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Souhrn
1. Craving představuje důležitý diagnostický znak závislosti a patologického hráčství a jeho
zvládání je podstatnou součástí l éčby návykových nemocí.
2. Mnoho psychoterapeutických postupů používaných k l éčbě návykových nemocí pomáhá
lepšímu zvládání cravingu. To se týká postupů kognitivně-behaviorálních, dynamických, strategických, rodinné terapie, organizací typu AA, humanistické psychoterapie, motivačního tréninku i práce terapeutických komunit.
3. Strategie zvládání cravingu si lidé závislí na alkoholu, závislí na jiných návykových
látkách i patologičtí hráči vytvářejí i bez léčby. Během léčby však dochází k rozšíření počtu
strategií zvládání cravingu. Podle naší pilotní studie došlo v průběhu ústavní l éčby k rozšíření
strategií zvládání cravingu o v průměru 3,4 způsobů (SD = 3,2).
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Summary
1. Craving represents an important symptom of substance dependence and pathological
gambling, and coping with craving is a crucial part oftreatment.

Vědecká schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a AT sekce Psychiatrické společnos
ti Č 18 JEP, Praha, 7. 10. 1998. Účastníkům uvedené schůze děkujeme za podnětné při
pomínky.
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2. Many psychotherapeutic techniques utilised in treatment also help to cope with cravings.
This applies to cognitive- behavioral therapy, dynamic psychotherapy, strategie therapy, fam.ily
therapy. Alcoholics Anonymous and similar organizations , humanistic psychotherapy, motivation training, therapeutic co=unities, etc.
3. Approaches how to co pe with craving appear even without treatment but during treatment the number of co ping strategies incr eases. According to our pilot study during in- patient
treatment the number of co ping strategies increased on average by 3,4 (SD = 3,2) per person.
K e y w o r d s : Craving - Psychotherapy - Substance Dependence - Pathological Gambling

Pojem cravingu
Podle odboTIÚků Světové zdravotnické organizace je craving touha pociťovat
psychoaktivni látky, s niž měla osoba dříve zkušenost. Mezinárodni klasifikace nemocí pak definuje craving jako silnou touhu nebo pocit puzeni užívat látku
nebo látky. Pro stručnost by snad bylo možné překládat do češtiny craving jednos lovně jako baženi.
Moderni neurofyziologický výzkum prokázal, že craving souvisí s aktivitou ně
kterých zejména podkorových částí mozku, které souvisejí s emocemi a pamětí.
Z tohoto hlediska nemusí tedy být výše uvedená definice cravingu Světové zdravotnické organizace přesná, protože craving patrně souvisí s činností jiných struktur
mozku než prosté chtěni návykové látky, třeba s nim i měla daná osoba už zkušenost .
účinky

Praktický význam cravingu
Pohotová emočni reakce limbického systému na vnější podněty může v primitivnich podminkách usnadnit přežití jedince i druhu. Stejný význam pro přežití má
i libost, kterou je člověk primitivnich podminkách odměňován za uspokojování
naléhavých tělesných potřeb . Nekontrolovaný craving (i další emoce) mohou ale
působit problémy v složitém modeTIÚm světě, kde získala na významu mozková
kůra . Craving, který měl usnadnit přežití, může naopak člověka ohrožovat. Přiro
zeným cílem léčby cravingu je zlepšit jeho uvědomování a usnadnit jeho zvládání,
tedy poněkud zjednodušeně řečeno, více zapojit mozkovou kůru .
Craving má význam nejen diagnostický, ale i léčebný . Existují souvislosti mezi
cravingem a nekontrolovaným pitím a mezi silným cravingem a recidivami závislostí. Intenzita cravingu se i u téhož pacienta může podstatně měnit .
- Craving je nejsilnější v situaci, kdy je jeho předmět dostupný.
- Craving je silnější v počátcích abstinence než po delší době.
- Negativni duševni stavy zvyšují intenzitu cravingu.
- Přechod k některým drogám (pervitin, kokain, heroin) může podstatně zvýšit
craving a zhoršit sebekontrolu.

v

Craving a recidiva
Význam cravingu
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Recidiva návykového chování

Vztah s pouštěče, cravingu, jeho zvládání a možného návykového chování lze
shrnout následovně :
1. Možnost: Spouštěč může být zvládnut bez toho, že by se craving manifestoval.
2. Možnost: Spouštěč vyvolává craving. Ten je zvládnut a tím se oslabuje a mizí .
Schopnost zvládání cravingu vzrůstá .
3. Možnost: Spouštěč vyvolává craving. Craving může pak vést k recidivě nebo
vyvolat prudký vnitřní konflikt a nepříjemný duševní stav, před nímž postižený
uniká k návykovému chování. Recidiva návykového chování craving ještě zesíli.
Připomínáme, že craving má prokazatelně negativní vliv na paměť a reakční čas
a může tak schopnosti zvládání oslabovat).
4. Možnost: Dojde přímo k recidivě, aníž by se craving manífestoval (např .
v případě, že je vliv návykové látky podceněn. Recidiva pak vede ke vzníku cravingu a ten v bludném kruhu vede k pokračování recidivy.
5. Možnost: Spouštěč vyvolá craving, nedojde sice přímo k recidivě, ale člověk
za čne více vyhledávat spouštěče (např. rizikové situace, srovnej výše zmíněná
"zdánlivě nevýznamná rozhodnutí") . To pak většinou vede k dalšímu posílení cravingu a k recidivě .

Psychoterapie crauingu

obecně

V následujícím textu se budeme zabývat psychoterapeutickými postupy používanými při léčbě cravingu. Farmakologickými způsoby, jak craving ovlivňovat,
se zde nezabýváme, i když je nám známo, že se tyto postupy těší v poslední době
rostoucí pozornosti. Je nám také jasné, že velmi podobné nebo stejné postupy se
v různých psychoterapeutických směrech vyskytují pod různými názvy a že se tedy
některé partie mohou částečně překrývat .
Kognitiuně-behauiorální

psychoterapie

Mezi kognitivně-behaviorální mí postupy nalezneme
nebo nepřímo užitečné při překonávání cravingu:

řadu

techník, které jsou

p ří mo
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- RozpoznáIÚ spouštěčů a vyhýbáIÚ se jim. K typickým spouštěčům, které vyvolávají craving, patří setkáIÚ s lidmi, kteří berou drogy nebo jsou dokonce pod jejich vlivem, nevhodný hovor o drogách (tzv. toxické řeči), nevhodné vzpominky
a myšlenky, určité druhy hudby, kterou měl dotyčný spojenou s braIÚm drog, reklama na alkohol u závislých na alkoholu nebo reklama na hazardIÚ hry u patologických hráčů, filmy o drogách, zejména pokud zachycují jejich aplikaci nebo typický vzhled, různé reklamy na tabák atd . Jako spouštěč mohou působit i fantazie
a před stavy týkající se návykového chováIÚ. Spouštěčem mohou být pro patologické
hráče a někdy i pro závislé na drogách také peIÚze.
- ZkoumáIÚ očekáváIÚ, která se pojila s alkoholem, drogami nebo hazardIÚ
hrou. Proto se pracuje s reálnými problémy, které návykové chováIÚ působilo , na
zlepšeIÚ možnosti jak uspokojit svá očekáváIÚ .
- Úprava životIÚho stylu a někdy i změna zaměstnáIÚ pomáhají předcházet cravingu a usnadňují jeho zvládáIÚ. Lze doporučit např . dostatek spánku, pravidelnou
stravu, bezpečné zájmy a záliby nesouvisející se zaměstnáIÚm, relaxačIÚ techIÚky
a jógu, systematické vytvářeIÚ fungující sítě sociálIÚch vztahů atd.
- SebemoIÚtorováIÚ. Pří něm si pacient zaznamenává v jakých situacích craving vZIÚká, a co pomáhá pří jeho zvládáIÚ. SebemonitorováIÚ může mit i méně tradičIÚ podobu, je např . možné nechávat pacienty nebo klienty si zakreslovat, v kterých částech těla se craving maIÚfestuje nejsilněji .
- OdvedeIÚ pozornosti.
- Myšlenky opačného zaměřeIÚ a techrúka VIÚtřIÚho dialogu. Myšlenky mivají
často tendenci přeskakovat z jednoho extrému do druhého, čehož lze využívat pří
překonáváIÚ cravingu. Např . misto myšlenek na nevhodné přátele lze vyvolat
myšlenky na kvalitIÚ přátele , kteří neberou drogy, nebo myšlenky na návštěvu rizikového místa lze zámě rně nahrazovat myšlenkamí na bezpečná prostředí. S tím
souvisí technika VnitřIÚho dialogu, při IÚŽ si závislý uvědomuje nebezpečné myšlenky. Místo toho, aby je trpně přijímal nebo jim dokonce podléhal, na ně v duchu reaguje, odpovídá jim a nachází proti nim vhodné argumenty.
- Uvědomit si negativIÚ důsledky recidivy a výhody abstinence . Vybavit si negatiVIÚ důsledky recidivy (např. kocovinu, zdravotIÚ rizika, rodinné problémy nebo
problémy se zákonem) může pomoci překonat craving. Dříve se při léčbě závíslostí
široce používalo averzíVIÚho podmiňováIÚ, kdy se spojovaly chuť a pach alkoholu
s averzíVIÚm pocitem nevolnosti a zvraceIÚm vyvolaným léky. Ukázalo se, že tato
technika byla u části pacientů efektiVIÚ, i když se u IÚch žádný podmíněný reflex
nevytvořil. Tito ÚSpěŠIÚ pacienti si ale v situaci ohrožeIÚ aktivně a záměrně vybavovali zkušenost s nevolností a zvraceIÚm a tím překonali craving. Tzv. averzíVIÚ podmiňováIÚ bylo tedy spíše psychoterapeutickou techIÚkou než biologickou. Jinou
možností je připomenout si výhody abstinence. PodmiňováIÚ může probíhat i ve
fantasii a s touto technikou ("covert conditioning") máme i vlastIÚ zkušenosti.
- Semafor. K předchozímu přístupu má blízko techrúka nazývaná semafor.
V situaci cravingu nebo hrozby jiného impulzíVIÚho jednáIÚ si člověk vybaví nejprve če rvené světlo semaforu, které říká "zastavit". Pak si vybaví žluté světlo . Během
žlutého světla si uvědomí jednotlivé možnosti, jak může reagovat, včetně krátkodobých i dlouhodobých následků jednáIÚ. U uvedených možností vyberte nejvýhodnější. Nakonec si vybaví zelené světlo, zvolenou možnost uskutečIÚ a vyhodnotí.
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o__č_e_rv_e_n_á___1Stop, zastavit, uvažovat.

LI

°

Oranžová

L-_ __

_

_ _--1

Jaké možnosti, se nabízejí a jaké mají tyto možnosti dlouhodobé i krátkodobé následky? Výběr nejvýhodnější možnosti .

I

o___z_e_Ie_n_a_'____ Vybranou možnost uskutečnit a vyhodnotit.

LI

Craving a dynamická psychoterapie
- O svých pocitech hovořit . Možnost svěřit se s nepřijemnými pocity při cravinemoční podpora terapeuta nebo skupiny může zvládnutí cravingu velmi usnad-

gu a
růt.

- Dobré uvědomování si těla a psychiky, jemuž některé techniky dynamické terapie napomáhají, může předejít automatickému jednání a pomoci craving rozpoznat, dokud je slabý a snáze zvládatelný.
- Hledání přičin cravingu a uvažování o jeho širších souvislostech (např . s jakými emocemi nejčastěji souvisí, jaké asociace nebo dávnější vzpominky se při něm
objevují) může pomoci získat od cravingu určitý odstup a nejednat automaticky.
- Práce s pocity viny. Pocity viny a výčitky svědomí se mohou objevovat při cravingu a zejména při recidivě . V obou připadech je důležité pocity viny překonat
a s oustředit se na racionální zvládnutí situace.

Craving a humanistická a transpersonální psychoterapie
- Podobně jako při dynamické terapii i zde je to pochopení a přijetí pacienta nebo klienta a jeho problémů s cravingem ze strany terapeuta nebo skupiny.
- Řada technik humanistické psychoterapie, zejména gestalt terapie, také zdů
razňuje význam sebeuvědomování na tělesné i duševní úrovní, což může zároveň
pomoci včasnému rozpoznání cravingu nebo pocitům, které mu typicky předcházejí.
- Akceptování cravingu jako nebezpečné, ale potenciálně užitečné zkušenosti.
- Někteři terapeuté chápou závislost a craving jako projev nenaplněných spirituálních potřeb a snaží se nabízet pozitivní alternativy.
- Zejména transpersonální terapie má blízko k organizacím typu Anonymních
alkoholiků, o nichž se zmiňujeme dále.

Craving a rodinná terapie
- Fungující rodina a dobrá síť sociálních vztahů zvyšují odolnost vůči stresu, což
mírnit i craving, který nezřidka souvisí právě s nezvládaným stresem.
- Práce s rodinou může snížit počet spouštěčů, s nimiž se závislí setkávají v domácím prostředí ( ať už se jedná o alkohol- "suchý dům", volné finanční prostředky
nebo prudké a nek onstruktivní interpersonální konflikty).
může

267

K. NEŠPOR, L CSÉMY / CRAVlNG (BAŽENÍ) A PSYCHOTERAPIE

- Rodinná terapie může také napomoci bezpečněj ší mu životnímu stylu, což rovsnížuje riziko vzníku cravingu.
- Rodinná terapie také vede k lepšímu pochopení problémů ze strany blízkých
lidí a k jejich lepší schopnosti pomoci v krizi craving překonat .
něž

Craving a

relaxační

techniky

Při odvykacím stavu i v období, které po něm následuje, dochází k podrážděnos
ti a ke zrychlenému dýchání . To je jeden z důvodů, proč má význam využívání relaxačních technik, z nichž řada pracuje také s dechem. Relaxační techniky jsou obzvláště důležité pro lidi, kteří jsou dlouhodobě vystavováni nadměrnému stresu .
Stres zvyšuje riziko vzniku cravingu a snižuje schopnost mu če lit . Relaxace dokáže
nepříjemné stavy vyvolané nadměrnou zátěží mírnit nebo pomoci je lépe zvládat.
Stav relaxace může snížit reaktivitu na spouštěče a relaxaci lze používat i během
normálních denních aktivit . To je důležité při setkání s nepředvídaným spouštěčem
- relaxace může cravingu předejít nebo ho pomoci lépe zvládnout.
Z používání relaxace v denním životě je zajímavá technika aplikované relaxace,
kdy se rychle navozená relaxace použije v okamžiku krize . S touto techníkou jsou
dobré zkušenosti při léčbě ůzkostných a panických stavů i při lé čbě bolesti. Využívání relaxace při zvládání cravingu lze přirovnat k využívání relaxačních technik
při léčbě bolesti. Samotná relaxační technika vždy bolest ani craving neodstraní,
ale zmírní ůzkost a stres, které je i provázejí, a učiní bolesti a craving zvládatelnější .

V situacích, kdy není možná celková relaxace, lze také použít částečnou (diferencovanou) relaxaci, při níž se uvolní pouze některé části těla jako např . obličej
nebo pravá ruka .
Důvody, proč využívat relaxační techniky při léčbě návykových nemocí, se
netýkají jen zvládání cravingu. Relaxační techniky mohou prokazatelně snižovat
ůzkosti a deprese a dají se jimi mírnít i psychosomatické obtíže a nahradit tak
návykové léky. Kromě toho je možné využít stav uvolnění navozený relaxační technikou k aplikaci autosugestivních formuli jako "žiji zdravě", "střízlivost je výhodná", ,jsem klidný a sebevědomý", "alkohol je mi lhostejný" apod . Relaxační a meditační techniky mohou pomoci vytvářet lepší životní styl, při pravidelném praktikování ve skupině přispět ke změně v síti sociálních vztahů, napomoci lepšímu
vnímání svého těla i psychiky ( důležité při identifikaci časných známek cravíngu),
zvyšovat nespecifickou odolnost vůči stresu, zvýšit pocit sebekontroly a sebedůvěry
při ovlivňování vlastního stavu. Relaxaci lze také využívat v rámci jiných léčeb
ných postupů, a to imaginativních i behaviorálních. Relaxační techniky jsou navíc
vět šinou příjemné a jejich využívání může navíc vyvážit některé nepříjemné stránky léčby, usnadnit setrvání pacienta v léčbě a napomoci k vytvoření dobrého terapeutického vztahu. K relaxaci má blízko i využívání některých jednoduchých dechových cvičení .

Craving a strategická terapie
- Změna vztahového rámce. Příklady využívání uvedeného postupu zahrnují
zpracování setkání s rizikovým vrstevníkem jako nebezpečnou situaci (nikoliv ra268
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dostnou událost, jako dřív), zpracování recidivy jako cenné zkušenosti (ne jako katastrofy dokládající, že problém s návykovou látkou se nedá překonat) a přijetí nedůvěry ze strany okolí jako výzvu a důvod dokázat jim, že se mýlí (ne jako záminku
k dalšímu pití nebo braní drog) . Jiným příkladem změny vztahového rámce je pojmout craving jako projev určitého nedostatku nebo známku nenaplněné potřeby
v některé oblasti života (např . v mezilidských vztazích, potřeby odpočinku a vyváženějšího životního stylu, hledání nových podnětů atd.). Logickou strategií je pak
najít bezpečný způsob, jak craving uspokojit.
- Využívání existujících vzorců chování z jiných oblastí života, kdy klient nebo
pacient dokázal nějaké puzení překonat, a využívání již v minulosti osvědčených
nebo částečně osvědčených způsobů zvládání cravingu.
- Využívání pomůcek . K pomůckám, které se používají k překonání cravingu,
patří deník, který si pacient vedl během léčby, ametyst (polodrahokam tradičně
spojovaný s abstinencí), fotografie blízké osoby, náboženské symboly, dárky od blízké osoby, odznaky, náramky a přívěsky dávané pacientům při ukončení léčby apod .
- Nechat craving projevit, ale bezpečným způsobem . Sem patří vypití většího
množstvi nealkoholického nápoje (vhodné zvláště u závislých na alkoholu). Možná
sem lze zařadit i tělesné cvičení nebo tělesná práce, protože se při ních uvolňují endorfiny, které mohou také vyvolat euforii, ale relativně bezpečným způsobem. Podle
zahraničních výzkumů může dostatečně intenzívní tělesné cvičení snížovat úzkosti
a lehké nebo středně těžké deprese .

Craving a posilování motivace
Prvky zvládání cravingu lze najít i při posilování motivace, tuto techníku jsme
v češtině opakovaně popsali na jiném místě . Posilování motivace může pomoci
zvládat craving díky lepšímu uvědomění si negativních důsledků návykového
jednání, lepšímu uvědomění si konfliktních tužeb, k čemuž motivační trénínk napomáhá, a také díky lepšímu sebeuvědomění.

Craving a terapeutická komunita
Problém cravingu se týká i klientů terapeutických komunít a terapeutická komuníta si vytváří mechanísmy, jak mu předcházet nebo ho zvládat.
- Prostředí, kde nejsou návykové látky dostupné nebo jsou dostupné jen velmi
obtížně a jejich užívání není tolerováno.
- Snížení počtu spouštěčů jako jsou "toxické řeči" nebo předměty a tiskoviny
související s užíváním návykových látek.
- Možnost vyhledat pomoc, svěřit se a sociální opora při zvládání cravingu.
- Klient v terapeutické komunítě setrvává v chráněném prostředí v počátečních
stadiích léčby, kdy bývá craving silný a obtížně zvládatelný. Až po často poměrně
dlouhém čase se klient postupně dostává do relativně rizikovějšího prostředí.
- Většina terapeutických komunít využívá různé psychoterapeutické postupy,
které nabízejí další způsoby zvládání cravingu.
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Craving a Anonymní alkoholici (AA), Anonymní narkomané,
Anonymní gambleři
Organizace typu AA představují poměrně specifický způsob léčby závislostí,
o jehož efektivitě existují doklady. Některé mechaIŮsmy zvládání cravingu v těchto
programech zahrnují:
- Přijetí skutečnosti, že je člověk závislý, bez zbytečných pocitů viny, které ztě
žují zvládání cravingu. Právě pojetí závislosti jako nemoci, které je pro orgaIŮzace
typu AA typické, může zbavovat pocitů viny při cravingu a usnadňovat jeho zvládání .
- Opora ze strany dalších členů organizace, ať ve společných setkáních nebo formou patronstvi . Častá je možnost v krizi telefonicky kontaktovat jiného člena organizace .
- Podobně jako u posilování motivace uvědomění si negativních minulých zkušeností (na vlastním příběhu nebo na příbězích druhých) .
- Abstinentské symboly (např . velbloud, který vydrží 24 hodin se nenapít, speciální mince, náramky, přívěsky atd .) se typicky nosí s sebou a jsou použitelné
v případě nečekané krize při cravingu.

Rizika spojená s psychoterapií cravingu
Psychoterapie cravingu někdy může craving vyvolat. Např . při hledání typických s pouštěčů se může craving objevit. Proto je vhodné mít pohotově připraveny
způsoby, jak craving zvládat. Uvažování o cravingu a zmíněná cvičení by také měla
probíhat v bezpečném prostředí, kde je malé riziko recidivy a na závěr např. skupiny, která se týkala tohoto tématu, by se měl terapeut ujistit, že nikdo neodchází
s cravingem.

Craving u

ústavně léčených pacientů

Strategie zvládání cravingu si lidé závislí na alkoholu, jiných návykových
látkách i patologičtí hráči vytvářejí i před tím, než vstupují do léčby . Během léčby
však dochází k rozšíření počtu strategií zvládání cravingu. Podle pilotní studie, kterou jsme zpracovali na vzorku 112 ústavně léčených pacientů závislých na alkoholu, závislých na jiných návykových látkách a patologických hráčů, došlo k rozšíření
strategií zvládání cravingu o v průměru 3,4 způsobů (SD = 3,2). Výčet nejčastěji
používaných strategií v našem souboru seřazených podle četnosti využívání následuje . Pacienti závislí na alkoholu uváděli, že ke zvládání cravingu používají v prů
měru 7,1 způsobů (SD = 4,1), pacienti závislí na jiných návykových látkách 8,5 způ
sobů (SD = 3,7) a patologičtí hráči 5,5 způsobů (Sn = 3,5). To činilo pro celý soubor
7,5 strategií (Sn = 4,1).
Četnost (v procentech) s jakou využívali pacienti jednotlivé způsoby
zvládání cravingu

C = celý soubor, A = závislí na alkoholu, n
látkách, G = patologičtí hráči .
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- Vyhýbat se situacím, které craving vyvolávaly (C = 69 %, A = 61 %, D = 81 %,
G =70 %).
- Uvědomit si negativní důsledky recidivy (C = 58 %, A = 50 %, D = 63 %, G =
80 %).
- Odvedení pozornosti (vhodná četba, hudba, psát dopis, vaření , sprcha, koupel
atd .) (C = 55 %, A = 49 %, D = 66 %, G = 40%).
- Uvě domit si minulé nepříjemné zážitky související s alkoholem, drogami či hazardní hrou (C = 47 %, A = 53 %, D = 42 %, G = 30 %).
- Uvě domit si výhody abstinence (C = 46 %, A = 48 %, D = 46 %, G = 30 %).
- Tělesné cvičení nebo tělesná práce, jít do přírody (C = 45 %, A = 41 %, D =
53 %, G = 30 %).
- Prostě vydržet (C = 41 %, A = 39 %, D = 46 %, G = 30 %).
- Spánek nebo odpočinek (C = 34 %, A = 38 %, D = 34 %, G = 10 %).
- Včas craving rozpoznat, uvědomit si craving na samém počátku, kdy je slabý
(C =32 %, A = 30 %, D = 32 %, G = 50 %).
- Myslet na své zdravi (C = 31 %, A = 43 %, D = 22 %, G = O %).
- Hovořít o pocitech pří cravingu - s odborníkem či s někým blízkým, telefonícky (na př. linka důvěry) nebo i přímo (C = 30 %, A = 23 %, D = 44 %, G = 20 %) .
- Sex (C = 30 %, A = 25 %, D = 42 %, G = 10 %).
- Relaxační techníky (úplná nebo částečná relaxace) (C = 28 %, A = 30 %, D =
27 %, G = 20 %) .
- Jít někam, kde nejsou návykové látky (C = 27 %, A = 21 %, D = 39 %, G =
10 %) .
- Napít se nealkoholického nápoje (C = 25 %, A = 39 %, D = 10 %, G = O %).
- Požádat o pomoc (C = 22 %, A = 23 %, D = 22 %, G = 20 %).
- S rizikovými myšlenkami diskutovat anebo vyvolat opačné myšlenky (C
21 %, A = 10 %, D = 42 %, G = 10 %).
- Uvažovat o příčinách cravingu (C = 13 %, A = 15 %, D = 10 %, G = 20 %).
- Využívat pomůcek, talismanů, symbolů přípomínajících abstinenci (C = 12 %,
A = 10 %, D = 15 %, G = O %).
- Použití léku předepsaného lékařem (C = 10 %, A = 12 %, D = 10 %, G = O %).
- V duchu nebo nahlas si popisovat pocity pří cravingu (C = 9 %, A = 3 %, D =
15 %, G = 20 %).
- Někomu odevzdat peníze (C = 8 %, A = 7 %, D = 7 %, G = 20 %).
- Cvičit plný jógový dech (C = 8 %, A = 10 %, D = 7 %, G = O %).
- Pozorovat dech (C = 7 %, A = 8 %, D = 7 %, G = O %).
- Pocity pří cravingu pokud možno uvolněně a neosobně pozorovat (C = 7 %, A =
O %, D = 17 %, G = 10 %).
- Sám někomu nabídnout pomoc (C = 7 %, A = 7 %, D = 10 %, G = O %).
- Sebemonítorování (zapisovat si, kdy craving vzniká, a co ho pomáhá překonat)
(C = 2 %, A = 2 %, D = 2 %, G = O %) .
- Jiné (C = 17 %, A = 12 %, D = 24 %, G = 20 %).

Souhrn a
1. Craving
so učástí léčby

závěr

představuje důležitý

diagnostický znak a jeho zvládání je podstatnou

návykových nemocí.
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2. Mnoho psychoterapeutických postupů používaných k léčbě návykových nemocí pomáhá lepšímu zvládání cravingu. To se týká postupů kognitivně behaviorálních, dynamických, strategických, rodinné terapie, organízací typu AA, humanistické psychoterapie, motivačního tréninku i práce terapeutických komunít.
3. Strategie zvládání cravingu si lidé závislí na alkoholu, jiných návykových
látkách i patologičtí hráči vytvářejí i bez léčby . Během léčby však dochází k rozšíření počtu strategií zvládání cravingu. Podle naší pilotní studie došlo k rozšíření
strategií zvládání cravingu o v průměru 3,4 způsobů (SD = 3,2).
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