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NEJČASTĚJší CHYBY PŘI PSYCHOTERAPII ZÁVISLOSTI 
NA ALKOHOLU 

K . NESPOR,E. GERLOVÁ , Z . KOLÁŘOVÁ 

Psychiatrická l éčebna v Praze 8, 
ředit el: MUDr. Z . Bašný 

o zvláštnostech pacientů závislých na alkoholu a specifických rysech jejich psycho
terapie jsme se zmínili na jiném místě . V této práci se zabýváme nej častějš ími chybami , 
s nimiž se lze při psychoterapii závislosti na alkoholu setkat. 

1. Příli šná akcentace morálního modelu . Popírání bývá terapeutem označováno za 
"lež" , naučená bezmocnost za "nedostatek vůle", ztráta kontroly za vykalkulovanou 
agresi, recidiva za "zklamánÍ" důvěry. V terminologii transakční analýzy se tak tera
peut dostává do naprosto neefektivní role" pronásledovatele. " 

Terapeut , který inklinuj e k chybě tohoto druhu , by měl pacienta vnímat v širším kon
textu jeho životní historie i současné životní situace, které v mnohém vysvětlují cho
vání pacienta lépe nežli morální model. I při současné, ne zcela vyhovující , právní 
úpravě se lze roli pronásledovatele částečně vyhnout poukazem na to, že nucená ústav
ní léčba není nařízena zdravotníky a že zdravotníci jsou ve vztahu k orgánům státní 
moci v podobné situaci jako pacient , t .j. musí je respektovat. 

2. S morálním modelem souvisí konformismus a představa , jak by měl člověk vypa
dat, jak by se měl chovat atd. Je pochopitelné , že značná část závislých pacientů a psy
chiatrických nemocných vůbec se do takovýchto konformních představ nevtěsná. Tera
peut by měl být tolerantní a zvážit , jaká změna je pro pacienta skutečně nutná, a nako
lik je realistické o ni usilovat. 

3. Lineární kauzalita . Závislost na alkoholu je poj ímána jako důsledek jediné příči
ny ("slabé vůle) , genetického zatížení , izolované životní události . To může vést k ni
hilismu (genetická zátěž) nebo k příliš úzce zaměřené práci (např . na manželský prob
lém při ignorování rizikového životního stylu) . 

4. Terapeutický nihilismus střídající se někdy s pocity omnipotence . Většina pacien
tů není ani "ztracených", ale bohužel z nich také většina nejsou lidé s nepřetržitou ce
loživotní abstinencí. I s tzv. beznadějným pacientem může přicházet terapeut do styku 
dalších 20 i více let. Je důležité , aby tato vzájemná setkávání pacientovi prospíva la ane
bo přinejmenším neškodila. 

Předneseno na schůzi AT sekce Psychiatrické společnosti v Praze dne 6. 3.1991 
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5. Nekritické přijímání pacientovy verze problému jako objektivní reality. Pojetí 
problému , jak ho vnímá pacient , je významné , nelze ho však nekriticky přijímat. Te
rapeut může mít pocit , že je jediný , kdo pacientovi rozumí. Nezřídka se tak dostává 
do role .. zachránce". Ze zklamaného "zachránce" se může snadno stát "pronásledova
tel. " 

Zde lze doporučit kromě potřebného zájmu a schopnosti vcítit se i určitý emoční 
odstup a vnímání širší reality nežli jakou je schopen vnímat pacient. Jen tak získává 
terapeut potřebný prostor pro efektivní terapeutický manévr. 

6. Očekávání aktivity ze strany pacienta, který je předchozími neúspěchy demorali
zován a uvržen do pasivity. Sem patří i akceptování zcela okrajových a nepodstatných 
problémů , o nichž se zdlouhavě hovoří. 

Zejména v počátcích terapie , podobně jako při práci s psychotickými pacienty, musí 
terapeut vnášet do terapie podněty a strukturu . 

7. Přespřílišná aktivita terapeuta v pozdějších fázích léčby , kdy terapeut dělá za pa
cienta nebo skupinu práci , kterou by dokázal sám a lépe . Tato chyba je patrně méně 
častá než předchozí. 

Východiskem je citlivost a pružnost při práci s pacienty v různých fázích léčby. 
8. Chybou je neochota spolupracovat s rodinou pacienta . Bez spolupráce s rodinou 

často nelze ani odpovědně závislost diagnostikovat. Kromě toho rodina potřebuje psy
choterapeutickou pomoc často stejně naléhavě jako samotný pacient. Podobně jako 
při práci s jednotlivým pacientem i při práci s rodinou je většinou potřebná větší aktivita 
terapeuta nežli při práci s nealkoholovými rodinnými problémy. 

9. Načasování intervence . Při načasování intervence je třeba kromě fáze léčby brát 
v úvahu i řadu dalších okolností. Klasickým příkladem načasování intervence je ochota 
některých zahraničných zařízení zorganizovat léčbu okamžitě, jakmile se pro ni pacient 
ro:i!hodne , bez ohledu na denní dobu nebo den v týdnu. Pacienti se k léčbě často roz
hodují po nějaké nepříjemnosti související s pitím , jejich rozhodnutí však může být 
příliš křehká, aby vydrželo do dalšího dne. 

10. Nebezpečné jsou chyby ve vztahu k recidivám, jako například odsuzování reci
divujících pacientů . Recidiva je předvídatelnou komplikací závislosti na alkoholu. Pro
to je třeba pacienta i okolí na recidivu připravit, aby , pokud k ní dojde , byla rychle 
zastavena a aby měla minimální dopad na pacientovo zdraví a životní situaci . 

ll. Chybou je soustředit pozornost pouze na problémové chování. Například pro 
pacienta s recidivou je důležité , aby si uvědomil nejen mechanismus své recidivy , ale 
i pozitivní zkušenost s předchozí abstinencí a to, jak jí dosáhl. Je vhodné navázat na 
dovednosti , životní úspěchy , pozitivní zájmy . 

12. Americký tým prokázal , že konfrontace u pacientů s nízkým sebevědomím zhor
šuje léčebné výsledky . Kromě dostatečného sebevědomí pacienta se jako další pod
mínka efektivnosti terapeutické konfrontace uvádí navázání dobrého terapeutického 
vztahu . 

13. Chybou může být ignorování reálných problémů současného života . Lze považo
vat za prokázané, že zejména u pacientů v nestabilní sociální situaci a s existenčními 
problémy se vyplácí těmto záležitostem věnovat pozornost a dle možností i pomoci . 

14. Pravděpodobně nejzávažnější bývá nedostatek vcítění se a vřelost, v extrémním 
případě i určitá štítivost, vůči pacientům. Týká se to zejména terapeutl1 , kteří si alko
hologii nevybrali . ale dělají ji proto , že jim nic jiného nezbývá. Takový terapeut někdy 
namísto s živým pacientem pracuje pouze s nálepkou, kterou mu přisoudil (alkoholik , 
psychopat). 
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Takový terapeut by patrně měl pracovat na sobě. Lepší sebepoznání a lepší sebeak
ceptace vede často i k lepšímu poznání pacienta a k jeho lepšímu přijetí. Pokud toho 
není terapeut schopen, měl by se poohlédnout po počestnějším způsobu obživy . 

15 . Nejčastější chybou při psychoterapii závislosti na alkoholu je asi psychoterapii 
vůbec neprovádět. Mechanická medikace Antabusem či preskripce psychofarmak spo
jená s pocity odcizení a vzájemné lhostejnosti nemívá valný efekt. 

I v rušném provozu a časové tísni by měl být terapeut schopen projevit zájem o pa
cientovy problémy i o to , co se mu podařilo, nebo být podle okolností připraven k jiné 
intervenci. 

Psychoterapie závislosti na alkoholu je na osobu terapeuta velmi náročná . Psychote
rapeutický výcvik v této oblasti nelze chápat jako jednorázovou záležitost. Důležitá je 
soustavná práce na sobě a ochota přijímat příjemné i nepříjemné , co s sebou psycho
terapeutická práce přináší. Profesionální stres a výdej energie by měl terapeut kompen
zovat rozumným životním stylem, kvalitními zálibami, relaxací , jógou , sportem apod. 

Souhrn 

K nejčastěj ším chybám patří přílišná akcentace morálního modelu , konformismus , 
lineární kazualita , terapeutický nihilismus někdy se střídaj ící s pocity omnipotence, ne
kritické přijímání pacientovy verze problému, nedostatečná nebo naopak přílišná ak
tivita terapeuta , neochota spolupracovat s rodinou pacienta tam, kde je to možné , ne
vhodné načasování intervence , přílišná kritičnost při recidivě , soustředění se výhradně 
na problémové chování pacienta , konfrontace u pacientů s nízkým sebevědomím, igno
rování reálných problémů pacientova života , nedostatek vřelosti a empatie. Častou 
a závažnou chybou je psychoterapii u pacientů závislých na alkoholu vůbec neprovádět. 

Do redakcie prišlo dňa : 14. 3. 1991 
Adresa au tora : MUDr. K. Nešpor , PL, Ústavní 91 , 18102 Praha 8 
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