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Souhrn 

Patologické hráčství, ačkoliv ho nelze označit za závislos t, má se závislostí řaůlI spul ečných 
rysů podle 10. revize mezinárodni klasifikace ncmocí i podle OSM IV. Někter~ l éče bné postu
py, které se osvědčily u jiných návykových chorob, lze využívat i u patologického hrá čství . 

Patří k nim motivačni trénink , modifikace životniho stylu , relaxačni techniky a jóga, kogni
tivně behaviorálni terapie, rodinná terapie, organizace Anonymnich hráčů (Gamblers Anony
mous), psycbodrama a nácvik zvládáni obtížných situací, využíváni svépomocných manuáli" 
racionálni přístup k dluhům a rozumné hospodařeni s penězi, léčba problémů s alkoholcm 
a jinou návykovou látkou , volba vhodného zaměstnáni, dlouhodobé do léčováni a zvláůání reci
div. V závěru se zmiňujeme o zkušenostech s velkou skupinou patologických hráNI. 

K I í č o v á s lov a : patologické hráčství - l éčba - psychoterapie 

Summary 

K. Nešpor, B. Prokeš: SOME TREATMENT APPROACHES TO 
PATHOLOGICAL GAMBLlNG 

Pathological gambling has many symptoms similar to suhstance de penůc ncc ac:conlillg to 
both ICD- IO and OSM- IV. Some treatment approaches which has been successfully l1SC<l ill 
otber addictive diseases can be utilised in pathological gambling as well : Motivation c llhallce
ment, life-style modifications, relaxation training and yoga, cognitive- behaviural lechniques, 
fami ly therapy, self- help groups (Gamblers Anomymous), psychodrama and be ltaviora l "ehear
sal, self- help manuals, rational approach to debts and finances, careful choice of employlllent , 
long- term after care, relapse prevention and relapse management, anů sornetimes eve}, lr'cat
ment of a1cobol and drug related problems in pathological gamblers . 

The authors a1so describe their experience with a large (lsychotherapeutic gruup of patholo
gical gamblers and their relatives . 
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Ke y w o r d s : Pathological gambling - Substance dependence - Therapy - Psychotherapy 

Patologické hráčství má blízko k závislosti na návykových látkách. Dokladem 
toho je porovnání částí definíc podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí 
(1992) . 

Porovnání definíc patologického hráčství a závislosti na návykových látkách 

F63.0 Patologické hráčství Flx.2 Závislost na návykových látkách 

Časté opakované epizody hráčství domi· Postupné zanedbávání jiných potěšení 

nují v životě na úkor sociálních, mate· nebo zájmů ve prospěch užívané psychoak· 
riálrúch, rodinných a pracovrúch hodnot tivrú látky a zvýšené množství času 

a závazků . k získání nebo užívárú látky, nebo zotaverú 
se z jejího účinku . 

Postižerú popisují intenzivrú puzerú ke Silná touha nebo pocit puzerú užívat 
hře, které lze těžko ovládnout, spolu se zau- látku . Potíže v kontrole užívání látky, a to 
jetím myšlenkami a představami hrarú pokud jde o začátek a ukončení nebo množ-
a okolností , které tuto činnost doprovázejí. ství látky . 

Trvale se opakující hráčství, které po- Pokračovárú v užívárú přes jasný důkaz 
kračuje a často i vzrůstá přes nepříznivé so- zjevně škodlivých následků . 
ciálrú důsledky , jako je zchudnutí, narušené 
rodinné vztahy a rozkol osobního života . 

U patologických hráčů lze nalézt i další příznaky, které nejsou uvedeny 
v definíci patologického hráčství, ale jsou uvedeny v definici závislosti, jako zvy
šování tolerance, psychické (byť nikolív tělesné) odvykací obtíže a zejména zhoršené 
sebeovládání (kontrola) ve vztahu k hazardní hře . Vzhledem k uvedenému nepře
kvapí, že pří léčbě patologického hráčství a pří léčbě závislostí se používají některé 
podobné postupy. Psychoterapie patologického hráčství má ovšem i specifika. 

Motivační trénink 

Jedná se o užitečnou techniku, o jejíž efektivitě u návykových nemocí existují 
doklady (Miller, 1992). Motivační trénink bývá zvláště důležitý na počátku terapie 
a po zastavení recidivy. Zásady motivačního trénínku stručně shrnujeme dále . 

- Projevovat respekt, naslouchat klientovi, komunikovat porozumění jeho prob
lémům. V této souvíslosti také se hovoří o reflexivním naslouchání . Terapeut klade 
otázky, které se týkají (zdravotních, duševních, finančních, pracovních, rodinných 
atd.) problémů s návykovou látkou, dobrých možností, plánů i životních cílů . Je 
správné komunikovat i pozitivní zpětnou vazbu týkající se pokroků v léčbě, pacien
tových schopností atd . 
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- Pomoci klientovi uvědomit si rozpor mezi tím, jak jedná a jak by chtěl jednat. 
Toho lze dosáhnout vhodnými otázkami, případně lze určité skutečnosti nekon
frontativně připomenout . 

- Terapeut se s klientem nepře a respektuje okolnost, že určité obrany v určité 
fázi léčby není účelné atakovat . 

- Takzvaný "odpor" terapeut nekonfrontuje, ale využívá. Ambivalence je pojímána 
jako pochopitelná a otevřeně se o ní hovoří. Terapeut na ní může reagovat, 
může ji nadsadit, může poukázat na ambivalenci pacientových úmyslů, může re
zistenci prostě přijmout nebo změnít vztahový rámec (např. jestliže někdo tvrdí, 
že má stresující povolání, kvůli kterému se uchyluje k návykové látce, lze 
poukázat na to, že právě při takovém povolání by zasluhoval něco lepšího nežli 
další tělesnou a duševní zátěž působenou návykovou látkou). V tomto bodě je 
posilování motivace podobné techníkám strategické terapie . 

- S motivací se pracuje průběžně a do léčby se včleňují konkrétní kroky, jak dosa
hovat pozitivních životních cílů a zvýšit soběstačnost . 

- Terapeut podporuje soběstačnost a důvěru ve vlastní možnosti podílet se pod
statným způsobem na pozitivní změně . 

Kognitivně behaviorální postupy 

Např. vicestupňová obrana (Marlatt, 1985; Nešpor, Csémy, 1996). 

Změna životního stylu 

Typicky doporučujeme vyhýbat se mistům, kde se hazardní hra provozuje, a vol
ným finančním prostředkům . Peníze by měly jít bezhotovostně na bankovní účet, 
z něhož by neměl mit pacient možnost sám vybírat (výběr může být vázán dvěma 
podpisy) . 

Posilování sebedůvěry a naděje 

Vhodné téma je např.: "Co se osvědčilo účastníkům, kteří se od hazardní hry ab
stinují~ 

Anonymní hráči 

Jedná se o obdobu organízace Anonymní alkoholici . Dne 10. 10. 1994 jsme zalo
žili první skupinu Anonymních hráčů (GA) u nás . Od té doby se od ní oddělila další 
skupina, která se schází nezávisle na našem zařízení . 

Relaxační techniky a jóga ke zvládání stresu 

Řada patologických hráčů je vystavena nadměrnému stresu. Relaxační techníky 
a jógu jim proto nabízíme jako standardní součást programu. 

Rodinná terapie (s rodiči, manželkou apod.) 

Bývá velmi vhodná s ohledem na zátěž, které je rodina vystavena, i komplika
cím, které hra ve vztazích způsobila . Rodina by měla být rozhodně informována 
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o doporučeních týkajících se životního stylu, o tom, jak zvládat případnou recidivu 
a o vhodnosti dlouhodobého doléčování . 

Psychodrama a nácvik zvládání obtížné situace 

Tyto prvky bývají dobře příjímány, mohou pomoci rozvoji sociálních dovedností 
a zlepšit adaptaci pacienta. 

Využívání svépomocných manuálů 

Svépomocné manuály (Nešpor, 1996) lze využívat jako formu krátké intervence 
u počínajícího patologického hráčstvi i jako součást léčby u pokročilej ších forem. 

Racionální přístup k dluhům a rozumné hospodaření s penězi 

(Podrobněji viz Nešpor, 1996). S tím souvisí skutečné a umělé potřeby a žeb
říček hodnot . 

Léčba problémů s alkoholem s jinou návykovou látkou 

Část patologických hráčů hazardně hraje pod vlivem alkoholu či jiných návy
kových látek (např. pervítin) . V tom případě je samozřejmě třeba věnovat pozor
nost i této problematice. Obezřetnost ve vztahu k alkoholu doporučujeme i patolo
gickým hráčům, kteří s alkoholem problémy neměli . 

Volba zaměstnání a pracovní nasazení 

Nejbezpečnější jsou profese s pravidelným platem zasílaným na bankovní účet . 

Nevhodná jsou zaměstnání, pří kterých pacient příchází do styku s volnými finan
čními prostředky, a trojsměnný provoz. Důležité je také vyhnout se nadměrnému 
stresu. Někteří patologičtí hráči ve snaze co nejrychleji splatit dluhy příjmou dvě 
zaměstnání a rychle se dostávají do stavu chroníckého vyčerpání, v němž se zvyšuje 
riziko recidivy. Před tím je třeba pacienty varovat. 

Dlouhodobé doléčování a zvládání recidiv 

Může se dít za pomoci organízace Anonymní hráči, socioterapeutického klubu, 
ordinace AT nebo jiného zdravotníckého či psychoterapeutického zařízení . Případ

nou recidivu je třeba, podobně jako u jiných návykových nemocí, co nejrychleji za
stavit. Pak bývá vhodné zvyšovat motivaci k abstinenci . Někdy necháváme pacien
ty, aby si ještě během léčby přípravili ,.havarijní plán" jak případnou recidivu 
zvládnout . 

Zkušenosti s velkou skupinou patologických hráčů 

To, co začínalo počátkem devadesátých let jako malá skupinka o několika li
dech, se postupně rozrostlo na skupinu čítající podle situace 20 až 40 osob. Skupina 
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je povinná pro hospitalizované patologické hráče na obou našich mužských stani
cích. Kromě toho přicházejí i návštěvníci zvenčí a často i přibuzní . Někteři z nich se 
účastní pravidelně po určitou dobu, jiní přicházejí překonat krizi, pochlubit se 
nějakým úspěchem nebo získat první orientaci v problémech s hazardní hrou. Tato 
skupina se obvykle skládá ze dvou navazujících částí . 

1. U úvodní části skupinového sezení pravidelně využíváme popsanou techniku 
posilování motivace. Možná témata této části skupiny zahrnují např . : Kdy jste jed
nal kvůli hazardní hře jako zbavený zdravého rozumu? Jaký nejhorší zážitek jste 
v souvislosti s hazardní hrou prožil? Myslel jste na sebevraždu? Pokud ano, v jaké 
situaci? Co vám pomohlo to neudělat? Kdy jste kvůli hazardní hře jednal v rozporu 
se svými zájmy? Jaký máte nejsilnější důvod, proč přestat hrát? Fantazie týkající 
se hazardní hry a tvrdá realita? Jak vypadal jeden konkrét ní den, kdy jste hrál? 
Váš nejtrapnější zážitek související s hazardní hrou? Nedostal se na skupinu "o
mylem" někdo, kdo sem nepatři? (Abychom se ubezpečili, nabídl terapeut 20 otázek 
dotazníku Gamblers Anonymous. Ti, kteři odpovědě li kladně na danou otázku, se 
přihlásili. Pak si účastníci sdělili výsledné skóre) . 

2. V další části skupiny využíváme techniky, které usnadňují zrněnu . Ty za
hrnují např. zmíněnou vice stupňovou obranu (MarIaU, 1985; Nešpor, 1996), ra
cionální přistup k penězům, životní styl (jak vypadal den, kdy jsem hrál, jak chci, 
aby vypadal můj den v budoucnu), úvod k programu dvanácti kroků, co se mí 
osvědčilo při překonávání problémů s hazardní hrou ( zvláště cenné jsou zkušenosti 
pacientů po léčbě), jak si učinit život bez hazardní hry zajímavý, typické obtížné si
tuace a jak je zvládat (např. to, že věřitelé naléhají na splácení dluhů), jak pře
konávat touhu po hazardní hře (viz Nešpor, 1996), jak zlepšit rodinné vztahy (zde 
bývá velmi vhodné zapojit přibuzné, pokud jsou na skupině přitornní) , jednoduché 
relaxační nebo imaginativní cvičení využívající např. desenzitizaci ve fantazii 
(McConaghy, 1991; Nešpor, 1996) a další postupy. 
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