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EDITORIAL 

Na redakčnej rade sa zvykneme zaoberať vývojom tematického zamera
nia príspevkov do nášho časopisu. Došli sme okrem iného k záveru, že klesá 
podiel článkov, ktoré sa týkajú psychoterapie závislostí. Šéfredaktor ma po
veril, aby som sa tým zaoberal a napísal aj niečo motivačné. Nelahká úloha. 
Napadli ma tieto úvahy. 

Drogová scéna na území bývalého Československa sa radikálne zmenila 
nástupom tvrdých drog - najmä opiátov, syntetických látok a nekon
zumných závislostí. To viedlo skôr k záujmu o kliniku a psychopatológiu 
drogových závislostí, prieskumy o užívaní legálnych, ale i nelegálnych látok 
najmä u mládeže (napr. ESPAD), resp. cenzusy zachytených závislých, pre
beranie zahraničných modelov starostlivosti, či o vplyv drogových závislostí 
na kriminalitu. Väčšina terapeutických systémov nie je vo svojom vývine 
tak ďaleko , aby si mohla dovoliť zaoberať sa výskumom účinných terapeu
tických faktorov. Príliš veľa energie stojí boj o prežitie v podmienkach per
manentnej zdravotníckej reformy. Dokonca aj medzi laickou verejnosťou 
začal prevládať názor, že problematika alkoholovej závislosti a jej liečby je 
menším spoločenským problémom ako liečba drog. Extrémne prostriedky 
boli vynaložené na prevenciu drog, často až kontraproduktívne a na úkor 
starostlivosti o závislých od alkoholu. To bol jeden z dôvodov , prečo Liga pre 
duševné zdravie (LDZ) venovala tohtoročnú jarnú kampaň problematike 
abúzu, či závislostí od alkoholu ako skutočne celospoločenského problému. 

Komunitný systém a skupinová psychoterapia sa stali štandardom, ako 
pre expertné, tak aj laické terapeutické systémy a inštitúcie . Viedlo to 
k presvedčeniu , že fungujú akosi "samospádom". Neuvažujeme o tom, že 
skupinová psychoterapia nemusí byť nevyhnutne najlepšou volbou pre všet-
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kých závislých , ani to , ktoré faktory skupinovej dynamiky, štýlu vedenia , či 

osobnosti terapeuta sú účinné . Chýbajú prehľadné práce zbehaviorálnej 
psychoterapie , ktorá prešla obrovským vývinom od averzívnej terapie k sú
časným komplexným behaviorálno-kognitívnym prístupom i práce z huma
nistického prúdu (napr. PCA, či logoterapie). Mnohých potenciálnych vý
skumníkov odrádza zložitosť metodológie psychoterapeutického výskumu. 
Vytvorenie validného designu, kde musí byť experimentálna, placebo , čaka
teľská skupina a klienti náhodne prideľovaní terapeutom situáciu kompli
kuje z organizačného , finančného ako i etického hľadiska. Navyše pri zá
vislostiach je viac ako pri iných poruchách dôležitá dÍžka remisie . Diktát 
evidence-based-medicine a výskumu efektu podľa farmakologických mode
lov vedie k tomu, že zabúdame na možnosti jednoduchších experimentál
nych plánov , možnosti kazuistických publikácií, či kvalitatívneho výskumu. 
Na 25 . česko-slovenskej psychoterapeutickej konferencii 26. - 29. októbra 
2005 v Trenčianskych Tepliciach odznel rad prednášok a workshopov o zme
ne v psychoterapii a metodológii jej merania, ale len jedna sa týkala závis
losti. 

Ťažisko dlhodobej práce so závislými sa presúva zo sféry oblasti štátneho 
a súkromného zdravotníctva na tretí sektor a teda často aj na svojpomocnú 
a laickú starostlivosť. Mám obavy, či má vôbec niekto úplný prehľad o všet
kých terapeutických a resocializačných zariadeniach, ktoré sa závislým ve
nujú. Neviem, či všetky komunikujú medzi sebou, ale ich kontakt s odbor
nou lekárskou či psychologickou obcou je limitovaný. A ťažko možno oča
kávať od ľudí, ktorí sa venujú tejto ťažkej a často nevďačnej práci, aby sa 
zaoberali aj výskumom a publikačnou činnosťou. Najmä ak za základ tera
peutického účinku pokladajú spirituál ne faktory ako sú viera a nádej, ktoré 
sa empiricky ťažko skúmajú. 

Navzdory týmto skeptickým úvahám som presvedčený, že existuje mno
ho tém z oblasti psychoterapie závislostí, ktoré stoja za výskum. Potenciál 
výskumu je v kvalitne vedených akademických, či špecializačných prácach 
(diplomových, atestačných, dizertačných), ktorých výsledky zapadajú pra
chom v knižniciach. Očakávať možno aj renesanciu záujmu o problematiku 
alkoholizmu. A zaujímajú nás aj informácie z klinickej praxe, rovnako ako 
diskusia o fungovaní svojpomocných a laických zariadení. 

A. Heretik 
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