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Souhrn 

Efektivní psychoterapeutické postupy používaní při léčbě návykových nemocí nejsou aní 
čistě suportivní aní vysloveně orientované na vhled. V posledních letech se zdůrazňuje pojem 
dovednosti potřebné pro život (.life skills") zahrnující dovednosti sebeovlivnění (např. zvládání 
bažení, relaxační dovednosti, dovednosti rozhodování) i sociální dovednosti (např. dovednosti 
odmítání). Rozvoj dovedností potřebných pro život se může odehrávat v suportivním rámci. 
Osvojení si a používání uvedených dovedností poskytuje klientovi možnost prožít korektivní 
zkušenost a vhled do způsobu , jak dříve uvažoval a jednal. Tématem tohoto sdělení je 13 tera
peutických a edukativních modulů , které jsme zpracovali formou interaktivních workshopů 
pro potřebu Oddělení pro léčbu závislostí (muži) Psychiatrické léčebny Bohníce. Uvedená 
témata jsou v rozpracované podobě volně k dispozici na adrese: mujweb.cz/veda/nespor. 

K I í č o v á s lov a : psychoterapie - závislosti - nácvik - dovednosti potřebné pro život 

K. Nešpor: PSYCHOTHERAPY, TRAINING AND RELEV ANT 
INFORMATION IN THE TREATMENT OF ADDlCTIVE DlSEASES 

Summary 

EfTective psychotherapeutic approaches used in the modern treatment of substance depen
dence cannot be labelled as supportive or insight-based psychotherapy. So called .life skills" 
include both social skills (such as refusal skills) and self-regulation skills (for example impro-
--- -- ------------------------------------------------------
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ved awareness, relaxation or coping with cravings). The life skills may be trained in supporti
ve framework ; their proper use enables addicted patients to experience new insights in past 
thinking and behaviour. Further on we describe our 13 modules or interactive workshops 
which are also available on Internet (address: www.mujweb.cz/veda/nespor). 

K e y w o r d s : Psychotherapy - Substance Dependence - Training - Life Skills 

"Odkrývací" a "zakrývací" psychoterapíe 

S těmito pojmy se lze setkávat ve starší literatuře . Odkrývací terapií se mínila 
terapie zaměřená na vhled, nejčastěji psychoanalytická nebo dynamická. Při tom se 
předpokládalo, že odhalení příčiny obtíží automaticky povede k uzdravení. (Není 
snad třeba zdůrazňovat, jak klamný může být dojem závislého klienta, že nyní, když 
už chápe příčinu svých potíží, je definitivně uzdraven. ) Zakrývací terapií se naopak 
mínila spíše podpůrná psychoterapie. Ta byla nezřídka chápána jako méněcenné 
východisko z nouze tam, kde nebyl na odkrývací terapii čas nebo kde by odkrývací 
terapii klient z konstitučních nebo situačních důvodů nebyl schopen podstoupit. 

Je evidentní, že řada postupů, které se při léčbě závislostí osvědčily, nelze zařa
dit ani do jedné z uvedených skupin. To se týká např. posilování motivace, řady ko
gnitivně behaviorálních technik, technik strategické terapie nebo postupů za
ložených na dvanácti krocích. 

Některé potřeby klíenta s návykovou nemocí 

V posledních letech pronikavě přibylo dospívajících a mladších dospělých 
závislých na alkoholu, jiných návykových látkách i patologických hráčů. Řada z nich 
je naprosto nedostatečně vybavena tím, čemu se v zahraniční literatuře říká "doved
nosti potřebné pro život" (life skills). Následuje přehled převzatý z monografie 
"Návykové chování a závislost" (Nešpor, 2000). 

Je rozvoj dovedností potřebných pro život, jako zvládání bažení, zlepšení sebe
kontroly, dovednosti rozhodování, dovednosti týkající se životního stylu, nácvik rela
xace či dovednosti odmítání odkrývací nebo zakrývací terapií? Je zřejmé že není 
v pravém slova smyslu ani jedním, respektive, že v sobě integruje obojí a navíc po
skytuje klientovi ještě cosi navíc. 

Čistě odkrývací terapie vede u většiny závislých ke konfrontací s pocity bez
naděje, bezmoci a prázdnoty a k recidivám návykového chování . Pouhá suportivní 
terapie pak často připomíná chování slabých rodičů nebo spolupracovníků, kteří svo
jí nekonečnou trpělivostí jen oddalují řešení problémů (velmi nezdvořilé označení, 
které doporučují pří práci s klienty a jejich rodinami raději nepoužívat, je "umožňo
vači") . Rozvoj dovedností potřebných pro život se naproti tomu může a má v dít v su
portivním rámci terapeutické skupiny, terapeutické komunity, rodiny nebo i v rámci 
individuální terapie. Osvojení si a používání uvedených dovedností poskytuje klien
tovi možnost prožít korektivní zkušenost. Tak možná zjistí, že má smysl na sobě 
pracovat, že zdánlivě neřešitelné situace dokáže zvládnout a že je možné překonávat 
zaběhané stereotypy. Takováto korektivní zkušenost v sobě pak nese i vhled nebo 
"aha zážitek". 
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Dovednosti potřebné pro život (nlife skills") 

t?~ 

Autoregulace a sebeovlivnění 

Schopnost se motivovat ke zdravému způsobu 
života a vhodně se motivovat 
i v jiných oblastech . 

Schopnost oddálit uspokojení nebo potěšení . 

Schopnost chránít a posilovat zdravé 
sebevědomí. 

Schopnost plánovat čas, vést přiměřený 
a vyvážený životní styl. 

Dovednosti při zvládání rizikových duševních 
stavů (sem patří zejména bažení, ale i úzkost, 
hněv, deprese, radost nebo nuda) . 

Schopnost se uvolnít, používat vhodnou 
relaxační techníku, odpočívat. 

Další schopnosti pečovat o vlastní zdraví 
(výživa, cvičení, využívání zdravotní péče , 

hygiena atd.). 

1 Psychiatrická léčebna Bohníce 
2 IPVZ Praha 
3 Státní zdravotní ústav 

Sociální dovednosti 

Schopnost čelit sociálnímu tlaku ( např. 
odmítnout vrstevníky, starší nebo 
nadřízené, když nabízejí alkohol nebo jiné 
návykové látky). 

Další asertivní dovednosti (zdravé 
sebeprosazení). 

Schopnost empatie a porozumění životním 
situacím. 

Schopnost komuníkace, vyjednávání, 
nacházení kompromisu apod. 

Dovednosti rozhodování se a schopnost 
předvídat následky určitého jednání. 

Schopnost vytvářet vztahy a budovat si 
přiměřenou síť sociálních vztahů . 

Mediální gramotnost. Schopnost čelit 
reklamě a dalším negativním vlivům okolí. 

Schopnost racionálně hospodařit s penězi 

Dovednosti týkající se volby a hledání 
vhodného zaměstnání a dobrého fungování 
v něm . 

Zvládnutí přechodu do nového prostředí 
nebo nové situace. 

Rodičovské dovednosti . 

Edukativní a tréninkové moduly pro léčbu návykových nemocí 

K tradičním programům oddělení pro léčbu závislostí patří přednášky. Nechci 
podceňovat předávání relevantních informací , je ale jisté, že zapamatovaní předná
šeného a zejména praktická aplikace slyšeného v praktickém životě je u závislých 
ještě horší než u běžné populace. Následující tzv. nEdukativní a tréninkové moduly" 
(Nešpor, 2000) nelze tedy chápat jako témata přednášek , ale jako podklady k inter
aktivní práci, která probíhá v rámci terapeutické skupiny, velké skupiny nebo ko
muníty, i když je třeba připustit, že udržet interaktivní charakter programu je při 
velkém počtu účastníků obtížné. Každé z uvedených témat je následováno zadáním 
písemného úkolu, který je zaměřen na použití daného tématu v praktickém životě . 
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Následující témata nejsou vybrána náhodně a naprosto se nejedná o nějakou pů

vodní , novou a senzační terapeutickou metodu. Pokusili jsme se zde naopak shrnout 
postupy, o jejichž efektivitě existují v literatuře doklady. Moduly na sebe logicky na
vazují, i když v otevřeném terapeutickém systému se různí pacienti dostávající do 
léčby při probírání různých témat uvedeného cyklu. Z tohoto důvodu tvoří každý mo
dul uzavřený celek. Společnou práci zahajujeme zásadně motivačním úvodem , aby 
bylo pacientům zřejmé , že dané téma je pro ně důležité . Interaktivní prvky vyčleňu
jeme v textu zvlášť, ale při práci s pacienty je vhodnější, jestliže interaktivnost 
proJíná celou jednotkou, protože aktivní účast pacientů zvyšuje schopnost si mate
riál pamatovat a zejména ho aktivně používat. 

Každý týden se věnujeme na všech třech mužských odděleních témuž tématu, 
takže v případě překladů mezi odděleními je zajištěna návaznost. 

Edukativní a tréninkové moduly pro léčbu návykových nemocí 
(přehled) 

1. Motivace, její změny a posilování 
2. Sebeuvědomování, dobré vnímání okolí, mediální gramotnost 
3. Zdravotní rizika návykových nemocí, ochrana zdraví a péče o něj 
4. Diagnostika, možnosti, jak jednotlivé znaky závislosti ovlivňovat 
5. Zvládání psychické závislosti a bažení 
6. Třináct způsobů odmítání, asertivita, komuníkace 
7. Spouštěče, poruchy životního stylu, zdravý životní styl, scénáře 
8. Třístupňová obrana 
9. Semafor a širší souvislosti jako kombinace s třístupňovou obranou 
10. Síť sociálních vztahů, jak vztahy zlepšovat, návykové nemoci a vztahy 
11. Doléčování a svépomocné organízace pracující na principu 12 kroků 
12. Působení stresu, prevence stresu a jeho zvládání 
13. Zvládání recidiva jejich prevence 

Příklad modulu: Motivace, její změny a posilování (modul č. 1) 

Při léčbě návykových problémů bývá užitečnější se zabývat motivací, než uvažo
vat o "vůli". Motivace lze totiž ovlivňovat poměrně jednoduchými prostředky. 

Spontánní změny motivace 

Recidiva 
návykového chování) 

D" 
Udržování 
(udržuje si dobrý stav) 
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(chce pokračovat v návykovém chování) 

Jednání 
(uskutečňuje změnu) 

Rozhodování 
(váhá, zda se změnit) 

D-
Rozhodnutí 
(rozhodl se pro změnu) 
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Motivační úvod 

Příklady na negativní motivaci (kdo nechce kvůli návykovému problému skončit 
ve vězení , mít zdravotní problémy, problémy v práci, rodině ... ) 

Příklady na pozitivní motivaci (možnosti, která dává abstinence, v oblasti studia, 
práce, volného času, mezilidských vztahů ... ). 

Technika posilování motivace 

Tento oddíl je určen zejména terapeutům, i když dovednosti , jak motivovat dru
hé i sebe bývají velmi prospěšné i pacientům . 

Bell a Rollníck shrnuli strukturu motivačního tréninku následovně. Jedná se 
o vlastně o pět principů : vyjadřování empatie, vyhýbání se sporu, práce s odporem 
(např. jeho reflexe nebo změna vztahového rámce) a posilování sebedůvěry. Tyto 
principy se spojují s příslušnými strategiemi: probírání typického dne nebo sezení, 
chtěné a nechtěné následky užívání návykových látek, poskytování relevantních in
formací , probírání problémů (zejména působených návykovou látkou). K tomu ještě 
přistupují "drobné dovednosti" (kladení otevřených otázek, reflektující naslouchání, 
potvrzení a shrnutí). 

Jiné prameny popisují techníku posilování motivace následovně: Projevovat re
spekt. Naslouchat a komuníkovat porozumění (reflexivní naslouchání). Terapeut 
klade otázky, které se týkají problémů s návykovou látkou (zdravotních, duševních, 
finančních, pracovních, rodinných atd.). Zajímá se také o dobré perspektivy, plány 
a životní cíle. Terapeut poskytuje pozitivní zpětnou vazbu a oceňuje pokroky v léč
bě. Oceňuje i pacientovy schopnosti a nadání . Terapeut pomáhá pacientovi uvědomit 
si rozpor mezi tím, jak jedná a jak by chtěl jednat. Toho se dá opět dosáhnout 
vhodnými otázkami, terapeut může také určité skutečnosti nekonfrontačně připo
menout. Terapeut se s klientem nedostává do konfliktu a respektuje okolnost, že ur
čité obrany v určité fázi léčby není účelné konfrontovat. Tzv. "odpor" terapeut vy
užívá. Tužby, které jsou ve vzájemném rozporu, vnímá terapeut jako pochopitelné 
a otevřeně o ních hovoří. Terapeut může pacientův odpor reflektovat, nadsadit, mů
že poukázat na ambivalenci pacientových úmyslů, může rezistenci prostě přijmout 
nebo změnít vztahový rámec. Např. jestliže někdo tvrdí , že má stresující povolání, 
kvůli kterému např. pije, lze poukázat na to, že při takovém povolání bude pro něj 
důležitá abstinence a vytvoření rozumného životního stylu, aby tělo i mozek nepře
těžoval. Odpor je také možné obejít za pomoci nepřímého vyjádření nebo metafory. 
Terapeut podporuje soběstačnost a důvěru ve vlastní možnosti pacienta podílet se 
na změně k lepšímu. Do léčby včleňuje konkrétní kroky, jak dosahovat pozitivních 
životních cílů a zvyšovat soběstačnost. Užitečné mohou být také motivační dotaz
níky. Tyto dotazníky mohou mít skutečný nebo jen zdánlivý diagnostický význam. 
Jejich prospěšnost spočívá v tom, že pacientovi připomenou problémy, které mu 
návyková choroba působila, i výhody toho, když ji překoná. Velmi významným moti
vačním činítelem bývá vliv rodiny a okolí (např. zaměstnavatel apod.). 

Techníku posilování motivace je vhodné přizpůsobit příslušnému stadiu motiva
ce, ve kterém se pacient (nebo terapeutická komuníta), nacházejí . 
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Co je nejdůležitější v jednotlivých stadiích motivace 

Stadium motivace Co bývá nejdůležitější 

Nestojí o změnu Vyvolávat pochybnosti o návykovém chování, pomoci pacientovi, aby 
lépe vnímal rizika a problémy. 

Rozhodování Pomoci rozhodnout se pro změnu, připomínat důvody ke změně 
i rizika toho, kdyby nenastala. Posilovat sebedůvěru při 
překonávání problému . 

Rozhodnutí Pomoci rozhodnout se pro nejvhodnější jednání , jímž se dá docílit 
pozitivní změny. 

Jednání Pomoci pozitivní změnu uskutečnít. 

Udržování Chápat a užívat strategie k prevenci recidivy ( doléčovat se, 
dlouhodobě se vyhýbat spouštěčům, vést přiměřený životní styl) . 

Recidiva Pomoci recidivu rychle zastavit. 

Interaktivní prvky programu 

- Pozitivní a negativní motivace (viz výše). 
- Jaké jsou nejsilnější motivační zdroje pacientů (svěřit se ostatním, co mě k ab-

stinenci nejvíce motivuje). 
- Ve kterém stadiu motivace se nyní pacienti nacházejí? Co je pro toto stadium 

nejdůležitější? 

- V jakém stadiu motivace se nachází komunita. Co je pro toto stadium 
nejdůležitější? 

- Jak si dlouhodobě udržovat motivaci? 

Souvislosti s jinými tématy 

- Motivační úvod je zařazen u každého z následujících témat, protože vytvoření 
motivace podmiňuje zájem o praktické využívání prakticky všech postupů. 

- Motivace a zvládání bažení ( např. uvědomit si možné negativní následky a vý-
hody abstinence). 

- Udržování motivace a doléčování . 

- Písemný úkol. 
- Motivace, její změny a posilování, sebemotivace, 20 podstatných důvodů, proč 

překonat návykový problém. 
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