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Prevážne psychoterapeuticky orientované techniky 

1. Relaxa ční a m editační techniky 

Lze považovat za prokázané , že zneužívání alkoholu a jiných návykových látek ne
ZŤídka souvisí s nadmerným anebo príliš dlouho trvajícím stresem . Relaxace, ať už na
vozovaná relaxačními technikami jako autogenní tréning nebo technikami jógy , tvorí 
fyziologický protipól stresu. Existují doklady o účinnos ti techto technik v prevenci 
a l éčbe zneužívání alkoholu a jiných návykových látek . Touto problematikou jsme 
se podrobnej i zabývali na jiném míste (Nešpor, 1983, 1986). 

Jógové a meditační techniky bývají používány samostatne (Aron, A. - Aron, E. N. , 
1980) v kombinaci s behaviorálními postupy nebo i s postupy psychodynamickými (Cra
ven, 1989). 

2. Techniky využívající s ugesci 

Rada autoru referuje o pomerne značné účinnosti informace o škodlivosti alkoholu 
spojené s doporučením zan ech at pití. Je pravdepodobné, že účinnost takového dopo
ručení Ize potencovat zvýšením sugestivního náboje . Napríklad Oxford a Edwards 
(1977) dávali radu prestat pít a koufit za prítomnosti manželky postiženého . Radu dá
val primár s vel kou prestiží v renomovaném zarízení za prítomnosti dalších dvou členu 
týmu . Tomu predcházelo čtyrhodinové zevrubné vyšetrení. Sugestivní náboj Ize zvýšit 
inavozováním relaxace (používáme autosugestivní formule "sttízlivost je výhodná", 
"žiji zdrave" , "žiji moudre" a j.). Další možností je využití hypnózy (Nešpor, 1984) . 

3. Behaviorální techniky 

Mnoho našich odborníku ztotožňuje behaviorální terapii s averzivním podmiňová
ním a netuší, jak ohromný pokrok v behaviorální terapii v posledních desetiletích na
stal. Pro lepší orientaci rozdelujeme behaviorální techniky použité v časné léčbe 
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do nekolika skupin. Podmínkou použití behaviorálních technik bývá kvalitní spoluprá
ce klienta, který je v tomto typu terapie pojímán jako spolupracovník. 

a) Motivační techniky 

Jak již název ríká, je cílem techto technik zvýšit motivaci ke zmene. Príkladem tako
vého postupu je tríhodinový dotazník zdánlive sloužící diagnostickým účelum , ve sku
tečnosti ovšem zároveň poskytující zneužívajícímu pacientovi informace o zdravot
ním , sociálním a psychologickém riziku zneužívání alkoholu (Nathan, 1988) . Vhodnou 
technikou je napríklad vypracování individuálního seznamu výhod strízlivosti a nevý
hod pokračujícího problémového abúzu. Ty to seznamy se prepíší na kartičku tvrdého 
papíru , kterou by mel zneužívající nosit u sebe a dukladne ji prostudovat v prípade 
krizi , pochybnosti a touhy po alkoholu. Tento seznam Ize prubežne doplňovat. 

b) Kognitivní techniky 

Reprezentantem tohoto prístupu je Marlattova koncepce prevence recidivy (Mar
latt , Gordon, 1985) . Z tohoto hlediska je reci diva popsána jako série na sebe navazu
jících kroku , pfičemž na každém z techto kroku Ize použít preventivní intervenci. Pro 
názornost uvádíme dva typické príklady spoušteču. 

1. krok - spoušteč: l. pozvání zná mého "na skleničku" nebo 2. nejaká hádka . Pre
vence: vyhnutí se spoušteči , napr. 1. vyhnutí se nevhodné spo lečnosti ; 2. konstruktivní 
rešení konfliktu , životní styl či systém hodnot snižující riziko konfliktu. 

2. krok - zpracování spoušteče: 1. pozitivní očekávání vzhledem k alkoholu ; 2. vní
mání se jakožto bezcenného po konfliktu . 
Prevence: pozitivní zmena zpracování: l. Namísto pozitivních očekávání si uvedomit 
rizika a pozitiyní očekávání spojit naopak se strízlivostí; 2. V prípade konfliktu ho ne
spojovat reakcí oponenta se sebehodnocením, uvedom it si význam stfízlivosti napr . 
k získání prevahy ve sporu . 

3. krok - emoce: l . Nekontrolovaná touha po alkoholu nebo 2. smutek (po konflik
tu) . Prevence: zmena emoce , napríklad vyvoláním si vzpomínky na kocovinu pfi touze 
po alkoholu . Smutek možno preladit napr. dostatečne intenzivní telesnou aktivitou , 
vhodne volenou hudbou , sverením se nekomu duveryhodnému apod. Prípadný pocit 
ménecennosti Ize prekonat tím, že klient sám ne komu pomuže . 

4. krok - jednání: použití alkoholu. Prevence : jednat sice v souladu s príslušnou 
emocí, avšak alkohol nahradit. 

Napríklad 1. napít se nealkoholickéh.o nápoje , najíst se apod .; 2. smutek a zlost 
po hádce projevit napr. napsáním dopisu (není treba odesílat, napsáním básne , kres
bou apod. 

5. krok - efekt porušení abstinence : vetšina lidí zneužívajících alkohol nekdy slíbila 
sobe a druhým, že prestanou pít. Opetné porušení tohoto predsevzetí v nich nezfídka 
vyvolává paniku, strach z budoucnosti a v bludném kruhu další pití. Prevence - rychlé 
zastavení recidivy, její pojímání jakožto sou části problému, nemoralizující postoj 
na strane terapeuta . 

Uvedené kroky mohou probehnout velmi rychle, nekdy i behem nekolika desítek 
vtefin . Nejprve je treba si tyto kroky uvedomit, pak hledat alternativy prevence 
na úrovni jednotlivých kroku . 
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c) Zmena životního stylu 

Zmene životního stylu, jakožto prevenci recidivy , je venována zasloužená pozor
nost. Marlatt a Gordon (1985) podrobne popisují kasuistiku klienta zneužívajícího al
kohol, kofein a tabák. Léčba byla zahájena sebemonitorováním, t.j. podrobným zazna
menáváním si všech denních aktivit, jejich hodnocením na škále "musím - chci" a sou
vis losti s abúzem. Léčba probíhala ambulantne a terape ut považoval za realitické nej
prve navrhnout nejakou drobnou príjemnou zmenu životního stylu - v tomto prípade 
to byl a každodenní krátká procházka. Postupne docházelo ve spolupráci a po konzul
tacích s klientem k dalším zmenám. Klient postupne omezoval konzum alkoholu a kávy 
a prestal kourit. Terapeut se nedalodradit krátkými recidivami. 

K pozitivním prvkum životního stylu radí Marlatt zejména cvičení všeho druhu , me
ditační a re laxačn í techniky vhodné interpersonáiní aktivity, náboženský život , vhodné 
návyky týkající se jídla a td . Autor varuje pred "situacemi vysokého rizika recidivy" 
(napr. pijácký večírek) a hovorí o "zdániive nevýznamných rozhodnutích" (napr. 
účastnit se takového večírku) jakožto o počátku recidivy . Zamerení na celkový životní 
sty l je podle autora významné, napr. klient popisovaný v jeho kasuistice by i v prípade , 
že by pokračoval ve stej ném životním stylu s pouhým vyloučením alkoholu , byl podle 
au to ra vážne ohrožen nekterou ze smrtících civilizačních chorob. U osamelých lidí 
je v souvislosti se zmenou životního stylu vhodné pamatovat na vytvárení primerené 
síte sociálních vztahu . 

d) K formám časné terapeutické intervence patrí i tištené svépomocné manuály pro 
lidi zneužívající alkohol. O jej ich účinnosti existují určité doklady. 

e) Techniky kontrolovaného pití 

cjsou včtšinou vhodné u pokročilej š ích forem závislosti. vyslovene kontraindiková
ny zejména u alkoholem somaticky poškozených . Vhodnými kandidáty tohoto typu 
l éčby jsou mladší lidé zneužívající alkohol bez závislosti . V zahra ničí jsou k nácviku 
kontrolovaného pití využívány prístroje umožňující prubežné mon itorování hladiny 
alkoholu v krvi . Jinou možností je informovat klienta, který chce své pití kontrolo
vat , o obsahu alkoholu v jednotlivých nápojích a dohodnout "bezpečnou denní dávku 
(napr. 20 g 100 % lihu). V prubehu pití by si mel klient uvedomovat a mel by mít pod 
kontrolou následuj ící faktory: 

- volbu nápoje podle koncentrace alkoholu v nem; 
- velikost doušku; . 
- frekvenci doušku ; 
- trvání pití . 
Kontrola všech techto faktoru je nutná , aby napr. menší doušky nebyly kompenzo

vány vetší frekvencí. 

f) 8ehaviorální techniky Ize využÍvat i pfi rodinné nebo manželské terapii, jak se 
o'tom zmiňujeme dále. Rovnež se zmiňujeme o využívání terapeutických kontraktu. 

4. Str ate g i c k é p sy cho t era p e u tie k é te c hni k y 

Strategické techniky se nejčasteji spojují se jménem M. H . Ericksona, i když zakla
datelem tohoto smeru byl patrne Rabkin. Strategický terapeut podrizuje svuj postup 
(strategii) terapeutickému cíli. Podle potreby pritom muže využívat nejruznejší postu-
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py včetne behaviorálních, hypnózy , relaxace, zmenu vztahového rámce (nejčasteji 
ve smyslu pozitivní konotace), terapeutický paradox , nadsázku , mUže pacienta provo
kovat nebo aktivizovat jeho vnitrní zdroje pripomenutím nejaké oblasti, kde si počínat 
zdatne. 

J . Zeiga, jednoho z predních současných strategických terapeutu jsem se zeptal, 
co by v léčbe lidí zneužívajících alkohol doporučoval predevším . Odpovedel, že využí
vat pacientovu dosavadní zkušenost (napr. s prekonáváním jiného návyku) . Doporučo
val také vnášet do rigidních opakujících se vzorcu náruživého chování treba drobnou 
zmenu . M. H. Erickson léčil jistého policistu v duchodu , který o sobe hovofil jakožto 
o velmi porádném , nikdy nevynechal žádnou obchuzku. Pacient si stežoval na nadmer
né pití a kourení. Terapeut zde doporučil ujít alespoň jednu míli po každém požití 
alkoholu anebo vykourení balíčku cigaret. Pacientova disciplinovanost a další vzorce 
chování byly takto yyužity k pozitivní zmene. 

Strategickou terapii u závislých se systematicky zabýval Beletsis (1985) . Postup tera
pie rozdelil do následujících stádií: 

1. Získání informaci o pacientovi, ujasnení si souvislosti, existujících vzorcu chová
ní. 

2. Vytvárení a posilování pozitivní , negativní motivace ke zmene. 
3. Destabilizace patologického systému. Typicky se toho dosahuje prehnáním ex is

tujícího vzorce chování, nebo vnesením drobné zmeny do nej. 
4. Dlouhodobá abstinence vyžaduje reorganizaci rady aspektu pacientova života . 
5. Upevnení a integrace pozitivních zmen. Klient se zde učí sebeocenení a uvedo

muje si dosažené pozitivní zmeny. Podle autora by konfrontativní a suportivní aspekty 
v léčbe mely být v rovnováze . Krize a recidivy je treba využít , je možné napr. vztáhnout 
k potrebe dalších a hlubších zmen. Nekdy je treba znovu začít pracovat na klientove 
motivaci. 

K častým technikám strategické terapie patrí i využívání metafor. Jednomu ze svých 
pacientu , který si stežoval na to , že lidé v jeho okolí pijí , doporučil M. H . Erickson 
chodit do botanických zahrad a dívat se na kaktusy . Mnohé z nich vydrží léta bez jediné 
kapky ... vody. 

S postupy strategické terapie máme určité zkušenosti . Zdá se, že predstavují jednu 
z mála technik použiteiných u rezistentních anebo nedostatečne spolupracujících pa
cientu nebo klientu. Jsou využívány i v rámci rodinné nebo manželské terapie. 

5. Rodinná terapie 

Cílem tohoto sdelení nemuže být pod at prehled technik využívaných v rodinné tera
pii závislosti na alkoholu. Své zkušenosti v této oblasti i údaje z literatury jsme shrnuli 
na jiném míste (Nešpor, 1988 ; Nešpor , Kittnarová, 1989) . Zmíníme se pouze o nekte
rých prístupech využívaných coby časná intervence. Howard D . P. a Howard N. T. 
(1985) razí zásadu, že primárním klientem je pro ne ten, kdo vyhledává pomoc (napr. 
tedy manželka závislého, nikoliv on sám, pokud odmítá léčbu) . Užitečný program, kte
rý zorganizovali, zahrnuje relevantní informace rodine , jejich motivování ke zmene 
a orientaci na vlastní rust , nácvik zvládání obtížných situací , terapeutický kontrakt , 
prípadne i pomoc pfi léčbe závislého člena rodiny . Služby , které centrum nabízí , jsou 
ši roce zverejňovány, aby o nich byla vefejnost informována . 

Tzv . unilaterální terapie zahrnující pouze nepijícího člena rodiny , jestliže pijící člen 
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léčbu odmítá, je jiste možná, je však obtížná a vyžaduje ze strany terapeuta zkušenost. 
Muže se dít technikami strategickými , dynamickými, nebo i behaviorálními . Účinnos t 
unilate rálního behaviorálního program u byla overen a experimentálne (Sisson, Azrin, 
1986, podrobná informace o zmínené práci je dostupná v Protialkoholickém obzoru, 
22, 1987, I, str. 15 - 16) . K užitečným doporučením patrí napfíklad zaháj it l éčbu 

co nejdríve po nejakých výrazných problémech kvul i pití, kdy bývá alkohol zneužíva
jíei člen rodiny ješte ochoten nejakou formu pomoci pi'"íjmout. 

Jako časnou intervenci lze využít i terapeutický kontrakt (Nešpor, 1987) . Alkohol 
zneužívaj íei osoby často nebývají ochotny pfíjmout nejakou formu terapie, bývaj í \'šak 
ochotny se zavázat k abstinenci a k lomu , že profesionální pomoc pfíjmou v budoucnos
ti, pokud by sv uj slib porušili . Tento jejich závazek je vhodné zpracovat formou písem
ného terapeutického kon trakt u zahrnujíeiho i dusledky prípadného nedodržení. Kopii 
kontraktu dostávají pfíbuzní J pfíslušné ambulantní zarízení, originál ponechávarne 
pacientovi. 

Prevážne socioterapeuticky orientované techniky 

1. Anonymní alkoholici 

Tato organizace vydala radu vlastních publikací (napr. Alcoholics Anonymous, 
1974) a její činnost a myšlenky se staly predmetem zkoumání rady autoru (napr. 
Brown , 1985) . Organizace vznikla ve 30. letech k vzájemné pomoci a podpol'e lidí 
s pokročilými formami závislosti na alkoholu považované ve své dobe za nevyléčitelné . 
Pro určitý typ lidí se však tato organizace jeví vhodná i jako forma časné léčby . Pro 
človčka s počínající formou závislosti muže být pfitažlivá anonymita, naprostá dobro
volnost a neprítomnost profesionálního te rapeuta, který i pri vší dobré vuli muže být 
vnímán jako nadfazený vuči pacientovi pficházejícímu s problémy týkajícími se zneu
žívání alkoholu . Určitou nevýhodou by snad mohlo být prílišné zdurazňování alkoho
lismu , jakožto choroby v biologickém slova smyslu , což by mohlo vést k nedocenení 
souvisejících problému, jakým je napfíklad nadmerný stres, a jejich zvládání. Nepo
chybne se však jedná o časem provefenou a pro určité osoby velmi cennou formu lé
čebné intervence . Kombinování AA s jinými léčebnými postupy je možné a hojne 
se pouŽívá. Pridružené organizace Al-Anon (nepijící manželky nebo manželé) a Al
Teen (dospívající deti z rodin, kde se vyskytuje závislost na alkoholu) moho u být cenné 
i jako prevence vzniku závislosti u techto rodinných pfíslušníku. 

Jak je uvedeno výše AA se orientují predevším na léčbu závislosti na alkoholu . Tak
to jsou o ri entovány vetšinou i socioterapeutické kluby , které pracují u nás pri zdravot
nických zafízeních. Patrne by bylo vhodné zvážit také vytvorení organizace zamerené 
komplexnej i na rozvoj zdravého zpusobu života a orientované spíše na primární a se
kundární prevenci (t.j. u o hrožených) . 

2 . Aktivity v prumyslu 

Propustit ze zamestnání č loveka, který má problémy s alkoholern , nemusí být pouze 
málo humánní, ale také nevýnosné. Zejména u kvalifikovaných profesí nebývá snadné 
najít zapracovanou rovnocennou náhradu a o určitá místa zase není zájem. Nav íc 
si zamestnavatel nikdy nemuže být jist , že na místo po človek u zneužívajícím alkohol, 
o kterém se to vedelo, prijde jiný, o kterém se to dosud neví. 
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Ve Spojených státech se podnikové programy nazývají jednak programy pomoci za
mestnancum a zdraví nepomáhající programy. Oba typy programu se netýkají pouze 
zneužívání alkoholu (což snižuje pocity stigmatizace), druhý typ je zamefen spíše pre
ventivne (Roman, Blum , 1988) . V naší literatufe se podnikovými programy podrobneji 
zabýval Bútora (1989) . Podle Smarta (1974) miiže nátlak ze strany zamestnavatele 
k pfij etí léčby napomoci jejímu včasnému zahájení, sám o sobe však nezlepšuje výsle
dek léčby . Velké pole pusobnosti se otevírá pfi zfizování preventivních podnikových 
programu. To se týká zejména tzv. rizikových profesí, o nichž se rovnež zmiňuj e Búto
ra (1989) . 

Samozrejme i v rámci prumyslových programu je treba se maximálne vyhýbat stig
matizaci , která by odrazovala klienty , a respektovat profesionální mlčenlivost. 

3. Léčba v síti sociálních vztahu (network therapy) . 

Tohoto pojmu se uŽÍ-vá pro léčebnou intervenci zahrnující nejen rodinu závislého, 
ale i nej bližší pfátele , spolupracovníky apod. Vznikne skupina čítající nekdy i pfes 
10 nebo 20 osob. Taková skupina se muže sejít jednorázove nebo opakovane, bývá 
schopna pacienta konfrontovat a primet ho pfijetí nejaké formy pomoci nebo muže 
soustavneji pracovat na jeho problémech (Liepman, 1989) . 

4. Programy horizontální intervence (peer intervention) . 

Nositelem intervence je zde osoba v horizontálním postavení ve vztahu k alkoholu 
zneužívající osobe, tedy napr. spoluzamestnanec nebo spolužák. Ten muže napf . 
zptostfedkovat informace o profesionální pomoci , o škodlivosti nadmerného pití, na
vrhnout pozitivní zmenu životního stylu atd. Aby se zvýšila účinnost horizontální inter
vence, je vhodné poskytnout aktivistum na tomto poli náležitý trénink . Napfíklad Mol
loy (1989) zorganizoval výcvik aktivistu z rad námofníku. Po dukladném vstupním roz
hovoru zjišťujícím názory účastníku následoval spo lečný diskusní program. Účastníci 
se shodli na tom , že nemá smysl se pokoušet o intervenci u osoby pod vlivem alkoholu , 
významný ke komunikovaní je zájem pomoci a účast, byly diskutovány specifické fak
tory pfispívající k abúzu u této profese . Horizontální intervence není pojímána jako 
náhrada jiných forem časné pomqci , ale jako její užitečná součást. 

Záver 

Bútora (1989) správne poznamenává , že u nás neexistuje žádný pfedstupeň zdravot
ní péče pro počínající problémy související se zneužíváním alkoholu. O užite čnosti čas
né léčby abúzu alkoholu a počínajících forem závislosti na nem existuje dostatek dokla
du . Nové společenské podmínky u nás vytváfejí pro zavádení programu časné léčebné 
intervence pfíznivejší situaci, nežli tomu bylo dfíve . 
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