
Psychoterapie v adiktologii

Vědecko-pracovní schůze  SNN ČLS JEP, 6.3. 2012

PSYCHOTERAPIE V ADIKTOLOGII 

PROBLÉM  ABSTINENCE, CHOVÁNÍ

A INTROSPEKCE

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Klinika adiktologie  1.LF UK a VFN Praha

SANANIM Praha – zdravotnické zařízení SANANIM

1



MOZEK SE UZDRAVUJE – ZÁVISLOST 

MŮŽE BÝT LÉČENA 

Partial Recovery of Brain Dopamine Transporters
in Methamphetamine (METH)

Abuser After Protracted Abstinence

Normal Control METH Abuser
(1 month detox)

METH Abuser
(24 months detox)
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ml/gm

Source:  Volkow, ND et al., Journal of Neuroscience 21, 9414-9418, 2001.

ADDICTION CAN BE TREATED



JAK PRAVIL PETR POPOV 

Klíčovou roli v terapii závislosti na alkoholu hraje psychoterapie.

Většinou je používána skupinová, dynamicky orientovaná

psychoterapie.

Terapeutický program lůžkových oddělení často používá principy 

terapeutické komunity. 

Jedním z hlavních terapeutických cílů pacienta v odvykací léčbě 

je získání náhledu, jeho vývoj od náhledu verbálního k náhledu 

produktivnímu, kdy je pacient schopen začít realizovat důležité 

změny životního stylu a s tím související rozhodnutí (upevnění 

rozhodnutí) pro abstinenci.

Popov, 2003
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TEZE A PŘEDPOKLADY 

 Závislost je psychoterapeuticky ovlivnitelná.  

 Skupinový formát psychoterapeutické léčby je významný. 

 Význam je přikládán psychoterapiím orientovaným na 

dosažení náhledu s dopadem na jednání prostřednictvím 

zpětných vazeb a korektivní emoční zkušenosti  

 Optimálním cílem léčby je abstinence a celková změna (změna 

životního stylu), což  vzájemně souvisí.   

 Přístupy zaměřené na  to, aby pacient/klient abstinoval, lépe 

fungují v situaci, kdy  pacient/klient aktuálně abstinuje. 

To je skrytý předpoklad, který si zaslouží zvláštní pozornost. 
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JAK UVAŽUJEME O UŽÍVÁNÍ DROG?

ZINBERGŮV TROJÚHELNÍK

DROGA

VNITŘNÍ NASTAVENÍ                          KONTEXT

(set)                                                 (setting) 
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DROGA PROGRAMUJE: VYTVÁŘENÍ 

ZÁVISLOSTNÍHO VZORCE



FUNKČNÍ ZMĚNA SYSTÉMU ODMĚNY:

„ROZMAZLENÝ MOZEK“

 Přirozené zdroje odměny (vztahy, potrava, sex) jsou 

znevýhodněny a pro komplikovanost jejich získávání  ve 

srovnání s jednoduchou a rychlou drogovou odměnou 

jsou později opouštěny.

 Stresové systémy mají, jako řešení nelibosti, naučené 

užití drogy

 Mozek chce rychlou odměnu hned teď, je mu jedno co 

bude zítra

 Nutkavý model „teď hned a rychle“ je dominujícím 

vzorem i pro další chování





PRIMÁRNÍ - SEKUNDÁRNÍ PROCESY

(Podle Fonagy a Target, 2001)

Primární procesy: impulzivní, neracionální, imaginativní, 

nedbají na čas, řád či logickou konzistenci.

Primární procesy jsou Id-procesy, jsou  funkcí Id, původního 

biopsychologického jádra osobnosti ve strukturálním 

psychoanalytickém modelu, jsou pre-lingvistické v Lacanově

smyslu.  . 

Sekundární procesy: pohybují se v časovém  rozměru minulost-

přítomnost-budoucnost, v řádu lidského společenství, jeho 

jazyka a jím uznávané logiky.

Sekundární  procesy jsou Ego- procesy, pojí se organizačními a 

adaptivními funkcemi Ega
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PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ PROCESY V 

MOZKU
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CO S TÍM MŮŽE DĚLAT PSYCHOTERAPIE? 

 Podpořit Ego-funkce

 Upozadit Id-funkce  

Jaroslav Skála:  léčba závislostí má být Ego-syntonní

 Zvyšování frustrační  tolerance

 Odbourávání nefunkčních obranných mechanismů

 Podpora adaptivních mechanismů

 Náhled na neadaptivní (sebepoškozující) strategie chování

 Nacházení adaptivnějších strategií (méně poškozujících sebe i 
druhé)

Skála nebyl behaviorista, „father imago“ české adiktologie a 
psychoterapie v adiktologii není behavioristické  
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PSYCHOTERAPEUTICKÉ TEORIE 

ZÁVISLOSTI 

Behaviorální teorie

Závislost je naučené chování, které může být „odučeno“ nebo 

„přeučeno“

Kognitivní teorie

Závislost je vzorec strategií chování a dysfunkčních přesvědčení 

(„umožňující přesvědčení“ podle A. Becka); dysfunkční 

přesvědčení 2.řádu staví na „jádrových přesvědčeních“, která 

se vytvářejí v dětství

Psychodynamické teorie

Podstatu problémů osob, kteří užívají návykové látky, tvoří 

deficity Já (ať už je pojmenováno jako Ego nebo Self), které  

pramení z problematického utváření objektních vztahů 

v dětství
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CO JE ÚZDRAVA Z HLEDISKA 

PSYCHOTERAPEUTICKÝH TEORIÍ 

Behaviorální teorie

Přeučení závislostního chování (pravidla, režim, kontrakt, 

kontrola) 

Kognitivní teorie

Uvědomění dysfunkční strategií chování a dysfunkčních  

přesvědčení 2.řádu a případně „jádrových přesvědčení“; 

kognitivní restrukturace, nacházení funkčních strategií chování

Psychodynamické teorie

Reparace deficitů Já a vztahových kapacit 
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Detoxifikační jednotka v Afghánistánu



JÁDRO ZÁVISLOSTNÍ PORUCHY

Kontrola chování nestačí – léčba se musí zaměřit na jádro 
závislostní poruchy.  

F. Gerra (2009): 

 Kompulzivní chování – vyhledávání drogy navzdory 
nežádoucím důsledkům

 Nekontrolované rizikové chování

 Porušená percepce odměny

 Poškození emočního vnímání a komunikace

 Neschopnost zvládat stres    

 Sociální izolace 

 Nízké sebehodnocení, depresivní sklony 

 Nestabilní nálady a afekty, úzkost
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ZÁSADY PSYCHOTERAPIE SE ZÁVISLÝMI

Khantzian et al. (2005) 

 stabilizace v iniciálním stadiu

 identifikace kořenů udržovacích vzorců;

 výstavba vnitřní seberegulace; 

 internalizace vzorců sebepéče;

 oprava deficitů Self, posílení sebeúcty;

 identifikace afektů; 

 rozvoj a udržování zralých objektních vztahů, kdekoliv je to 

možné, např. v rodině nebo v psychoterapeutické skupině.  
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VÝZNAM ABSTINENCE 1

F. Arroyave (1985): 

Abstinence je předpokladem  léčby, ne jejím výsledkem.     

 Psychoterapeutická léčba závislosti je založena na tom, že 

abstinence není cílem, ale prostředkem. Je prostředkem 

k dosažení změny sebepojetí a pojetí vztahů, k dozrání a 

dosažení zdravého životního stylu. 

 Je také podmínkou k tomu,  aby psychoterapie (resp. 

taková psychoterapie, která se zaměřuje na osobu a 

kořeny problému, nikoliv pouze na symptom) vůbec 

mohla   proběhnout. 
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VÝZNAM ABSTINENCE 2

 Dlouhodobé zamezení kontaktu s drogou umožňuje 

„přeprogramování“ mechanismu rychlé odměny a 

změnu primárních procesů na procesy sekundární.  

 Z hlediska neurobiologických teorií závislosti může 

být  „učení se zvládat krize“ v podmínkách 

abstinence podstatným podnětem pro přestavbu 

mechanismů rychlé odměny, které perpetuují užívání 

návykové látky. 
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TZV. ABSTINENČNÍ LÉČBA

– co by měla obsahovat  

Abstinence není cíl,ale prostředek; podmínka nutná, ale 
nikoliv postačující

 Zamezení kontaktu s drogou

 Posilování schopností zvládat rizikové situace bez drogy

 Snížení zranitelnosti, rozklíčování a překonání vývojových 
komplikací, podpora osobnostního dozrání   

 Dekonstrukce udržovacích faktorů

 Prevence relapsu
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MOZEK SE UZDRAVUJE VE VZTAZÍCH

Isolation and Social Status Can Change NeurobiologyIsolation and Social Status Can Change Neurobiology

Individually
Housed

Group
Housed

Becomes Dominant

No longer stressed

Becomes Subordinate

Stress remains

Morgan, D. et al. Nature Neuroscience, 5: 169-174, 2002.

Brain DA D2 Receptors



ZMĚNA SELF - PĚT „S“ PRO SEBEZMĚNU

De Leon et al., 2001

• Sebepéče: Klient si musí osvojit osobní hygienu, uklízení a přiměřené 
oblékání.  Musí se naučit  zvykům a postojům, které jsou nezbytné pro 
udržení úzdravy, a předcházet situacím, které přinášejí pocit debaklu. 
Dobrá péče o sebe  vyjadřuje změnu v prožívání a vnímání vlastní hodnoty.

• Sebesledování: Klienti se musí naučit sledovat svoje impulsivní reagování 
(jako nadávání, vyhrožování, posměch, útok, odchod apod.) na to, co dělají 
nebo říkají druzí lidé. Zlepšené sledování vlastních odpovědí vyjadřuje 
klientovo porozumění, že příčinou jeho problémů nejsou druzí lidé. 

• Sebeřízení: Klient se musí naučit přemýšlet o následcích dřív, než začne 
jednat, odkládat okamžité emoční uspokojení a rozvíjet v sobě zdravé 
způsoby emočního zvládání.  Zlepšené sebeřízení vyjadřuje klientovo 
porozumění, že může být sám sobě nebezpečný. 

• Sebeporozumění: Klient musí rozumět spojitostem mezi svou minulou 
zkušeností a současným chováním, postoji a prožíváním. Zlepšené 
sebeporozumění představuje schopnost klienta vidět souvislosti svého 
života.    

• Sebepojetí: Klient musí vyvinout pozitivní vědomí vlastní hodnoty a 
smyslu svého života. Zlepšené sebepojetí se objevuje,  když si klient 
uvědomí, že může změnit svůj život  a přispět ke změnám v životě 
ostatních. 
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INTROSPEKCE  

 Dříve nebo později klade “náhled“ požadavky na „vhled“: 
sebezpytování, sebepoznávání, introspekci 

 Osobnostní  organizace závislých lidí k tomu často není 
uzpůsobená

 Klient může projevovat odpor proti zabývání se vlastními 
niternými pochody

 Některé terapeutické přístupy ho podporovat v tom, „aby 
se v sobě zbytečně nebabral“    
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ZÁVISLOST JAKO 

QUASI-PSYCHOSOMATICKÁ PORUCHA

 Alexithymie – nedostatečná schopnost přijmout a 
identifikovat vlastní emoce; „toxikoman je člověk se 
zamrzlými emocemi“ (Casriel, 1965)

 Externalizace – přehrávání vnitřních konfliktů  směrem  
navenek  (Mikota, 1995)

 Disafektivita - klientova emoční zkušenost je neživotná, ale 
zároveň se brání proti zvnitřnění toho, co již jednou 
externalizoval (McDougallová, 1999)

Rozsáhlá obrana činí z léčby obtížný a zdlouhavý proces. 
Pozornost je třeba věnovat rozvoji vnitřního života  a 
zároveň  utrpení a strachu, které může probouzející se 
vnitřní život u pacienta vyvolat.   

24



PRAVÉ A NEPRAVÉ JÁ

Slavné schéma“False Self“ (Laing, 1963), relevantní i 

pro psychosomatické a quasi-psychosomatické 

poruchy  



TEORIE SAMOLÉČENÍ 

 Drogy mohou být  používány jako náhradní prostředek při 

zvládání nepříjemných psychických stavů, které člověk 

z různých  důvodů nezvládá vlastními kapacitami

 Tato forma uspokojení a dosahování psychické rovnováhy či 

integrity  je oproti životním nesnadnostem relativně snadná a 

nevyžaduje angažování ve vztazích,  dlouhodobé usilování a 

odklad uspokojení

 To odpovídá neurobiologickým mechanismům rychlé odměny,  

které jsou základem současných biomedicínských teorií 

závislosti

 Klienti po úspěšné léčbě závislosti vyhledávají pomoc pro 

problémy s duševním zdravím, které na ně dolehly 

v abstinenci  
26



ŠKODÍ  INTROSPEKCE? 

 Chování uživatelů návykových látek  je nutno 

považovat za výraz nezodpovědnosti a nikoliv 

nemoci. „Odkrývací“ terapie jsou vlastně 

„neterapeutické“,  protože skrytě ulevují pacientům v 

odpovědnosti za vlastní činy a chování (Kooyman, 

2005)

 Hypotéza samoléčení by neměla  být  zneužívána 

závislými pro obhajobu jejich  chování (Mikota, 

1995). 
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KDY MÁ A NEMÁ „ODKRÝVÁNÍ“ SMYSL

 Ať už užívání návykových látek a cesta člověka k závislosti
vychází z jakýchkoliv vývojově založených dispozic a
vnitřních motivů, to, co udržuje bludný kruh rozvinuté
závislosti, již nejsou psychodynamické, ale neurobehaviorální
procesy, tj. neuroadaptace na mechanismus rychlé odměny a
učení podmiňováním.

 Neurobehaviorální procesy které poskytují adekvátní
vysvětlení pro sílu, neústupnost a zdánlivě iracionální
charakter drogové závislosti (Leeds a Morgenstern, 1999)

 Neurobehaviorální mechanismy jsou vůči odkrývajícím
přístupům tím rezistentnější, čím je závislost pokročilejší a
závažnější

 U rozvinuté závislosti, která se udržuje daleko více
neurobehaviorálními než psychodynamickými mechanismy,
se v prvním plánu daleko více osvědčily přístupy behaviorální
a kognitivně behaviorální
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KDY MÁ A NEMÁ „ODKRÝVÁNÍ“ SMYSL 
Leeds a Morgernstern, 1999 
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MATCHING KB A PSYCHODYNAMICKÝCH 

PŘÍSTUPŮ V INTEGROVANÉM MODELU

V počátečních a středních etapách léčby, kdy je primární dosáhnout a 
zachovat abstinenci,  jedná terapeut podpůrným a výchovným 
způsobem za použití kognitivně behaviorálních technik.  

 Když však léčbu a/nebo abstinenci ohrožují odpor, obrana nebo 
nevědomé konflikty, je nutno selektivně využít metod umožňující 
vyjádření klienta.

 V pokročilejším stadiu léčby, kdy je abstinence stabilizována, může 
převládnout psychodynamický přístup, např. řešení nevědomých 
konfliktů v rámci tradiční matrice přenos-protipřenos.

 Pokud je ale v tomto stadiu ohrožena abstinence, dostávají se 
selektivně ke slovu kognitivně behaviorální techniky.

Keller (1999).
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ZA  POKUS TO STOJÍ 

 Někteří autoři připouštějí pochybnosti, zda biopsychické
přilnutí k droze, nasycení drogou, lze vůbec v reálném
světě něčím nahradit.

 Mechanismus rychlého uspokojení, podstatný biologický
rozměr závislostního fenoménu, nelze zřejmě jednoduše
„rozbít“, ale můžeme našim pacientům a klientům pomoci,
aby ho překonali a vývojově přerostli. Z psychodynamického
hlediska jde o podporu a kultivaci adaptivních a integrujících
sekundárních Ego-procesů, které mohou postupně
převládnout nad primárními Id-procesy.

 Přimknutí, které se u klientů nezdařilo v dětství a
zdeformovalo jejich sebepojetí a zacházení s druhými, se
může zdařit v úzdravném procesu v síti komunitních vztahů a
prostřednictvím psychoterapie.
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MATCHING  KB A PSYCHODYNAMICKÝCH 

PŘÍSTUPŮ V INTEGROVANÉM MODELU 

• V počátečních a středních etapách léčby, kdy je primární 
dosáhnout a zachovat abstinenci,  jedná terapeut podpůrným a 
výchovným způsobem za použití kognitivně behaviorálních 
technik.  

• Když však léčbu a/nebo abstinenci ohrožují odpor, obrana 
nebo nevědomé konflikty, je nutno selektivně využít metod 
umožňující vyjádření klienta.

• V pokročilejším stadiu léčby, kdy je abstinence stabilizována, 
může převládnout psychodynamický přístup, např. řešení 
nevědomých konfliktů v rámci tradiční matrice přenos-
protipřenos.

• Pokud je ale v tomto stadiu ohrožena abstinence, dostávají se 
selektivně ke slovu kognitivně behaviorální techniky.

Keller (1999)



RYCHLÁ ODMĚNA/DLOUHÁ CESTA

„Dlouhá cesta“ si zaslouží podporu a je často zdrojem poučení o lidských 

možnostech a síle člověka, jako každé překonání životní krize 
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ZÁVĚR: VÍCE PSYCHOTERAPIE!  

V úzdravě ze závislosti je psychoterapie 

neodmyslitelná – co bychom jinak dělali?

Potřeby:

 Dostatečná intenzita během léčby

 Dostatečná délka v následné a tzv. post-následné péči 

 Adekvátní matching přístupů (behaviorálních, 

kognitivních, psychodynamických) s aktuální situací 

klienta

Těmto potřebám neodpovídá počet schopných a 

ochotných psychoterapeutů v systému i mimo 

systém      
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KONEC PREZENTACE

Díky za pozornost!

kalina@adiktologie.cz

kalina@adiktologie.cz
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