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Léčba závislosti na alkoholu dosahuje úrovně, ze které je abstinence nahlížena jako 
nejpodstatněj ší změna pro další vývoj této nemoci; její porušení je proto momentem 
natolik závažným , že některé přístupy vytvářejí okolo prvního napití až mysteriózní 
atmosféru. Praxe přitom ukazuje takovou rozmanitost tohoto jevu , že se jeho zkoumá
ní děje zatím jen pozorováním vlivných faktorů a pokusy pochopit některé vzájemné 
vztahy mezi nimi . 

Vysoce rizikové situace 
Kognitivně-behaviorální model procesu relapsu (tab. 1) vychází z úvahy, že pro ab

stinujícího závislého nejsou všechny životní situace s ohledem na možnost relapsu stej
ně obtížné , že pro každého existují odlišné vysoce rizikové situace (dále VRS - anglicky 
HRS , "high risk situation"), na které by se měl , chce-li snížit pravděpodobnost napití , 
dobře připravit. To , zda zvládne VRS bez napití , záleží na interakci čtyř hlavních fak
torů : 

1. Náročnost situace jak ze subjektivního, tak i z objektivního hlediska 

Každá VRS je individuální reakcí na jednoduchý či složitý podnět. Vnějším podně
tem může být živý či neživý objekt (např. člověk, prostředí), proces či stav (např. hád
ka , atmosféra) , vnitřním podnětem vyvolávajícím chuť se napít může být pocit (např . 
smutku , trapnosti, štěstí) nebo myšlenka (např. "Nikdy mne nikdo nebude mít rád, 
dokáži všechno ... "). Člověk, který se chce naučit reagovat na tyto pro něj klíčové pod
něty jinak, by si jich měl být zvýšeně vědom a být schopen je i anticipovat, aby se jim 
mohl případně i včas vyhnout. Často se totiž setkáváme při recidivách s jevem , který 
popisuje Marlatt (1985) jako na první pohled neškodná rozhodnutí (anglicky AID -
Apparently irrelevant decission) , která sama o sobě nemusí hned vyvolávat napití , kte
rá však posunují člověka pomalu , ale jistě , do VRS (např. přijmutí pozvání na pracovní 
oběd - přinesený neobjednaný alkohol- vybídnutí prominentním společníkem ... ). 

Obecně snížená a hlavně nespolehlivá schopnost závislých zvládat situace běžného 
života způsobuje, že daleko více situací je pro ně skutečně obtížně zvládnutelných a že 
navíc nejsou schopni adekvátně některé situace zhodnotit - buď dochází k přecenění 
obtížnosti nebo naopak k naivní představě o jejich nenáročnosti. Výzkumníci proto 
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Taburka 1. 

(tI6NIT'YNĚ - BEHAV'O~lNí MODEL Pl(fJeESIIIlELAPSH 

věnovali pozornost hledání charakteristických znaků VRS s představou , že by se pak 
na tyto situace měla terapie zaměřit , Marlatt (Nathan a kol. , 1978) zjistil , že z 80 % jsou 
VRS spojeny s pocity frustrace či zlosti , sociálním nátlakem pít , negativní náladou či 
touhou se napít. Roman a Trice (Nathan a kol., 1978) v r. 1970 vyčlenili charakteristic
ké znaky VRS na pracovišti: 

1. není zrovna co dělat; 
2. pracovní rozvrh je flexibilní a individuální ; 
3. úkoly se neprovádějí před zraky nadřízeného; 
4. práce se stává rutinou; 
5. v pracovním rozvoji se objevuje zastarávání , pokulhávání ; 
6. pravidelné pití se stává součástí pracovního výkonu; 
7. patologické pijící vzorce přinášejí výhody jiným ; 
8. stresující, ale nekontrolovatelné podmínky , kde těžké pití je přijímáno jako pro

středek uvolňující tenzi . 

Annisová a kol. (1980) se při vývoji dotazníku IOS-l00 (Inventář situací spojených 
s pitím) dopracovali k osmi typickým VRS: 

1. nepříjemné emoce; 
2 . tělesná nepohoda ; 
3. příjemné emoce ; 
4. zkoušení schopnosti kontrolovat pití ; 
5. potřeba se napít ; 
6. konflikt s druhými ; 
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7. sociální tlak pít; 
8. příjemně strávený čas s druhými . 

Protože ve výsledcích výzkumů existuje shoda. že chování záleží hlavně na tom. jak 
člověk danou situaci percipuje. hodnotí a interpretuje . tedy na suhjektivní percepci 
situace, zabývají se někteří autoři jako například Sanchez-Craig (1984) ve svém tera
peutickém programu její kognitivní restrukturací. ElIisova kognitivní restrukturace 
klade důraz na opravování falešných představ: 

- Co je na této situaci pro mě nejobtížnější? 
- Musím se na to opravdu napít. nejsou jiné možnosti jak se s pitím vyrovnat? 
- Který z těchto druhých nápadů by se dal nejspíše použít? 
- Proč to tedy neudělám? 

2. Schopnost uplatnit efektivní s tr ategii na zvládnutí VRS 

Schopnost zv ládat situace vyžaduje široký repertoár dovedností jak interpcrsonúl
ních. tak i schopnosti zacházet úspěšně s problémem na emocionální či kognitivní úrov
ni . Při léčbě je proto třeba zjistit u každého jednotlivce soubor jeho obecných doved
ností a zvyšovat dále jejich flexibilitu i dosah s jejich správnou aplikací. Dle Marlatta 
(1985) by gl obálnější intervenční strategie pro zvýšení schopnosti zvládat situace měly 
obsahovat tři komponenty: 

a) Práci na úpravě životního stylu s cílem zvýšit obecnou schopnost pacienta zv ládat 
i obecnější situace se zvyšováním sebedůvěry; 

b) identifikace a reakce na situační, interpersonální a intrapersonální klíčové podně
ty, které mohou sloužit jako varovné signály; 

c) nácvik sebe-kontrolních strategií. 
Příkladem obecněji koncipovaného programu může být zařazení výcviku v řešení 

problémů s jeho fázemi: 
a) rozpoznání problému; 
b) vypracování různých alternativních řešení; 
c) zvážení jejich krátkodobých i dlouhodobých následků; 
d) rozhodn utí pro nejadekvátnější alternativu ; 
e) její nacvičení a ověření efektu. 

Tento postup se pacienti učí aplikovat na zacházení s VRS. Pro lepší zvládnutí VRS 
se rozlišují čtyři základní strategie: 

a) myšlení na všechny výhody abstinence; 
b) myšlení na negativní následky pití; 
c) započetí jednání vylučujícího pití ; 
d) vyhýbání se lidem či situacím spojeným s pitím. 

Sebekontrolních st rategií je celá řada ; ty velmi efektivní se zaměřují na zvládání 
emocionálních stavů. Novaco (Goosop 1989) například vypracoval kognitivně-beha
viorální program pro zacházení s pocity frustrace a zlosti . Sebe-kontrolní strategie mo
hou vycházet i z rozvoje příjemných aktivit, které někdy slouží zpočátku jako zástupné . 
Za přímo klasickou strategii se dnes již považuje výcvik v sociálních dovednostech, 
v relaxačních a meditačních technikách . 
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3. Míra přesvědčení, že jedinec zvládne strategii a že tolo jednání 
bude mít žádoucí následky 

Rozdíl mezi tím, co jsou lidé schopni dělat a tím, co skutečně dělají , je ovlivňován 
výší sebedůvěry ve své schopnosti a mírou očekávaného výsledku z takového jednání. 
Jsou-li obě nízké, pacient častěji situaci vzdává a napití je velmi pravděpodobné. Je 
proto třeba podporovat v pacientovi růst sebedůvěry zdůrazňováním i sebemenších 
úspěchů. Vzrůstající sebedůvěra navíc snižuje míry stresové reakce na náročnou si
tuaci , takže tolik nehrozí , že by se pacient vrátil, jak je v takových situacích poměrně 
časté, k dříve naučenému chování - k pití. 

Použití dovednosti záleží na interakci mezi rozhodnutím, si lou tohoto rozhodnutí 
a dovedností situaci zvládnout. Můžeme se setkat s dobrou dovedností, ale chudou kva
litou rozhodnutí a slabým přesvědčením . Výsledky výzkumů ověři l y, že subjektivní 
očekávání své kompetence zvyšuje pravděpodobnost , že jednání bude započato a udrží 
se . Přesvědčení o úspěchu může být podporováno přítomností nějakého modelu (ido
lu , abstinujícího spolupracovníka apod.), vlastní zkušeností či verbá lním přesvědčová
ním. 

4. Oč e k á v á n í nás led k ů a I k o h o I u 

Obvykle se setkáváme s dvojím účinkem alkoholu : krátkodobým, obvykle pozitivně 
prožívaným a déledobějším , opačného rázu. Dle Bandury (Goosop, 1989) je vlastní 
očekávání napití se pro relaps predikativnější než samotná míra závislosti na alkoholu . 
Kdo přitom očekává něco pozitivního od alkoholu , případně navíc ješte dojde u něj 
k potlačení negativního očekávání ("vyblednutí vzpomínek" na své halucinace) , spíše 
recidivuje . Litmanová (1983) se spolupracovníky navrhuje proti snížení kognitivní 
bdělos ti individuálně volená vlastní prohlášení. 

Následek porušení abstinence 
Druhá část kognitivně behaviorálního modelu relapsu se zabývá porušením abstinen

ce, v níž se vydě luj e tzv . lapsus ve smyslu téměř psychoanalyticky pojaté ho chybného 
výkonu a tzv . relaps, první napití, který může vyústit v nezvládnutou recidivu s již ne
kontrolovaným pitím. 

Porušení abstinence samo o sobě vyvolává typickou reakci (angl. Abstinence Viola
tion Effect A VE - Marlattův pojem), která člověka přímo uvrhává do dalšího pití. 
Především u něj navozuje zm a te k v pe rcepci se be jako a bs ti n e n ta a nutí jej 
(Festlinger, 1957) vyřešit problém přikloněním se na tu či onu stranu. přičemž situace 
obvykle dopadá lépe pro dříve a více zafixovanou percepci sebe jako pijícího . Druhou 
složkou reakce na porušení abstinence je pocit selhání. který je připisován vlastní sla
bosti či nemoci, což dále vede ke zhoršení nálady s pocity marnosti a myšlenkami 
o neschopnosti dalšímu pití vůbec nějak vzdorovat (,.moje pití je důkazem mé bezmo
ci"). Jestliže navíc č lověk v té chví li očekává, že ho alkohol z tohoto špatného stavu 
dostane, můžeme očekávat plnou recidivu. 

Někteří odborníci se domnívají , že reakce na první napití se je tedy sama o sobě 
natolik stresující, že je třeba žádoucí reakci ke zvlád nutí svých pocitů i myšlenek přímo 
pod odborným dohledem nacvičit, a takové napití pak nazývají ,.prolaps" . Jiné progra
my spíše pracují s tímto jevem ideatorně jako s pravděpodobnou možností. Oba přístu
py se však pokoušejí narušit rigidní kognitivně emoční vzorec chování s představou 
magické schopnosti alkoholu. Potvrzují subjektivně špatné pocity jako běžnou reakci , 
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které se dá če lit a poskytuj í rady a nácvik co v té situaci dě l a t. Restrukturují situaci 
jako .. ne neobvyklé uklo uznutí", kte ré se může stát ponaučením. Někteří a utoři dopo
ručují, aby č lověk nosi l u sebe pro takovou situaci připravenou k a rtičku s instrukcemi 
chování. 

Odborn íc i maj ící klinickou zkušenost s Antabusovou reakcí se nemohou ubránit do
jmu , že nácv ik relaps u je pro pacienty v l astně psychickou Antabusovo u reakcí, tedy 
že posi luje pacie ntovo oče káván í bezprostředn ích negativních účinků a tím zpětně sni
žuje pravděpodobnos t napití se . Zdá se , že pacientova kl adná č i zápo rná reakce na 
takovýto program by mohla mít značnou predikčn í sílu . To však, jako mno ho jiných 
hypotéz obsažených v tomto modelu , stále j eš tě čeká na ověřen í. 

Metoda 

Cílem našeho psychote rape utického programu je pomoci pacientovi, aby si uvědomil 
st upeň závažnosti svého problému s pit ím, po rozumě l jeho širším souvislostem a dopra
coval se k závěru , že abstinence je pravděpodobně ne j snadněj ší cestou k dosažení po
zitivní životn í změ ny . Částí toho to programu je snaha zvýšit schopnost pacie nta absti
nenci ud ržet a provád íme speciáln í přípravu jak předejít re lapsu , případně zvýšit 
schopnost s re lapsem adekvátn ěji zacházet. 

a) V před n áš k ové m cy klu věnuj eme většinu pozornosti problémům při absti
nenci a ohrožení re lapsem , kte rý vysvě tluj eme jako pravděpodobný projev chybného 
výkonu v novém abstinentním programu . Poukazuj eme přitom na charakteri stické rysy 
závislostního systému s jejich funkčn ím propojením , učíme s ty l ům rozhodování , se
znamujeme s metodiko u řešen í problémů . Klademe důraz na to, aby se pacient sta l 
expertem a sám sobě stále více manaže rem i v té to původně pro něho tak tristní oblasti . 

b) Pro o becnou úroveň zvládání vysoce riskových situací používáme S e z n a m a k 
t i v i t p r o z v I á dnu t í s tr e s o v Ý c h s i t u a c í (tab . 2) , na němž pacie nt při skupinové 
diskusi o jednotlivých reakcích pro sebe zaškrtává ty nej reá lněji použite lné . Sám pak 
i ndividuálně doplňuje seznam o své vlastn í nápady a v t ře tí části úkolu vytvá ří indivi 
duáln í hie rarchii pro něj nejpouž ite lněj š ích reakcí. 

c) Při vstupu do programu pacient vyplní dotazník I n ve n t á ř situací spoj ených 
s pitím - lOS - 100 (graf 1), po ukazuj ící na nej čas těj š í situace, při nichž pacient pij e. 
Výsledky jsou ve skupině po rovnávány s pacientovou původní předs tavou o takových 
situacích (graf 1). 

d) Nácviku ase rtivity předchází zji štěn í míry té to schopnosti na obecněj š í úrovni 
Do t az n í k e m m í r·y ase rl i v i t y (Rathus , 1973), jehož výsledky opě t skupinově po
rovnáváme se svým obrazem o jednotlivcích i o sobě. Jednotlivé techniky pak apliku
jeme hlavně na vysoce rizikové s itu a c e soc i á lního n á tl a ku porušit abstinenci . 
Zde klademe velký dů raz na re:;truktur.alizaci poj etí sebeprosazení v této sociální si
tuaci (např. "sebeprosaze ní není v podlehnutí n ávrhům , ale v prosaze ní svého úmyslu 
abst inova t navzdo ry pot íž ím č i snižování druhými": 

e) V průběhu léčby věnujeme pozornost p a ci e nt ově t o u ze p o a lk o holu (pa
cient refe ruj e v de níku , na skupinových setkáních a td. ). Rozborem situací spoje ných 
s touhou po alkoholu zj iš ťuj eme pacientova "slabá místa" a snažíme se je te rapeuticky 
ovlivnit. 

f) V prvé část i úkolu pacient písemně vylíč í d ese t pr o n ěj n e jt y pi č t ě j š í c h 
s i t u a c í s p oj e n Ý c h s p i t í m. Všímá si, s jakými pocity a myšle nkami jsou tyto si-
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Tabulka 2. Terapeutický program pro prevenci a zvládání relapsu v PL Praha 8-Pav. 35 

a) 
Seznámení s teorií 
relapsu 

(přednášky) 

b) c) d) 
Obecné Obecná Obecný nácvik 
zvládání VRS identifikace VRS sociáln ích a 

sebekontrolních strategií 
(Seznam navrhovaných (IDS - LOO) (asertivita , 
alternativních řešení) relaxace) 

e) f) g) 
Monitorování Individuální Rozbor konkrétního 
VRS v léčbě s nácvikem identifikace a relapsu či recidivy 
zvládnutí zvládnutí VRS 
(pacientovy (písemné úkoly) (pacientovy recidivy) 
reakce v léčbě) 

h) Strategie 
zvládnutí 
prvního napití 

(KPP, příbuzní) 

Graf 1. 

p)r----r---r---r------r------r---i-----.--=-.:..:--~--:..;-~--:..:,-- -- ------

~r_--i_--_+----t_--_r----~----~--~---+-i 
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tuace spojeny a co je pro něj důležitým klíčovým podnětem pro napití . Konstatuje pod
robněji krátkodobé i dlouhodobé následky (tab. 3). 

Takto popsané situace zařazujeme zpět do osmi obecně formulovaných situací z lDS 
- 100 a porovnáváme je s výsledky z dotazníku. Srovnáváním upřesňujeme pacientovo 
ohrožení relapsem a skupinovou diskusí vyvoláváme psychický odstup od podnětů klí
čových pro recidivu. 

V druhé části úkolu pacientům navodíme představu nové abstinentní cesty jako mi
nového pole (obr. 1): Miny pro nás představují vysoce ohrožující situace s právě iden
tifikovaným klíčovým podnětem pro napití a my se jim v životě našimi rozhodnutími 
přibližujeme či vzdalujeme. Ne všem se můžeme vyhnout a pak narážíme na klíčové 
podněty pro napití. Zneškodnění míny představuje úkol vy p r a c o vat pro tyto klí
čové podněty st r a t e g i i jej i c h z v I á dnu t í bez napití . Požaduj eme vypracování ' 
úspešného zvládnutí na úrovni myšlenky, pocitů a chování (tab. 3). 

g) Při skupinovém rozboru aktuálně probíhaj ících rec i d i v se u bývalých pacientů , 
kteří obvykle cítí potřebu rituálního očištění od alkoholu, snažíme dostat je zpět z po
lohy bezmocného kajícníka do role experta . Hledáme řetězec rozhodnutí vedoucích 
k napití , rozbor si tuace spolu s pojmenováním bezprostředních událostí , pocitů a myš
lenek , které napi tí předcházely . Zjišťujeme očekávání účinku alkoholu a skutečný prů
běh . Zjišťuj eme, co při relapsu pacient použil z nově naučených dovedností a kde má 
stále j eš tě rezervy. Skupinově pomáháme vytvořit alternativní úspěšnější strategie pro 
zvládnutí námi právě identifikovaných ohrožujících podnětů . 

Při napití se během léčby rozebíráme velmi podrobně , jak pacient s relapsem zachá
zel a podle toho rozhodujeme o změně formy léčby . 

h) Po vysvětlení obecné reakce na porušení abstinence (viz A VE v I. části této prá
ce) dáme pacientovi k dispozici obecný návod pro zvládnutí prvního napití (tab. 4) . 
Ten si podle něj vypracuje pro sebe Kartičku první pomoci - KPP na tvrdý papír , kte rý 
by měl nosit dle vlastního uvážení u sebe. 
Př í b u z n é pacientů informuj eme o obecně úspěšn é strategii zvládnutí relapsu 

a zdůrazňujeme důležitost jejich pocitů , myšlenek a chování v této situaci (případně 
provedeme nácvik). Jej ich aktivní příprava na zvládnutí možného relapsu do určité mí-

Tabulka 3. 

Zvládání obtížných situací při závislosti na alkoholu 
(úprava do tazn íku Litman a kol. , 1983) (Ukázka) 

Čtě te pozorně následující věty, kte ré vám navrhují řadu možností , jak obtížným situacím če lit 
bez alkoho lu . 
Zakroužkujte ty, které by byly dle vašeho názoru pro vás v budoucnu použitelné. 
Poté z těchto zakroužkovaných vyberte tři vám nejvíce vyhovující a ty zakroužkujte dvojitě. 
1. Myslet na všechny , kteř í mi pomohli. 
2. Říci si: "Jsem na tom dobře a přeji si, aby to tak zůstalo". 
3. Uvědomit si, že to nestoj í za to. 
4. Myslet na to, o kolik lépe mi je bez pití. 
5. Myslet na zt ráty, do kterých jsem se pitím dostal. 
6 .... ............... .. ......................... . ........................ ... .. ......................................... . 
7 .. .. ... ....... .. ................ ...... . ....... . ...................... ... .. ... ... ..... .................. .. ...... .. .... . 
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Obr. 1 

o 

ry snižuj e jejich strach z těchto situací a tím i zvyšuje pravděpodobnost jejich adekvát
nějšího zásahu. 

Naše krátká klinická zkušenost se zařazením tohoto specifického programu do pro
tialkoholní l éčby ukazuje, že pacienti s vážněj ším zájmem o abstine nci dychtí po těchto 
informacích, zatímco pacienti , nichž se pe rsonál shoduj e v jejich nedostatečné motivaci 
abstinova t, dávají přednost informacím o mučednických následcích pití. Právě tito pa
cienti jsou pak téměř alergičtí na rozbor relapsu. Zoufale volaj í: "Berete nám to po
slední co máme - recidivu". 

Souhrn 

Při závislosti na alkoholu je absti nent trvale ohrožen relapsem a je proto třeba s ním 
zacházet jako s faktorem, který je součástí té to chronické choroby . Autorky popisují 
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Tabulka 4. 

Popis 
SI'I!HAa 
é. 

I 
IlJolleí 
tlflll'w' 

I ,x. - --r=NOrY MY:iLEIIIfJ: ClllJrA!II = fr;f~.J/ASLIJDJ(f~ ~ 

.J.~lÚ:/ , 
JNI,~'Ib 

q~ 

I 

Tabulka S. Obecný návod pro vypracování individuální Kartičky první pomoci KPP 

Při napití: 
1. Přestaň pít po první sklenici a můžeš·li , vyhledej klidné místo a nech si půl hodiny na uvážení 

těchto věcí: 

a) Jednoduché uklouznutí není tak neobvyklé . Neznamená to , že jsi prohrál, nebo že jsi nyní 
ztratil kontrolu nad svým pitím. 

b) Nyní se pravděpodobně cítíš vinen za to , co jsi udělal a nadávaš si proto , že ses napil. 
Tento pocit je nasnadě, neboť nevíš co teď jsi, zda abstinent či opilec a samo napití tě svádí 
k tomu , abys to bral jako důkaz toho , že jsi příliš slabý na zvládnutí. Není ale důvod , 
proč bys musel těmto pocitům podlehnout a dál pít. Pocity přejdou. 

c) Podívej se na uklouznutí jako na ponaučení. Co všechno v této situaci hrálo při uklouznutí 
roli? 

2. Jestliže se ti pití nedaří zvládnout, zavolej na čísla : 

3. NEZAPOMEŇ : JEDNA SKLENiČKA NEZNAMENÁ OPILOST!!! 

v první části své práce teorii prevence a zvládání relapsu z kognitivně-behaviorálního 
hlediska. Tzv. "vysoce rizikové situace" jsou analyzovány ze čtyř hledisek: 

a) Jejich objektivní a subjektivní náročnost; 
b) schopnost uplatnit efektivní strategii na jejich zvládnutí; 
c) míra přesvědčení o zvládnutí žádoucího chování a o následcích tohoto chování; 
d) očekávání následků alkoholu. 
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Autorky se pak zabývají následkem porušení abstinence , který lze charakterizovat 
narušením percepce sebe sama jako abstinenta spolu s pocitem selhání, který demora
lizuje jedince při jeho snaze relaps zastavit. 

Ve druhé části je předložen model konkrétního terapeutického programu prevence 
a zvládání relapsu tak jak byl vypracován a je používán v rámci ústavní protialkoholní 
l éčby. 
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