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TEÓRIA PREVENCIE RELAPSU U ZÁVISLÝCH 
OD DROG 

Pri liečbe závislosti sa abstinencia a s ňou súvisiaca zmena náhradu na užívanie 
drogy javia pre ďalší vývoj choroby ako najpodstatnejšie . 

Väčšina závislých jedincov však na svojej ceste za uzdravenim opakovane recidi
vuje . Vzhladom na túto skutočnosť sa za posledných niekoIko rokov v procese vývo
ja drogovej závislosti venuje zvýšená pozornosť relapsu. 

SlovIÚkový výklad pre termin Relaps znie nasledovne: návrat symptómov choro
by po období zlepšenia. Táto defiIÚcia sa zhoduje so zaužívaným tvrdeIÚm o tom, že 
niekto môže byť alebo vyliečený (symptómy sú v remisii), alebo recidivoval. Relaps 
sa tiež hodnotí ako zlyhanie liečby, návrat ku chorobe, alebo znovu upadnutie do 
závislosti . Je tak považovaný za konečné štádium, koniec cesty, alebo tzv. mŕtvy 
bod. S týmto pesimistickým pohIadom však súvisí niekoIko problémov. Takéto čier
no-biele videnie abstinencie-relapsu môže u chorého vyvolať presvedčenie, že 
akékoľvek porušenie abstinencie musí nutne posunut jazýček váhy na stranu relap
su. Problémom môže byť tiež prilišné zdôrazňovanie biologických faktorov pri vzni
ku relapsu. Správanie asociované s relapsom sa tak považuje za príznaky, ktoré 
signalizujú reaktiváciu základnej choroby. Tým vznikne u chorého pocit, že na to, 
aby sa prejavu kompletného obrazu choroby zabránilo, sa už nedá veIa urobiť. Ten
to pohIad akoby prehliadal množstvo určujúcich situačných a psychologických fak 
torov v procese relapsu a väčšinou posilIÚ v jedincovi pocit, že je iba bezmocnou 
obeťou okolností, ktoré nemôže ovplyvniť. 

Alternatívnym pristupom je ďalšia definicia z Websterovho slovnika, ktorá 
vysvetIuje relaps, ako jednorazovú udalosť na spätnej ceste. 

Ten istý slovník však podáva vysvetlenie aj pre lapsus ako jednu chybu, poš my
knutie sa smerom z vyššieho štádia do štádia nižšieho. (Napriklad ak sa pošmykne 
krasokorčuliar, to, či vstane a bude pokračovať ďalej, alebo svoje vystúpenie vzdá, 
závisí v značnej miere od toho, či sa jeho pád považuje za lapsus alebo relaps - za 
jedinú chybičku, alebo za totálne zlyhanie celého p~edstavenia . ) 

V zmysle pristupu prevencie relapsu (ďalej PR) relaps chápeme ako sériu uda
lostí, ktoré môžu, ale nemusia viesť k návratu do takého stavu, aký bol vôbec pred 
začatím liečby. Namiesto pesimistického pohIadu na relaps, ako na mŕtvy bod vidí 
pristup PR relaps ako výhybku na ceste. Jeden smer vedie späť k predchádzajúce
mu správaniu, druhý pokračuje v smere pozitívnej zmeny. 

Zbavenie sa závislostí od psychoaktívnej látky možno považovať za proces ilÚ

ciácie a udržania abstinencie, ako aj istých zásadných zmien. 
Za najznámejší model štádia zmeny sa považuje model Prochasku a DiClemen

teho (1986), za pomoci ktorého sa správanie závislého javí byť podstatne zrozu
mitelnejšie. 

113 



J. BENIAKOVÁ / TEÓRIA PREVENCIE RELAPSU U ZÁVISLÝCH OD 
DROG 

Za prvé štádium vo vývoji sa považuje tzv. obdobie prekontemplácie, kedy si pa
cient nie je vedomý, že niečo v jeho správam nie je v poriadku, je nekritický a nemá 
v úmysle vykonaf akúkolvek zmenu vo svojom životnom štýle. 

Nasleduje štádium kontemplácie, nazývané tiež štádiom ambivalencie, kedy 
závislí jedinec zvažuje všetky klady a zápory, ktoré by zmena priniesla. V priprav
nom štádiu si je už jedinec vedomý o problémovosti svojho správania a je odhodlaný 
k zmene . 

Tí, ktorí dosiahli štádium akcie, už na svojej zmene aktívne pracujú, navštevujú 
terapeuta, prípadne nastúpili na liečbu. Udržiavacie štádium je obdobim, kedy 
závislý jedinec úspešne dosiahol zmenu, no je potrebné nové správanie sa monitoro
vať a predísť tak pošmyknutiam a relapsu. Ten sa tak chápe ako ďaľšie štádium vo 
vývoji. 

Prochaska a DiClemente uvádzajú, že mnohým trvá presun medzi jednotlivými 
štádiami aj niekoIko rokov. 

Viacerí autori s videmm relapsu ako štádia nesúhlasia, považujú ho skôr za pro
ces alebo udalosť, ktorá jedinca vráti späť do niektorého z predchádzajúcich štádi i 
(Saunders, Allsop, 1987). Väčšina sa vráti do obdobia kontemplácie, niektorí však 
rovno do štádia akcie . Horším prípadom je, ak sa jedinec vráti do obdobia prekon
templácie. Treba však pamätať na skutočnosť, že ak niekto už raz prekonal štádi
um akcie a istý čas bol v abstinencii úspešný, no vrátil sa späť do niektorého z 
predchádzajúcich štádií, mal by sa odlíšiť napríklad od tých kontemplátorov, ktorí 
sa ešte k akcii nedostali . 

Výskum totiž ukázal, že skúsenosť s abstinenciou, ako aj uvedomenie si, že už 
mám naučené isté zručnosti na zvládanie situácií, ktoré by mohli viesť k relapsu, je 
významným prediktorom lepšieho výsledku. Jedinec síce porušil abstinenciu, no 
skúsenosť, že chvíľu bol úspešný, sa ukáže byť významná pre ďaľší vývoj . 

Núka sa nám tak pohlad na proces zmeny ako na natiahnutú špirálu smerom 
nahor. 

Ukázalo sa, že jedinci, ktorí porušili abstinenciu, tak učinili v rôznych si
tuáciách. Niekto zlyhal preto, lebo nezvládol craving, niekto iný napr. nezvládol 
konfliktovú situáciu v rodine. 

Marlattov kognitívne behaviorálny model prevencie relapsu (1980) je založený 
na predpoklade, že pre abstinujúceho sú niektoré situácie natoľko závažné, že ich 
nezvládnutie môže viesť k porušeniu abstinencie . 

Výskum Marlatta a Gordona (1980, 1985) identifikoval niekoľko najzávaž
nejších, tzv. vysoko rizikových situácií. Týkajú sa interpersonálnych faktorov (kon
flikty v medziľudských vzťahoch, v rodine, na pracovisku, vplyv okolia a partie, 
spoločenský tlak, prítomnosť usera v blízkom okolí) . 

K intrapersonálnym faktorom zaraďuje negatívne emočné stavy (hnev, frustrá
cie, úzkosť, nuda), negatívne telesné stavy a pocity, naopak aj príliš pozitívne 
emočné stavy, pokušenie užiť drogu, alebo predčasné experimentovanie s pevnosťou 
svojej vôle . 

Program prevencie relapsu podáva o problematike informácie a vyučuje zruč
nosti, ktoré poskytujú prípravu na udržanie abstinencie . 

To, či chorý rizikovú situáciu zvládne, závisí od jej náročnosti, ako aj od schop
nosti jedinca uplatniť efektívnu stratégiu na jej zvládnutie. Za významné sa po
važuje aj očakávanie účinku drogy. Ak je jedinec schopný s rizikovou situáciou sa 
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efektívne vysporiadať, stúpne tak jeho sebadôvera a riziko relapsu signifikantne 
poklesne. 

Narastie pocit, že má svoje správanie pod kontrolou. Tým stúpne aj jeho pres
vedčenie o tom, že si pravdepodobne bude vedieť poradiť aj s nasledujúcou riziko
vou situáciou. 

Prehrad empirickej, klinickej a svojpomocnej literatúry viedol k modifikácii 
Marlattových kategórií faktorov vedúcich krelapsu. 

Catalano a kol. (1988) vypracoval zoznam negatívnych prediktorov abstinencie . 
Pre závislých na opiátoch za ne považuje telesné poškodenie v dôsledku užívania 
drogy, psychiatrickú komorbiditu, nedostatočnú dÍžku zotrvania a typ liečby, kri
minálnu anamnézu, nevyhovujúce rodinné a sociálne zázemie, negatívne emočné 
stavy a nizku vzdelanostnú úroveň. Pre alkoholikov za negatívne prediktory po
kladá v prvom rade nedostatok rodinnej podpory, negatívne emočné stavy, IÚzku 
vzdelanostnú úroveň a negatívne životné udalosti. Za rizikové situácie sa tak pokla
dajú negatívne, ako aj pozitívne emočné stavy, impulzivit.a, lúzke sociálne zručnosti 

a nedostatok informácií o spôsoboch zvládania záťažových situácií, slabá sebadôve
ra, nevyjasnený postoj k abstinencii, slabá podpora v rodine a v blízkom okolí, so
ciálny tlak drogy užívať, nedostatok zmysluplnej a produktívnej práce a nedostatok 
aktívneho vyplnenia vorného času. 

Za rizikové situácie sa tiež pokladá túžba po droge, protrahované abstinenčné 
stavy, chronické ochorenia a bolesť, psychiatrická komorbidita, pocit viny či hanby, 
prázdnoty, chýbanie zmyslu života, či predčasné ukončenie liečby . 

V klinickej literatúre sa opisuje viacero modelov PR, najvýznamnejším je však 
už spomenutý kognitívne behaviorálny model podľa Marlatta a Gordona (1980) pre 
alkoholikov a narkomanov. Z iných spomeňme Annisovej kognit, behaviorálny mo
del pre alkoholikov (1986), ktorý zahŕňa model Marlatta a Bandurovu teóriu se
baúčinnosti, Dayleho psychoedukačný model pre alkoholikov (1989), Gorského mo
del neurologického poškodenia (1988, 1990), Zackonov a McAulifTov model po
liečebného sledovania u kokainistov a závislých od opiátov (1985). Všetky tieto pro
gramy sa zameriavajú na potrebu vytvoriť nové zručnosti, potrebné na zvládnutie 
vysoko rizikových situácií a varovných znakov relapsu, na zmenu životného štýlu, 
zvýšenie aktivít podporujúcich zdravie a na zIÚženie tÚŽby po droge . 

l . Podstatné je teda identifikovať vysoko rizikové faktory a rozvinuť stratégie 
na ich zvládnutie. 

V rámci nácviku zručností sa úspešne využíva sociálne učenie , hranie rolí, psy
chodráma, nácvik nových stratégií a precvičovanie ich flexibility, biblioterapia, 
domáce úlohy, nácvik asertívnych techIÚk, relaxácia . Osvedčilo sa používalúe den
IÚkov, kde pacient kontinuálne monitoruje svoj život a identifikuje tak rizikové fak
tory relapsu, jeho varovné znaky, alebo signifikantné životné problémy, ktoré môžu 
prispievať k relapsu. Odporúča sa, aby si jedinec z učenia urobil aktívnu skúsenosť . 

Naučené techniky tak pomáhajú zvýšiť sebauvedomenie, vedú k desenzibilizácii a 
podporujú zmenu správania. 

2. Naučiť sa chápať relaps ako proces, aj ako udalosť. 
I keď relaps býva často výsledkom impulzívneho konania, väčšinou mu pred

chádzajú varovné znaky v zmysle zmeneného správania, zmien v emočnej a kog
nitívnej oblasti a zmien postojov k droge . 
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Mnohí pacienti zhodne referujú o objavení sa varovných signálov už dlhší čas 
pred tým, než v konečnom dôsledku subst.anciu užijú. Užitočným sa ukázalo 
oboznámenie sa s varovnými príznakmi ostatných spolupacientov a s myšlienkami, 
pocit.mi, udalosťami a situáciami, ktoré s príznakmi súviseli . 

3. Naučiť pacientov vysporiadať sa s nástrahami a s túžbou po droge. 
Techníky Anonymných alkoholikov, Anonymných narkomanov a Anonymných 

kokainistov odporúčajú vyhýbať sa miestam, Tuďom a veciam, pripominajúcich dro
gu a minimalizovať tak kTúčové nástrahy a spúšťače tzv. cravingu, alebo neodo
lateTnej túžbe po droge - napríklad odstrániť z domu fajky, ihly, tabletky, a lkohol, 
prepálené lyžičky atď. 

V liečbe sa používa metóda postupného vystavovania rizikovým situáciam s cie
Tom zvyšovať odolnosť a precvičovať odmietacie techniky. 

Z techník zameraných na zvládanie cravingu sa pozornosť zameriava na kog
nitívne int.ervencie, uvedomovanie si pozitív vyplývajúcich z abstinencie, ako aj ne
gatívnych dôsledkov abúzu, na nácvik odďaTovania rozhodnutia užiť drogu, ako aj 
na zvládnut.ie t.úžby po eufórii 

Behaviorálne prístupy učia vyhýbať sa krit.ickým situáciám, zmeniť situácie, 
ktoré napomáhajú cravingu, zapojenie sa do príjemných aktivit, príjímať pomoc od 
svojpomocných skupín, príp. užívanie medikácie - napríklad Disulfiram, Naltrexo
ne. 

4. Naučiť sa uvedomiť si a vyspopriadať sa s tlakom okolia užiť drogu. 
K relapsu môže viesť množstvo priamych aj nepríamych spôsobov nátlaku -

prvým krokom je teda identifikovať vysoko rizikové vzťahy (napíklad . partner uží
vajúci drogu a podobne), vyhýbať sa miestam, kde by mohol byť drogou ponúknutý 
apod. Nasleduje precvičovanie naučených kognitívnych, behaviorálnych a verbál
nych zručností, precvičovanie odmietania, hranie rolí . Odporúča sa vyhodnotiť 
výsledky jednotlivých stratégií a podIa potreby ich modifikovať . 

5. Naučiť pacienta vytvoriť si a udržovať sieť ludí, ktorí mu v abstinencii budú 
pomáhať. 

Mc Grady modifikoval Marlattov kognitívne behaviorálny model (1989) a apli
koval ho v liečbe závislých dvojíc. Model Gorského (1990) vyzdvihuje potrebu an
gažovať do terapie pre pacienta signifikantných Iudí, Daley (1989) vyzdvihuje účasť 
rodinných príslušníkov v Prevencii relapsu. 

Účasť rodiny v PR napomáha tiež vyrovnať sa s ko-dependenciou (pocitmi hne
vu, viny, hanby, prílišným zaoberaním sa problémom) a tak zefektívniť svoju úlohu 
v liečbe . Pomáha zapojenie sa do aktivít Anonymných alkoholikov, Anonymných 
narkomanov, 12 krokových programov. 

Pacient by mal byť schopný určiť, koho z jeho blízkych do programu zapojiť a ko
ho vylúčiť . Mal by sa tiež naučiť, koho a ako požiadať o pomoc. Oboznamujú sa pre
to so spôsobmi, ako môžu Iudia na ich žiadosť o pomoc odpovedať a tiež s technika
mi, ako reagovať prí negatívnom postoji opýtaných. Malo by sa im vštepovať, že vy
liečenie je len a len na ich vlastnej zodpovednosti . 

6 . Naučiť pacienta vyrovnať sa s negatívnymi emočnými stavmi. 
Za najrizikovejšie sa považujú stavy depresie, anxiety a nuda. Závisí samozrej

me aj od toho, akej etiológie tieto stavy sú a podla toho sa volia techniky na ich 
zvládnutie (napr. farmakologická liečba) . 

7. Naučiť pacienta zvládnuť kognitívne omyly. 
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Za najčastejšie omyly sa povazuJe presvedčelúe, "mne sa to nemoze stat, 
niekolko tabletiek, pohárikov, resp . joint mi nemôžu uškodiť, nemám problém." Pri 
ovládani tÚŽby pomáhajú niektoré slogany Anonymných alkoholikov napr. "aj toto 
raz prejde" a pod. 

8 . Pomôcť pacientovi zmeniť životný štýl. 
Odporúča sa atraktívne vyplnelúe volného času, vyt.voriť si nové vzťahy, najsť 

zmysel byt.ia (relaxácia, religiózne aktivity, prijemné a vzrušujúce koničky ako pre
tekanie, tracking, paraglinding, potápanie, kontaktné športy, jazda na koni a pod) . 

9 . Pomôcť pacientovi vytvoriť si strategický plán postupov v prípade relapsu. 
Odporúča sa, aby mali vždy pri sebe tzv. krizový plán, alebo "memo kartičku", 

ktorá obsahuje najdôležitejšie telefónne čísla, v bodoch základný postup v pripade 
lapsu. Odporúča sa uzavrieť s pacientom tzv. relapsový kontrakt, ktorý obsahuje 
špecifické kroky, podľa ktorých je potrebné postupovať v pripade relapsu. Posilní, 
alebo formalizuje sa tak pacientova snaha o zmenu. Analýza lapsov a relapsov sa 
ukázala byť hodnotným procesom, ktorý napomáha uzdraveniu. Tzv. zlyhanie sa 
tak prerámcuje na skúsenosť, na ktorej sa učíme a ktorá nám v konečnom dôsledku 
pomôže pripraviť sa na rizikové situácie, ktoré sa v budúcnosti dostavia. 

Súhrn 

Práca oboznamuje s teóriou prevencie relapsu, vypracovanou Marlattoru a Gor
donom (1985) . Podáva stručnú charakteristiku jej základných princípov, pojmov a 
používaných technik, ako aj prehlad jej modifikovaných verzií . 
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