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DENÍK TERAPIE - JEDNODUCHÁ LÉČEBNÁ
POMÚCKA
NEŠPOR K.
Psychiatrické léčebna Praha-Bahnice,
reditel: MUDr. Bašný Z.

Naše oddelení pro léčbu závislostí nabízejí jako doplnek ambulantní l éčby v jiných zarízeních radu aktivit (klubová setkání, ambulantní skupinovou terapii, skupiny pro patologické hráče atd.). V této souvislosti jsme cítili potrebu zavést prukazku, kam by se účast na doléčovacích aktivitách zaznamenávala, čímž by pracovníci ruzných zarízení, s nimi ž prichází pacient do styku, meli prehled, kde a jak
se ambulantne léčí. Do uvedené prukazky jsme považovali za vhodné včlenit i relevantní adresy a telefonní čísla, návody k prekonávání bažení (cravingu), prvky sebemonitorování a další postupy. Uvedenou pomucku kapesniho formátu A6 popíšeme podrobneji.
Strana 1. Na této strane je pouze nápis nDeník terapie". Zámerne, s ohledem na
stigmatizující charakter návykových problému jsme neuvádeli , o jakou terapii se
jedná. V celé prukazce není z téhož duvodu nikde uvedeno jméno pacienta.
Strana 2. Na této strane uvádíme relevantní adresy a telefonní čísla a ponecháváme zde dostatečný prostor pro dopsání dalších vlastních čísel a adres včetne
adresy odborného ambulantního zarízení , praktického lékare , príbuzných , dobrých
prátel atd.
Strana 3. Obsahuje zpusoby odmítnutí a zpusoby zvládání závislosti.
Zpúsoby odmítnutí: 1. Poznat rizikovou situaci. 2. Vyhnout se rizikové situaci . 3.
Ignorovat nabídku. 4. Odmítnout gestem. 5. Proste nci nne" (nnechci"). 6. Odmítnout
s vysvetlením. 7. Nabídnout lepší možnost. 8. Prevést reč jinam. 9. Odmítnout s odložením. 10. Opakovat stej né odmítnutí ("nechci !" ... "nechci!" ... "nechci!"). 11. Odmítnout protiútokem. 12. Odmítnout provždy. 13. Odmítnutí jako pomoc
Zpúsoby zvládání závislosti: 1. Rozpoznat závislost v prevlecích. 2. Vyhnout se
vzpomínkám. 3. Nereagovat na nebezpečné myšlenky, proste je pozorovat. 4. Použít
symbol abstinence (napr. velbloud, deník z léčby , ametyst). 5. Proste vydržet.
6. Phpomínat si výhody abstinence nebo v krizi nevýhody návykového chování . 7.
Nabídnout lepší možnost sobe. 8. Prevést myšlenky jinam (práce, kutilství, četba,
cvičení , relaxace atd.). 9. Opakovat formuli ("Žiji zdrave", "Strízlivost je výhodná"
apod.). 10. Vyvolat bezpečné, zdraví pomáhající myšlenky. 11. Ríci si "abstinuji dnes
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a zítra se uvidí". 12. Abstinence jako samozrejmost. 13. Vyhledat pomoc (skupina,
terapeut apod.). Pomáhat pri léčbe druhých .
Strana 4. Sem jsme zaradili trístupňovou obranu.
Trístup/lová obrana
1. stupe/l: Analýza retezcu vedoucích k setkání se spoušteči a prerušení rechto
rerezcu .
© Hlava (rozum).
• Srdce (emoce).
<7
Končetiny (jednání).
~

Spouštéč

2. stupeií: Analýza rerezcu vedoucích od spoušreču krecidive (myšlenky, pocity,
chování ) a prerušení rechto retezcu .
© Hlava (rozum).
• Srdce (emoce).
<7
Končetiny (jednání)
~ Recidiva
3. stupe/L Analýza rerezcu vedoucích od první ho porušení abstinence k debaklové
situaci a prerušení techto rerezcu. Rychlé zastavení reci divy.
© Hlava (rozum).
• Srdce (emoce).
<7
Končetiny (jednání).
~ Debakl
Strana 5. Na strane 5 jsme se soustredili na rozpoznávání a zvládání bažení
(cravingu ).
Zvládání bažení - Nerozpoznané bažení
1. príčina: Riziková situace, kde je mnoho spoušreču. Náprava: Takovým situacím se vyhýbat. 2. príčina : Málo rozvinutá schopnost si sebe uvedomovat. Náprava:
Zlepšit vnímání sebe samého za pomoci psychoterapie, relaxačních a meditačních
technik, vedením deníku atd. 3. príčina: Popírání bažení a pocity viny. Náprava:
Priznat si bažení a pfijmout ho jako součást své nemoci. 4. príčina: Popírání závislosti, zameňování bažení za "chuť" . Náprava: Pfiznání závislosti. V tom muže pomoci psychoterapie, skupiny, kluby a dlouhodobé doléčování .
Nékteré zpúsoby zvládání bažení: Vyhýbat se situacím, které bažení vyvolávaly.
Uvedomit si negativní dusledky reci divy a minulé nepríjemné zážitky. Odvedení pozornosti (vhodná četba, hudba, psát dopis, varení, jídlo, sprcha, koupel, sex atd .).
Uvedomit si výhody abstinence. Telesné cvičení nebo práce. Prosre vydržet. Spánek
nebo odpočinek . Uvedomit si bažení na počátku, kdy je slabé. Myslet na své zdravi.
Mluvit o pocitech (prímo i telefonícky). Požádat o pomoc, prípadne pomoc nabídnout.
Relaxační techníky (úplná nebo částečná relaxace). Odejít do bezpečného prostredí.
Napít se nealkoholického nápoje. S rizikovými myšlenkami diskutovat, vyvolat
opačné myšlenky. Uvažovat o príčinách. Využívat pomucky, talismany, symboly abstinence. Myslet na ne koho blízkého. Jít do prírody. Použití léku predepsaného lékarem včetne Antabusu. Nemít u sebe peníze nebo je nekomu odevzdat. Opakovat
vhodnou formuli či slogan. Pozorovat dech nebo cvičit plný jógový dech. Pocity pfi
cravingu pokud možno uvolnene pozorovat. Zapisovat, kdy craving vzníká, a co ho
pomáhá prekonat.
Jiné vaše vlastní zpusoby, uveďte co. Vetšinu zpusobu zvládání bažení lze použít
i k prekonávání negativních emocí jako jsou deprese, hnev, sebelítost atd.
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Strana 6 až 8. Tato část je vyhrazena sebemonitorování krizí a jejich zvládánÍ .
To muže poskytnou cenné informace pacientovi i jeho terapeutum.
Z vládání krizí. Datum a situace. Zpusob zvládnutí.
Strana 9 až 16. Sem se zapisuje účast na l éčeb ných aktivitách. Aby nedošlo k zámene (napr. nekdo nechodil s cizí prukazkou) je na strane 9 (ale ne už dalších) uvedeno i rodné číslo.
Rodné číslo : Z áznamy o léčebných aktivitách (skupiny, kluby, kontroly, Antabus
nebo jiné léky apod.)
Strana 17 a 18. Tato část prukazky je vyhrazena sebemonitorování abstinence.
Každý den abstinence má velkou cenu . Nejlépe v určitou dobu (napr. ráno nebo
večer) si vždy zakroužkujte abstinentský den. Jestliže chcete, mužete si jednotlivé
dny odlišit barevne. Napr. červená muže znamenat radost, tmavé barvy smutek,
modrá pohodu atd.
1. mésíc: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14,
27, 28, 29, 30, 31
2. mésíc: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
27, 28, 29, 30, 31
3. mésíc: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
27, 28, 29, 30, 31
4. mésíc: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
27, 28, 29, 30, 31
4. mésíc: 1,2,3,4,5,6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14,
27, 28, 29, 30, 31
5 médc: 1,2,3,4, ~~ 7 , ~9, 10, 11, 12, 13, 14,
27,28,29,30,31
6 médc: 1,2,3,4,5,6, 7, ~9, 10, 11, 12, 13, 14,
27, 28, 29, 30, 31
Z médc: 1,2,3,4,5,6, 7, ~9, 10, 11, 12, 13, 1~
27, 28, 29, 30, 31
g médc: 1,2, ~4,5,~ 7, 8,9, 1~ 11, 12, 13, 14,
27,28,29,30,31
9. m ésíc: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14,
27, 28, 29, 30, 31
1Q m~k : 1,2, 3,4,5,~7, 8,9,10,11,12,13,14,
27,28, 29, 30,31
ll. mésíc: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14,
27,28, 29,30,31
12. mésíc: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
27,28, 29,30,31

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22,23 , 24,25, 26,
15,

1~

17, 18, 19, 20, 21,22,23,24, 25,26,

15,

1~

17,

1~ 19,2~21,22,

23, 24,25, 26,

19 , 2~21,22,

23, 24, 25,26,

15, 16, 17, 18,
15, 16, 17,

1~

19,20,21,22, 23, 24, 25,26,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
15,

1~

17,

1~

19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Deníky na další roky vám do vyčerpání zásob rádi poskytneme. Kdyby došlo k recidive, co nejrychleji ji zastavte a pokračujte v abstinenci.
Abstinenci zdar!
Strana 19. Zde jsme ponechali prostor pro poznámky.
Poznámky (vaše postrehy, nápady, inspirující myšlenky, citáty apod.):
Strana 19. Na tuto stranu jsme zaradili nekteré slogany svépomocných organizaci typu Anonymních alkoholiku .
Nékteré slogany organizací AA, NA, GA:
- To nejduležitéjší nejdfíve (First things first). Často se tím míní abstinence .
- Jde to snadno (Easy does it). Vybízí k rozumnému životnímu stylu, což usnadňuje abstinenci.
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- Prenech to Bohu (Let go and let God). Nezabývat se záležitostmi, které se nedají zmenit.
- I tohle prejde (This too will pass).
- Abstinuj den po dni (One day a time).
- Abstinovat se dá (It can be done).
- Napodobuj, až uspeješ (Fake till you make it). Nejdľíve stačí napodobovat
osvedčené postupy, pochopení se často dostaví až pozdeji.
- Bud pozitivní (Be positive ). Je napr. vhodné si uvedomovat výhody abstinence .
Záver
Odezvy na tuto pomucku a její drívejší verzi ze strany pacientu jsou prevážne
dobré. Pro úplnost dodáváme, že zmínená terapeutická pomucka vyšla za podpory
Obvodního úradu pro Prahu 8 v roce 1999. Kolegtim, kterí by meli o tento materiál
zájem, ho rádi pošleme. Pokud by chteli rukopis v elektronické podobe, aby ho mohli
pfizpusobit svým potrebám, prosíme, aby poslali disketu).
Souhrn
Autor popisuje puvodní jednoduchou kape sni pomucku k zaznamenáváni prtibehu ambulantní léčby, která obsahuje také pros tor pro relevantni adresy a telefonni
čís la , návody k prekonávání baženi (cravíngu), sebemonitorováni atd.

MUDr. N ešpor K., CSc.
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