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Souhrn 

Na základé literárních údajú popisují autori efektivitu rúzných léčebných pi'ístupú pri 
závislosti na alkoholu. Podávají prehled jak efektivních, tak neefektivních léčebných metod . 
Detailnéji se zabývají efektivními terapeutickými intervencemi pn léčbé alkoholové závislosti . 

K l í č o v á s lova : alkoholová závislost - efektivita - léčebné intervence 

Nerad J. M., Neradová L.: SOME COMMENTS ON THE 
EFFECTIVITY OF ALCOHOL DEPENDENCY THERAPY 

Summary 

The authors describe on basis of Iiterature data the effectivity of different treatment ap
proaches to alcohol dependence. They give an overview of effective as wei as ineffective treat
ment interventions. They enter further into more details concerning alcohol dependency 
effective treatment interventions. 

Key wo r ds : Alcohol dependency - effectivity - treatment interventions 

V prvé polovine devadesátých let bylo v Nizozemsku dosaženo určitého konsensu 
ve vztahu k alkoholové problematice. Tento konsensus mužeme shrnout do devíti 
bodu (Brink, 1996). 
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1. I osoby, které ješte nejsou závislé (problémoví pijáci a lidé zneužívající alko-
hol) pricházejí v úvahu pro léčbu . 

2. Klinická léčba není vždy efektivnejší než-li léčba ambulantní. 
3. D1ouhodobá léčba nedosahuje vždy lepších výsledku než-li léčba krátkodobá. 
4. Léčebná nabídka sestává často z intervencí či kombinace intervencí, které jsou 

relativne drahé a jejichž efektivita není prokázána. 
5. Relativne levné a pfitom efektivní intervence nejsou často zahrnuty v léčebné 

nabídce. 
6. Prototyp "alkoholika" neexistuje: existují velké rozdíly ve zpusobu a dobe 

trvání zneužívání alkoholu, dále v prídatných diagnózách a jejich závažnosti (ko
morbidita ) a v omezeních daných individuálním kontextem, z čehož plyne násle
dující: 

7. Neexistují terapeutické intervence mající efekt u všech klientu a 
8. určitému klientovi je v určité fázi vývoje jeho problematiky nejlépe pomoženo 

určitou, specifickou terapeutickou intervencí, která je pro jeho problematiku a fázi 
vývoje indikována. 

9. Efektivní léčebné programy proto musí mít možnost: 
A. Kvalitní diagnostiky. 
B. Diferencované nabídky specifických intervencí s prokázanou efektivitou, 

které mohou být v logickém sledu použity, pfičemž je brán0 v potaz i hledisko ekono
mické. 

Výše uvedené muže vést k terapeutické nabídce nazývané "stepped care model" 
(Sobbel a Sobell, 1995, citováno die Brinka, 1996). V praxi vypadá tento model 
následovne: pfi prvním kontaktu je klientovi nabídnuta terapeutická intervence, jež 
je nejméne intenzivní, nejlacinejší a pfitom je od ní očekáván pozitivní výsledek. Pfi 
negativním výsledku se prechází na intervence intenzivnejší a vesmes dražší. Celý 
terapeutický trajekt je s klientem pred jeho započetím probrán . 

:Rada zarízení nefunguje podle tohoto modelu a to ze dvou duvodu: 
A. Léčebná nabídka je omezena na jeden terapeutický model (napr. hierar

chicky strukturovanou terapeutickou komunitu), nebo 
B. Organizace nahrazuje "stepped care model" modelem jiným. Značná část 

léčebných organizací používá "matching" modelu: klientovi je nabídnut program, ve 
kterém - podle názoru terapeutu - muže být jeho problematika léčena nejadekvát
nejším, nejoptimálnejším a nejefektivnejším zpusobem. 

Tak se muže stát, že pfi prvním kontaktu je klientovi v jednom zarízení dopo
ručena a nabídnuta ambulantní krátkodobá léčba , zatímco v jiném zanzení dlouho
dobá léčba intramurální. (Walburg, 1996). 

Nejzajímavejší otázkou - ve výše načrtnuté souvislosti - je otázka prokázané 
efektivity ruzných terapeutických intervencí, popnpade terapeutických programu. 
Brink (1996) roztrídil na základe literárních výzkumných studií terapeutické inter
vence, zamerené na predcházení alkoholové recidivy do peti kategorií: 

1. Pravdepodobne neefektivní. 
2. Nedostatečne prozkoumané. 
3. S protichudnými výsledky. 
4. Pravdepodobne efektivní. 
5. Efektivní . 
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Pravdepodobne neefektivní intervence 

- Anxiolytika, 
- disulfiram bez kontroly podávání, 
- konfrontující formy poradenství, 
- aversivní terapie (chemická a elektrická), 
- všeobecná skupinová psychoterapie, tj. bez specifické pozornosti pro alkoholo-

vou problematiku, 
- psychoterapie zamerená na získání náhle du (vyjímka: Rogeriánská psychote-

rapie), 
- uvolňující cvičení, 

- edukativní filmy a prednášky, 
- všeobecné poradenství (bez specifických intervencí zamerených na alkoholovou 

problematiku), 
- socioterapie (bez specifických intervencí zamerených na alkoholovou proble

matiku). 

Nedostatečne prozkoumané intervence 

- Naltrexon, 
- tiaprid, 
- kalciumkarbamid, 
- anonymní alkoholici, 
- akupunktura. 

Intervence s protichudnými výsledky 

- Antidepresiva, predevším SSRI, 
- litium, 
- techniky sebekontroly, 
- techniky prevence relapsu, 
- hypnóza, 
- kognitivní terapie, 
- partnerská terapie (jiná než behaviorální). 

Pravdepodobne efektivní intervence 

- Covert sensitization, 
- kontrolované podávání disulfiramu. 

Efektivní intervence 

- Podá vá ní akamprosátu, 
- krátkodobé intervence, 
- trénink sociálních dovedností, 
- motivující rozhovory, 
- behavíorální partnerská terapie, 
- Community Reinforcement Approach (CRA). 

131 



NERAD J. M., NERADOVÁ L. / NEKOLIK POZNÁMEK K EFEKTIVITE 
LÉČBY ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOSTI 

Efektivní intervence si zaslouží více pozornosti 

A. Akamprosát 

Pozitivní výsledky jsou potvrzeny radou kvalitních studií. Pro podrobnosti odka
zujeme na sdelení A. Neradové (1998). 

B. Krátkodobé intervence 

Mužeme je rozdelit na: 
- minimáiní: l - 3 rozhovory trvající 5 - 30 minut a 
- krátkodobé: 3 - 8 rozhovoru trvajících 15 - 60 minut. 
Jsou vhodné u problémových pijáku a u nepríliš rozvínuté závislosti (zneužívá

ní). Ty to intervence se mohou - co se týče obsahu, intenzity a použité metody - od 
sebe značne lišit. Nekdy se jedná o pouhou inventarizaci problému s následnou ra
dou, jak s temito problémy zacházet. V jiných prípadech probíhá v poslední ch se
zeních ješte evaluace možné dosažitelnosti pozitivních zmen. V celé rade prípadu se 
techto intervencí zúčastní i partnen. Pro použití v první linii jsou vypracovány pre
hledné, dobre použiteiné postupy ve forme protokolu. 

C. Trénink sociálních dovedností 

Phnáší pozitivní výsledky jak u problematických pijáku, tak u závažné závíslos
ti. U této intervence zpravídla rozlišujeme mezi tréninkem všeobecných sociálních 
dovedností a ruznými formami "cue - exposure". Všeobecné sociální dovednosti jsou 
trénovány ve skupine a jedná se predevším o následující témata: 

- nácvík asertivíty, 
- nácvík odmítání nabízeného alkoholického nápoje, 
- nácvík komunikace, 
- nácvík zacházení s konflikty, 
- nácvík rešení problému, 
- vytvorení bezalkoholových sociálních kontaktu. 
"Cue - exposure" vetšinou sestává z deseti indivíduálních sezení v trvá ní čtyhce

ti peti minut. Klient se nejdríve naučí rozeznávat rizikové situace a posléze je temto 
situacím ("cues") fantazijne vystavován ("exposure"), phčemž má svuj oblíbený alko
holický nápoj na dosah ruky, ale nemuže se napít. Na záver sezení klient nacvičuje 
za pomoci kognitivních a behaviorálních metod jiný zpusob zacházení s potrebou 
napít se v rizikových situacích. 

D. Motivující rozhovory 

Miller a Rollnick (1991), Miller (1995) a v Nizozemsku Schippers (1996) se za
bývali efektivními technikami krátkodobých motivujících intervencí. Začáteční pís
mena techto technik tvorí v angličtine akronym "FRAMES", což predstavuje 
označení následných šesti terapeutických prístupu: 

Feedback . Terapeut poskytuje zpetnou vazbu, týkající se jak telesného a psy
chického stavu, tak sociální situace klienta. Zároveň poskytuje neutráiní informace 
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o následcích pití. Tímto zpusobem získává klient náhled, což je podmínkou pro vedo
mou zmenu. 

Responsibility. Zdúraznení faktu, že klient sám nese zodpovednost za své cho
vání, vede ke snÍžení odporu a zvýšení pravdepodobnosti zmeny chování. Je treba 
klientovi vyložit, že on sám hraje nejduležitejší roli v procesu zmeny. 

Aduice. Zasvecená znalost dúsledkú a následk ú abúzu, jakož i možností zmeny, 
je základem profesionálního poradenství. Udelování rad má pozitivní účinek pouze 
v prípade, že klient si sám muže zvolit, zda-li rady uposlechne, nebo ne. Nátlak či 
moralizování fungují negativne. 

Menu of Options. Možnost vybrat si z ruznorodé nabídky jak léčebnou metodu, 
tak terapeutický cíl, zvyšuje motivaci. Svobodne si moci vybrat z rady možností zvy
šuje též pravdepodobnost pozitivní zmeny. 

Empathy. Empatický postoj terapeuta zvyšuje ochotu klienta ke zmene. Z ern pa
tického postoje vyzaruje respekt a zájem o klientovy problémy. Též napr. uznání dú
ležité role a funkce alkoholu v klientove živote a uznání obtížnosti pozitivní zmeny, 
má motivující účinky. 

Self-efficacy. Tímto názvem je označována vira v sebe, ve smyslu být schopen 
konat (či nekonat! ), když se jedná o dúležité veci. "Nekonat" v tomto prípade napr. 
znamená nechat stát alkohol, pakliže je mi nabídnut. Dokážeme-li klienta pre
svedčit, že je schopen zvládat určité (zmenené) chování, zvýšíme tím jeho motivaci . 
Optimističtí, pozitivne naladení terapeuti, ktei-í dúverují v klientovu schopnost 
zmeny k lepšímu, dovedou tuto vlastnost u klientú kultivovat. 

Intervence, zvyšující motivaci, múžeme demonstrovat též pomocí jej ich proti
kladú, tj. interuencemi demotiuujícími . Prevzali jsme schéma Schipperse (1996), do
plnené čtyrmi body od Winthorsta (1996) a tento cele k jsme nazvali ,,Demotiuačním 

duanácterem" (Nerad, Neradová, 1998): 
1. Odmítnutí a obviňování vzbuzuje pocit ,jsem trestán" s následným zvýšením 

odporu proti léčbe . Klient nejenže odmítá phjmout pomoc od nekoho, kdo jej (na 
určité úrovni) neakceptuje či obviňuje, dokonce se proti této pomoci brání . 

2. Konfrontující názory terapeuta, nebo jiných osob, kterí klienta neznají, či 
výroky o "vedecky podložených fakte ch" zvyšují klientuvodpor. Takovéto konfron
tace aktivují pocity viny a sebeobviňování, jimiž je klient již dávno sužován a které 
nevedou k náhledu. 

3. Diskutovat s klientem znamená koledovat si o konflikt s následným zauj
mutím pozic na opačné strane barikády, což je neslučitelné s principem poskytování 
pomoci. 

4. Nalepení "nálepky" (diagnózy) "toxikomana" (nebo "alkoholika") vzbuzuje 
u klienta odpor, protože tyto nálepky mají silne negativní náboj a žádný praktický 
význam pn motivování ke zmene. 

5. Nesprávný odhad významu nebo funkce, jež psychotropní látky pro danou 
osobu mají, mohou vést k tomu, že dotyčná osoba nebude chtít (nebo moci) zmenit 
své chování. 

6. Je-li terapeut príliš aktivní ve vedení klienta, není to terapeuticky dobré: 
udržuje jej v pasivní, závislé roli, takže klient nemúže využít vlastních možností. 

7. Je-li terapeut príliš vyčkávající v kontaktu s klientem (pre nechá veškerou ini
ciativu jemu) není to také z terapeutického hlediska žádoucí: klient se topí ve 
vlastní problematice a nemá pocit, že se mu dostává pomoci. 
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8. Dávat klientovi rady o ri1ožnostech zmeny a o možných dusledcích lze pouze za 
predpokladu, že byla terapeutem vytvorena atmosféra, ve které klient cítí, že se sám 
muže svobodne rozhodnout. Moralizujícím, nebo vynucujícím si zpusobem podávané 
rady pusobí antiterapeuticky. 

9. Terapeut požaduje od klienta pnliš mnoho, aniž by klient byl motivován temto 
požadavkum vyhovet. V tomto pnpade je treba klienta odkázat na nízkoprahová 
zanzení, nebo zvolit obtížnejší variantu: klienta motivovat pro akceptaci náročných 
terapeutických požadavku. 

10. Terapeut požaduje od klienta pnliš málo, jinými slovy souhlasí s (nemoti
vovaným) klientem, že on (klient) nemuže prestat se zneužíváním ruzných látek, 
protože je napr. velice závažne závislý. 

11. Terapeut ne ní schopen ríci ne, vyhovuje požadavkum klienta a tím udržuje 
závislost v chodu. Typickým príkladem je léta trvající predepisování benzodiazepinu 
nekterými lékan závislým osobám. 

12. Terapeut není schopen ríci klientovi "ano", ve smyslu navázání terapeutic
kého vztahu. Závislost a traumata vyvolávají u terapeuta radu proti prenosových re
akcí: úzkost pred agresí a agováním , zlost a hnev na klienta, znechucení či pocit 
viny. Sexualizace terapeutického vztahu klientem, či pnlišná závislost na terapeuto
vi mohou také vyvolat negativní proti prenosové reakce a vést k ukončení léčby ze 
strany terapeuta. 

E. Behaviorální partnerská terapie 

Pn této terapii jsou kruciální dva momenty: 
al zmena pijáckého chová ní klienta a 
bi zlepšení partnerského vztahu. 

V prubehu té to intervence je nacvičováno zlepšení komunikace mezi partnery, se 
zamerením na zvýšení vzájemného respektu, úcty a uznání. Partner se učí pomáhat 
identifikovanému klientovi a podporovat jej pn provádení žádoucích zmen v chování. 
Podpora partnera pri braní medikamentu (akamprosát, disulfir am, naltrexon atd.) 
není interpretována jako kontrola, nýbrž jako pomoc. 

F. Community Reinforcement Approach. (CRA) 

Tato komplexní léčba je považována za nej vhodnejší pnstup pri dlouhodobé 
a závažné závislosti. U jejího zrodu stáli Hunt a Azrin v roce 1973, kten ji použili 
u hospitalizovaných závislých na alkoholu. (Citováno die Geerlingse, 1996). V sou
časné dobe se používá i v ambulantní terapii. Výchozím bodem tohoto programu je 
následující postulát: 

Klient bude mít vetší tendenci zmenit zpusob pití pakliže se mu dostane odmeny 
v podobe uznání a uspokojení, pakliže mu pomáhá nekdo, kdo si o neho delá starost 
a pakliže terapeuti a osoby z klientova okolí očekávají pozitivní výsledky léčby . 

CRA není ničím jiným nežli kombinací výše popsaných efektivních pnstupu, 
takže vlastne do té to skupiny jakožto samostatná kategor ie nepatn. Podáváme 
proto jen stručný prehled. 

Pn CRA se kombinují: 
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- krátkodobé intervence: registrace pijáckého chování, funkční analýza zpusobu 
pití , inventarizace problému a rizikových situací, registrace nepijáckých aktivit s du
razem na príjemné prožitky bez alkoholu a evaluace po krátkých obdobích absti
nence, 

- braní disulfiramu, akamprosátu či naltrexonu pod kontrolou, 
- tr~nink sociálních dovedností (viz výše), 
- behaviorální partnerská terapie (viz výše), 
- trénink dovedností souvisejících se zamestnáním, či se získáním zamestnání 

u nezamestnaných. 
Brink (1996) se pokusil efektivitu terapeutických intervencí, zamerených na za

chování abstinence u závislých na alkoholu, prehledne zobrazit pomocí tabulek 
(tab. 1 a 2). Phhlíží phtom též k závažnosti alkoholové problematiky a bere v potaz 
také hledisko ekonomické, tj. srovnává cenu rUzných intervencí. Jde pochopitelne 
o odhady. Vychází z amerických studií Millera, Hestera a Holdera z let 1986 - 1995 
(Brink, 1996). 

K tabulkám je treba podat stručný výklad: jsou v nich zahrnuty prakticky pouze 
kontrolované studie. Tam, kde jednoznačne prevažují negativní výsledky ve srov
nání s kontrolní skupinou, jsou terapeutické intervence označeny jako neefektivní 
(tab. 1). U skupiny efektivních terapeutických intervencí (tab. 2) je situace složitejší: 
sem zarazené intervence mužeme rozdelit do tn skupin: 

Tabulka 1. 

Intervence Np Nn Závažnost Efekt Cena 

Partnerská terapie non behavior 3 4 3,7 - 1115 

Calciumcarbimid O 2 4,0 - 1385 

AA O 3 3,5 - O 

Socio terapie 3 7 3,6 - 4260 

Hypnóza O 4 3,8 - 1604 

Averzivní terapie (elektro) 6 9 3 ,8 - 891 

Anxiolytica 1 7 3,3 - 1385 

Uvolňující cvičení 3 11 2,8 - 261 

Konfrontující poradenství O 7 2,9 - 815 

Vhledová psychoterapie (non roger) 1 9 3,1 - 8804 

Všeobecné poradenství 1 15 3,4 - 1604 

Edukativní filmy/prednášky 3 18 2,2 - 293 
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Tabulka 2. 

Intervence Np 

Akamprosát 13 

Krátkodobá intervence 17 

Sociální dovednosti II 

Motivující rozhovory 5 

CRA 4 

Partnerská behaviorální terapie 3 

Covert sensitization 3 

Disulfiram 10 

Techniky sebekontroly 14 

Prevence relapsu 3 

Kognitivní terapie 3 

Naltrexon 2 

Tiapride 3 

Akupunktura l 

Antidepresiva 4 

Lithium 3 

Vysvetlivky k tabu Ice l a 2: 
Np = počet studií s pozitivními výsledky 
Nn = počet studií s negativními výsledky 

Nn 

l 

6 

5 

2 

O 

2 

5 

II 

16 

4 

4 

O 

O 

O 

4 

3 

Závažnost Efekt Cena 

3,5 ++ 1385 

2,5 +++ 100 

3,8 +++ 587 

3,0 ++ 100 

3,0 ++ 1070 

3,6 + 1115 

3,5 + 713 

3,8 + 1385 

2,9 + 228 

3,0 + 941 

3,8 + 941 

3,5 ++ 1385 

3,5 + 1385 

4,0 + 2007 

3,0 ? 1385 

3,8 ? 959 

Závažnost = míra závažnosti alkoholové problematiky, pohybuje se od O (pijáci v populaci) do 4 
(hospitalizovaní klienti závislí na alkoholu) 

Efektivita = pohybuje se od absolutne neefektivní (---) až po velmi efektivní (+++) 
Cena = nejedná se o absolutní čísla . Za základ je vzata krátkodobá intervence (index 100), 

ostatní intervence jsou pak porovnávány s tímto indexem. Jde o odhady, které se se 
skutečností mohou rozcházet 

al Intervence s jednoznačne prokázanou efektivitou ve srovnání s kontrolními 
skupinami. 

bI Intervence, u nichž prevažuje počet studií s neprokázanou efektivitou, ale 
autor pre sto došel k názoru, že jsou efektivní. Výsledky mohou být ovlivneny 
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závažností problematiky, komorbiditou, rozdílným prístupem a zpracováním témat, 
odlišnostmi v terapeutických intervencích, sociálními a somatickými faktory . Ty
pickým pnkladem té to kategorie je podávání disulfiramu: v prípade nekontrolo
vaného podávání této látky se efektivita nedá prokázat, v prípade kontrolovaného 
podávání ano. V ostatních prípadech (covert sensitization, techniky sebekontroly, 
prevence relapsu a kognitivní terapie), dal autor obdobne prednost pozitivní inter
pretaci výsledku na bázi odlišností výzkumných studií. 

CI Intervence s prokázanou efektivitou (naltrexon, tiapride a akupunktura), 
ovšem počet studií a počet zkoumaných klientu je velice malý. Navíc pocházejí 
studie od jednoho výzkumného týmu (napr. v prípade tiapridu dve ze tfí studií). 

U studií označených otazníkem jsou studie s prokázanou a neprokázanou efekti
vitou v naprosté rovnováze, takže se nedá určit, zda-li uvedené intervence jsou efek
tivní. 
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