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VÝCHODISKA: Základem hagioterapie, terapeutické me-

tody v léèbì závislostí, kterou od roku 1998 aplikuje MUDr.

Remeš v Psychiatrické nemocnici Bohnice, je skupinová

existenciální terapie a projektivní práce s posvátnými (bibli-

ckými) texty. Tato práce se zabývá pohledem klientù na

pøínos hagioterapie v léèbì závislostí. CÍLE: Cílem práce je

pøiblížit tuto metodu a zároveò zjistit a popsat spoleèné

znaky prožívání klientù bìhem terapeutických sezení v Psy-

chiatrické nemocnici Bohnice. DESIGN A HODNOCENÍ:

K výzkumu byl použit individuální dotazník. Data byla vyhod-

nocena obsahovou analýzou s využitím metod jednoduché-

ho kvalitativního kódování a popisnì-statistické analýzy. Vý-

zkumný vzorek tvoøilo 20 respondentù – 16 mužù a 4 ženy.

VÝSLEDKY: Skupinová sezení jsou v souèasnosti velmi

populární, což svìdèí o stále silnìjší touze lidí zabývat se

otázkami hodnot a morálními tématy. Ukázalo se, že pa-

cienti dokážou rozlišovat mezi dobrem a zlem, ale hledají

podporu pro své hodnotové a morální postoje. ZÁVÌR:

Cílem hagioterapeutických sezení ve sledované skupinì

byla léèba závislosti na alkoholu a jiných druhù závislostí.

Ukázalo se, že biblické texty jsou, pro svou duchovní hloub-

ku a moudrost, vhodným terapeutickým nástrojem. Res-

pondenti hagioterapii vnímali jako pøíjemné zpestøení lé-

èebného procesu. Bìhem sezení mohli hovoøit naprosto

otevøenì a bez obav vyjadøovat své názory. Klienti si hagio-

terapeutická sezení oblíbili a hodnotili je jako pozitivní

souèást léèby.
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