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Pôvodná práca 
 

Psychoterapia u pacientov s psychotickou poruchou  
– skúsenosti z oddelenia dlhodobej liečby 

Gabriela Vrbová 

Psychotherapy of patients with a psychotic disorder  
– experience from department of long-term treatment 

 

 

Súhrn 
V príspevku sa chcem podeliť o niektoré skúsenosti pri práci s pacientmi s psychotickou poruchou na oddele-
ní dlhodobej liečby a zároveň upozorniť na možný preventívny účinok psychoterapie nielen na relaps, ale aj 
na vznik psychózy. 

V skupinovej psychoterapii na našom oddelení používame modifikovaný kognitívne-behaviorálny psychoedu-
kačný program pre liečbu schizofrénie podľa Jašekovej a metakognitívny tréning podľa Moritza a Wood-
warda. Pretože pacienti avizovali, že ťažšie rozumejú odborným termínom a teda aj súvislostiam a komplex-
nosti informácií, vytvorili sme si predstavu analógie osobnosti človeka s celistvou nádobou a psychózu sme 
prirovnali k jej rozbitiu. Napriek prekážkam majú pacienti veľkú snahu pochopiť svoje ochorenie, ktoré tak 
ovplyvnilo ich život.  

Potreba psychoterapeutických intervencií a rôznorodosť ich spektra u pacientov s psychózou sa javí aspoň 
tak dôležitá, ako psychofarmakoterapia a ergoterapia, ktorých význam je tiež zahrnutý v témach skupinovej 
psychoterapie. Cieľom je prevencia relapsov ochorenia, zabránenie vzniku farmakorezistentných a reziduál-
nych stavov, zvyšovanie motivácie a psychickej odolnosti.  

Kľúčové slová: psychóza, prevencia, relaps, nepriaznivý priebeh, skupinová psychoterapia, kognitívne–
behaviorálna psychoterapia, metakognitívny tréning. 

 

Summary 
In the following text I would like to share some experience from working with patients with a psychotic disor-
der in the department of long-term treatment and also draw attention to the possible preventive effect of psy-
chotherapy not only to relapse, but also the emergence of psychosis. 

In group psychotherapy at this department, we use a modified cognitive - behavioral psychoeducational prog-
ram for the treatment of schizophrenia of Jašeková and metacognitive training of Moritz and Woodward. Ba-
sed on our patients’ complaints, that it is hard for them to understand the technical terms and those contexts 
and complexity of information, we created the idea of personality analogy with a compact jar and psychosis 
we have compared to the breakage of this jar. Despite the obstacles, patients have a great desire to under-
stand their illness, that have affected their lives. 

The need for psychotherapeutic interventions and the diversity of their spectrum in patients with psychosis 
appears to be at least as important as psycho-pharmacotherapy and occupational therapy, the importance of 
which is also included in the topics of group psychotherapy. The aim is to prevent relapse of illness, preven-
ting pharmacoresistant and residual state, increasing motivation and mental endurance. 

Keywords: psychosis, prevention, relapse, severe process, group psychotherapy, cognitive - behavioral thera-
py, metacognitive training. 
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Úvod 
Bez ďalšej liečby pacientov s psychózou, v kontexte 

psychoterapeutických a rehabilitačných intervencií, je ťažké 
zabrániť prehlbovaniu poruchy v zmysle kognitívnych defi-
citov, sociálneho stiahnutia, hypoaktivity. Preto denné sta-
cionáre, pre ľudí s týmto postihnutím, majú zásadný výz-
nam pri ich návrate do spoločnosti, čo je odbornou verej-
nosťou preferované pred inštitucionalizmom. Toho odrazom 
je aj snaha susedov, v rámci reformy psychiatrie, zriaďovať 
Centrá duševného zdravia. Aj na Slovensku je niekoľko 
dobre fungujúcich centier, či denných stacionárov, ktorých 
prínos pre chronicky chorých pacientov s duševnou poru-
chou by mal byť evidentný (zvýšená kvalita života pacien-
tov, zníženie počtu hospitalizácií, inštitucionalizovaných 
pacientov). Žiaľ, odbornej obci sú tiež známe problémy  
s úhradou liečby zdravotnými poisťovňami. V rámci den-
ných stacionárov, ako aj oddelení dlhodobej liečby, je prie-
stor pre niektoré komplexné programy, akým je napríklad 
Integrovaný psychologický program pre schizofrenikov - 
IPT autorov Brenner, Roder, Kienzle a Hodel (1988), v sú-
časnosti programy, ktoré sú kombináciou počítačového ná-
cviku kognitívnych funkcií, individuálneho prístupu a ná-
cviku sociálnych zručností v rámci skupinovej psychotera-
pie (Praško a spol., 2007).  

Cieľom je prevencia nepriaznivých priebehov ochorenia, 
ktoré pacienta natrvalo odsúdia na život v ústave. To si vy-
žaduje dôslednú prevenciu relapsov s rekonštrukciou osob-
nosti po psychotickom ataku individuálnym prístupom. Bo-
hužiaľ situáciu práve tu komplikuje fakt, že anozognózia je 
typickým príznakom pri akútnom ataku a tiež býva častým 
reziduálnym stavom.  

Je vedecky doloženým zistením, že dĺžka neliečenej 
psychózy koreluje s nezanedbateľnými nepriaznivými uka-
zovateľmi ďalšieho priebehu (Forgáčová, 2014). Tak ako sú 
príčiny poruchy multifaktoriálne, tak by mala byť zameraná 
aj liečba. Neliečenie by potom znamenalo nie len absenciu 
psychofarmák (čo je pre túto poruchu príznačné aj pre uve-
denú anozognóziu), ale tiež zanedbávanie psychoterapie  
a rehabilitácie. Dá sa to prirovnať k liečbe diabetu inzulí-
nom alebo perorálnym antidiabetikom - pri súčasnom igno-
rovaní diétnych opatrení a režimu. Pritom v niektorých prí-
padoch, často na začiatku ochorenia, postačujú len diétne 
opatrenia. Neurozobrazovacími metódami boli dokázané 
priaznivé a dlhotrvajúce zmeny v mozgu po psychoterapeu-
tických intervenciách a tiež dokázaná možnosť neuroplasti-
city dáva vedecké opodstatnenie nácviku, učeniu a tréningu.  

Preto už dávno neplatí „klišé“, že psychoterapia je pri 
psychotických poruchách neúčinná alebo kontraindikovaná. 
Po prvom ataku psychotickej poruchy by mala byť zlatým 
štandardom a súčasťou liečby. Z hľadiska cielených a indi-
viduálne prispôsobených psychoterapeutických intervencií 
je podrobný assessment nevyhnutný. Potrebné je zistiť, ako 
pacient vníma to, čo sa udialo, čo si o tom myslí, aké pocity 
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to v ňom teraz vyvoláva, aké má preto vysvetlenie. Podrob-
ne preskúmať jeho životnú históriu, zistiť osobnostné črty, 
prípadne poruchu osobnosti, premorbídne odlišnosti v cíte-
ní, myslení a konaní, užívanie psychoaktívnych látok, zma-
povať jeho postoje a názory, vzťahy, záľuby. Tiež sa javí 
dôležité zistiť, v čom má pacient deficity pri zvládaní bež-
ného života a čo sú jeho zdroje alebo silné stránky, aké má 
stratégie zvládania problémov a situácií, ich efektívnosť 
alebo maladaptabilitu. Podľa toho sa určujú reálne ciele, 
psychoterapeutické techniky a ich kombinácie, potrebné  
k dosiahnutiu cieľov, individuálne u každého pacienta. Čas-
tou príčinou zlyhania môže byť práve to, že intervencie nie 
sú komplexné a nie sú „šité na mieru“. Palmer a spol. 
(2010) identifikovali z predchádzajúcich výskumov nasle-
dovné kognitívne oblasti, ktoré boli charakterizované ako 
jadrové deficity schizofrénie: pozornosť, pracovná pamäť, 
rýchlosť spracovania, epizodická pamäť a exekutívne funk-
cie (Nováková, 2013). Podľa metaanalýzy z roku 2011 je 
kognitívna remediácia pre pacientov so schizofréniou pro-
spešná a v kombinácii s psychiatrickou rehabilitáciou vedie 
k zovšeobecneniu fungovania, oproti rehabilitácii samotnej 
(Wykes a spol., 2011). 

Ako uviedol pacient z oddelenia dlhodobej liečby, ktorý 
má za sebou viac ako 20-ročnú anamnézu schizofrénie: 
„Dlho som nechápal, že som chorý, až teraz, po toľkých ro-
koch, to musím priznať a uvedomujem si ten rozdiel - ako 
som rozmýšľal vtedy a ako to vidím teraz.“ Ideálne by bolo, 
aby tieto preventívno–liečebné intervencie neboli realizova-
né až po toľkých rokoch, ale v období čo najskôr po alebo 
ešte lepšie pred prvým atakom psychózy. Snahy o včasnú 
identifikáciu vysoko rizikových jedincov a o ich liečbu,  
s prvými štúdiami, sú toho dôkazom. Komplexné psychoso-
ciálne intervencie môžu znížiť výskyt prechodu do psychó-
zy alebo oddialiť jej nástup, v porovnaní s obvyklou liečbou 
alebo podporným poradenstvom (Joa a spol., 2015). Ukazu-
je sa, že prevencia relapsov psychózy, ale aj jej prvého ata-
ku by, aspoň v niektorých prípadoch, bola možná psychote-
rapeutickou liečbou porúch osobnosti, kognitívnych dys-
funkčných schém a maladaptívnych behaviorálnych vzor-
cov, sekundárnych úzkostných a depresívnych stavov. 
Možno si preto len želať väčší priestor pre psychoterapiu  
v rámci ambulancií, oddelení a denných stacionárov.  

 

Skúsenosti so skupinovou psychoterapiou  
na oddelení dlhodobej liečby  

Model zraniteľnosť – stres 

V rámci prelapsu v úvodných sedeniach s pacientmi 
edukačno - interaktívnou formou hovoríme o tom, čo je 
schizofrénia, aké sú jej príčiny. Práve na predstave osob-
nosti človeka, ktorá sa formuje v priebehu života, ako keď  
v keramickej dielni sa vytvára nádoba z hliny, si vedia pa-
cienti názornejšie predstaviť príčiny ich ochorenia.  

Materiál je daný dedičnosťou a okolnosťami pred a pri 
pôrode (biologické faktory). Ako bude nádoba vyzerať  
a formovať sa, je dané aj príčinami zvonku - výchova, vzťa-
hy, životné udalosti (psychosociálne faktory). Niekedy sa 
stane, že pre malú odchýlku v zložení hliny (vplyvom de-
dičnosti, vplyvom poškodenia počas vnútromaternicového 
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vývinu alebo pri pôrode), je daná nádoba krehkejšia akoby 
zraniteľnejšia. Môže mať malú prasklinu (niekedy vznikne 
aj v detstve), ktorú bežne nikto nevidí a nezbadá. Ale táto 
nádoba sa pri náraze (stres) rozbije skôr alebo s väčšou 
pravdepodobnosťou ako tá, ktorá tieto malé odchýlky nemá. 
To dobre ilustrovalo odpoveď na otázku pacienta: „Prečo 
som ochorel práve ja, keď iní ľudia majú tie isté stresy, 
problémy alebo aj väčšie?“  

Pacienti sú často zaťažení takými istými predsudkami  
a neinformovanosťou ako laická verejnosť. Opakovane si 
napríklad zamieňajú schizofréniu s rozdvojenou osobnos-
ťou. Napriek vysvetleniu rozdielu, až model psychózy  
v tomto ponímaní – ako rozbitie osobnosti, kde jednotlivé 
psychické funkcie prestanú spolu koexistovať ako celok, nie 
sú už dostatočne prepojené - im v skupine pomohol uvedo-
miť si rozdiel (Jašeková, 2008). 

 

Názorná predstava liečby a relapsu poruchy 

V ďalšom priebehu si pacienti môžu predstaviť, že lieč-
ba spočíva v zozbieraní kúskov a zlepení nádoby pomocou 
lepidla (antipsychotiká) a v oprave vzniknutých poškodení, 
škôd, spevňovaní a skrášľovaní (psychoterapia, rehabilitá-
cia). Po zlepení bývajú evidentné miesta, kde to bolo zlepe-
né, vyzerajú často ako jazvy. Tak môže byť aj reakcia na 
psychotický zážitok viditeľná v podobe postpsychotickej 
depresie, úzkostných porúch alebo niekedy príznakmi po-
traumatickej stresovej poruchy. Jej výskyt po prvej epizóde 
psychózy opísali McGorry a spol. už roku 1994. Mierne prí-
znaky PTSD sú bežné (prevalencia 30 - 40%) a môžu trvať 
dlhú dobu po odznení akútnej epizódy (Fowler a spol., 
1995). Takéto zranenia potrebujú opravu skúseným reštau-
rátorom – psychoterapeutom, niekedy aj za pomoci ďalšej 
vyhladzovacej a sceľovacej látky (antidepresíva a iné medi-
kamenty). Včasná psychoterapeutická intervencia po prvej 
epizóde psychózy by mohla byť preventívnym opatrením 
vzniku farmakorezistentných fixovaných bludov. Autori 
dvojfaktorového modelu bludov konštatujú, že na vysvetle-
nie vzniku bludov potrebujeme biológiu a na vysvetlenie 
perzistencie bludov potrebujeme psychológiu (Forgáčová, 
2013). 

Je logické, že čím častejšie bude nádoba rozbitá (čím 
viac bude relapsov), tým ťažšie a s väčšími škodami sa bude 
dať nádoba opraviť, aby vyzerala ako predtým. Niekedy sa 
už nebude dať opraviť (čo sa môže stať aj po jednom rozbi-
tí, ale s menšou pravdepodobnosťou – rôzne priebehy ocho-
renia). Po opakovaných rozbitiach už niektoré kúsky nená-
jdeme (úbytok predošlých zručností ako plánovanie, komu-
nikácia, poruchy pracovnej pamäti, pozornosti a pod.), nie-
kde vzniknú diery (mínusová symptomatika – nedostatok 
energie, vôle, motivácie), inde sa to zle zlepí alebo sa tam 
pridajú aj kúsky, ktoré sa omylom zozbierali a predtým ne-
patrili k tejto nádobe. Môžu vzniknúť aj bizarné tvary (rezi-
duálne bludy, halucinácie). Kognitívne–behaviorálna tera-
pia bludov a halucinácii, ktorá môže zmierniť utrpenie, 
zlepšiť seba obraz a kvalitu života farmakorezistentného pa-
cienta, je podrobnejšie uvedená v knihe Kognitívne–
behaviorálna terapia psychických porúch (Praško a spol., 
2007).  

Aj v akútnom období - a aj po ňom - môžu perzistovať 
bludy a halucinácie pri snahe pacienta dať nádobu dokopy 
bez príslušného vybavenia a pomoci (bez lepidla, ale za 
pomoci nesprávnej látky na zlepenie – niekedy samoliečba 
za pomoci alkoholu, drog, zozbieranie aj kúskov, ktoré tam 
nepatria, ich nesprávne umiestnenie v snahe dať tomu zmy-
sel, hľadať vysvetlenie psychotických zážitkov). Nádoba 
začne pôsobiť disharmonicky, na niektorých miestach ako-
by kúsky do seba nezapadali, stratí svoju funkciu. Alebo na-
stane až úplná zmena (postpsychotické zmeny), keď sa už 
na pôvodnú nádobu podobá len vzdialene alebo sa vôbec 
nepodobá.  

  

Čo robiť, aby som mal svoje ochorenie pod kontro-
lou a žil čo najplnohodnotnejší život 

1. Pravidelné užívanie liekov a zdravý životný štýl 
(stále udržiavania nádoby pokope pomocou lepidla)  

Z hľadiska prevencie relapsu ochorenia je užívanie lie-
kov podstatnou súčasťou liečby. Je veľmi ťažké presvedčiť 
niekoho, kto si nemyslí, že je chorý, aby užíval lieky, 
zvlášť, keď sa pre ich nežiaduce účinky necíti dobre. Ďalšie 
upevňovanie nie len anozognózie, ale aj bludných presved-
čení vzniká pri spojení s pre pacienta príjemným alebo výz-
namným obsahom, ktorého sa nechce vzdať, ako napríklad 
pocit vlastnej dôležitosti (časté spojenie paranoidných  
a megalomanických bludov), ochrana pred stratou sebaúcty, 
pred pocitmi viny. 

Niektoré možnosti ako dosiahnuť, aby pacient lieky užíval: 

V úvode väčšina pacientov nie je presvedčená o tom, že 
má ochorenie, ktoré môže byť pod kontrolou práve užívaním 
liekov. Naša skúsenosť je taká, že pacient reaguje odporom, 
ak sa ho o tom snažíme presvedčiť, aj zjavne logickými ar-
gumentami. Niekedy sa snaží dokázať, že je zdravý (alebo 
častejšie to, že nie je blázon) práve tým, že keď lieky vyne-
chá, už sa psychotický atak nezopakuje a lekár sa mýlil. 

Pri takomto postoji sa zdá vhodnejšou alternatívou po-
stupovať metódou pracovania vnútri bludu. To znamená, že 
sa snažíme pozerať na situáciu z pacientovho pohľadu. Te-
rapeut pripustí, že je omylný a pacient môže mať pravdu  
v tom, že po vysadení liekov sa opäť nemusí dostaviť psy-
chotická porucha, aj keď skúsenosti z praxe a vedecky odô-
vodnené postupy odporúčajú po prvom psychotickom ataku 
aspoň ročné preventívne užívanie liekov. Pomocou Sokra-
tovského rozhovoru by mal pacient sám pomenovať výhody 
a nevýhody toho, že lieky užíva. Väčšina pacientov prizná, 
že naozaj teraz lepšie spia, sú pokojnejší, vedia sa lepšie sú-
strediť. Potom je dobré mať prehľad v tom, čo je pre pacien-
ta dôležité (práca, rodina) a v čom by mohlo byť ohrozené 
jeho fungovanie a rola, ak by riskoval návrat ochorenia  
a vysadil si lieky. Čo ak by opäť nevedel spať, bol podráž-
dený, nevýkonný, nevedel by sa v práci sústrediť? Nech si 
sám zváži, či nie je lepšie rok počkať a užívať lieky a neris-
kovať, napríklad stratu zamestnania alebo vzťahov. Tak pa-
cient rozhoduje sám, nemá pocit, že je tlačený do toho, aby 
zmenil svoje presvedčenie, len aby rozumne zvážil výhody 
a nevýhody rôznych alternatív a vybral si tú, pre neho naj-
výhodnejšiu, s najmenším rizikom. Cieľom je redukovať 
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nebezpečenstvo a pacient nemusí zmeniť presvedčenie 
(Fowler a spol., 1995). 

Ďalší dôležitý krok je minimalizácia nevýhod. Z pohľa-
du pacienta sú práve nežiaduce účinky hlavným dôvodom, 
prečo lieky vysadiť. Preto je dobré vždy pacienta vypočuť, 
snažiť sa o čo najnižšie účinne dávkovanie, trpezlivé vy-
svetľovanie o čo ide, ako dlho môžu tieto účinky trvať, ako 
si môže pacient s nimi poradiť, aké možnosti máme, aby bo-
li čo najmenej diskomfortné a čo najmenej obmedzovali pa-
cienta v bežnom živote.  

Tiež je pre pacienta dôležitá otázka stigmy. Preto dis-
krétnosť a „normalizácia príznakov poruchy“ by mali byť 
predmetom sedení. Pacient je informovaný o tom, že ide 
vlastne o prehnané formy (normálnych) chýb v myslení, 
ktoré môžu viesť až k bludným presvedčeniam. Ak je vy-
tvorený psychoterapeutický vzťah, je väčšinou pacient 
schopný spolupracovať a identifikovať svoje problémové 
spôsoby myslenia, ktoré boli v minulosti zdrojom nedoro-
zumení a konfliktov v jeho bežnom živote. Náhrada porúch 
kognitívnych procesov užitočnejšími spôsobmi uvažovania 
je psychoterapeutickým základom prevencie relapsov. Dnes 
sa už pripúšťa aj ich možný preventívny účinok na vznik 
psychózy u ľudí s identifikovaným vysokým rizikom jej vzni-
ku (Anthony a spol., 2004). Existujú aj rôzne, už preložené, 
príručky kognitívne-behaviorálnych techník, napr. na zvlá-
danie paranoidných myšlienok (Freeman a spol., 2006).  

Ďalšou nevýhodou je pravidelné užívanie liekov. Pacient 
musí na to myslieť, že má užiť liek. V tomto môžu pomôcť 
liekové formy s predĺženým uvoľňovaním, depotné prepará-
ty, liekové dávkovače alebo vedenie si liekového denníka. 
Tieto možnosti je potrebné s pacientom prediskutovať a in-
dividuálne by mal mať pacient možnosť si vybrať to, čo mu 
najlepšie vyhovuje. Tu musíme zvažovať aj ekonomické 
hľadisko a finančné možnosti pacienta. Je na škodu veci, že 
pre rôzne preskripčné obmedzenia zdravotných poisťovní sa 
riskuje relaps ochorenia (priam je nutný na to, aby sme 
mohli predpísať, napríklad depotný preparát) a výsledkom 
môžu byť trvalé postpsychotické zmeny a invalidizácia. Ten-
to problém je evidentný aj pri prevencii psychózy, keď na-
príklad zo zhrnutia výsledkov metaanalýz uverejnených  
v rokoch 1990 až 2011 v austrálskom gajdlajne pre klinickú 
prax manažmentu pri hraničnej poruche osobnosti sa z aty-
pických antipsychotík ako najviac účinné ukazujú aripipra-
zol a olanzapín (National Health and Medical Research 
Council, 2013), no nie je možné ich u nás predpísať v tejto 
indikácii, musí sa čakať až na psychózu.  

Na oddelení dlhodobej liečby, ako aj v ústavoch, je po-
dávanie liekov zabezpečené personálom. U pacientov,  
u ktorých je reálna možnosť návratu do domáceho prostre-
dia alebo sú plánovaní na umiestnenie do zariadenia podpo-
rovaného bývania, je otázka liekovej adherencie zvlášť dô-
ležitá a v skupinových sedeniach, ale aj individuálnych po-
hovoroch, sa jej venujeme tak, ako sme už uviedli vyššie. 

Otázka zdravého životného štýlu je pacientom všeobec-
ne známa, ako prostriedok na udržanie a upevnenie si fyzic-
kého zdravia a kondície, duševnej rovnováhy a pohody. 
Chápu to asi ako my všetci, horšie je to v praxi dodržiavať, 
čo je problém aj bežnej populácie.  

Na oddelení dlhodobej liečby majú pacienti každý deň 
ráno rozcvičky, pobyt na čerstvom vzduchu a pohyb v pra-
covnej terapii a na vychádzkach. Z vlastných prostriedkov 
si nakupujú ovocie (bohužiaľ aj sladkosti). Niektorí majú 
problém s nadváhou. Do programu majú zaradené relaxačné 
aj športové aktivity. Najväčší problém, okrem nadváhy, je 
so závislosťou od nikotínu (aj keď nie všetci pacienti faj-
čia). Zákaz fajčenia, napríklad počas infekcie dýchacích 
ciest, či pri anulácii za priestupok alebo vydeľovanie ciga-
riet podľa ich finančných možností, veľmi ťažko tolerujú. 
Pre ťažké reziduálne stavy je to často jediný zdroj motivácie 
a odmeny. Vo väčšine prípadov dôjde k zvýšeniu frustračnej 
tolerancie a pri opakovanom zákaze sú schopní to akcepto-
vať, aj keď hneď, ako pominú dôvody zákazu, sa opätovne 
dožadujú cigariet. Zanechanie fajčenia je skôr výnimkou.  

 

2. Oprava a spevňovanie psychoterapiou a rehabili-
táciou 

Tak, ako sa nedá vylúčiť, že nádoba nebude znovu vy-
stavená nárazu, tak sa nedá vylúčiť, že v živote neprídu 
problémy, ťažkosti a stresy. Na skupinových sedeniach sa 
snažíme o opravu slabých miest v myslení pomocou meta-
kognitívneho tréningu a v správaní naučením sa konštruk-
tívne riešiť problémy rozborom a plánovaním a konflikty 
vhodnou komunikáciou aj s využívaním asertivity. Tým sa 
zvyšuje sebavedomie a sebadôvera pacientov a odolnosť 
voči stresu. 

V rámci metakognitívneho tréningu sme prebrali 8 zá-
kladných modulov a 2 doplnkové, čím sme identifikovali 
najčastejšie chyby alebo sklony myslieť určitým spôsobom, 
ktoré môže viesť bežne k omylom a v krajnom prípade až  
k bludným presvedčeniam. Cieľom je zlepšiť schopnosť pa-
cientov uvedomiť si, ako skreslene hodnotia skutočnosť  
a pomôcť im, aby kriticky reflektovali, komentovali a zme-
nili svoj súčasný prístup k riešeniu bežných problémov. Po-
silnenie schopnosti metakognitívne uvažovať, zmeniť „kog-
nitívnu infraštruktúru“ bludného uvažovania, môže pôsobiť 
preventívne a brániť relapsu psychózy (Moritz a spol., 
2014). Medzi problematické štýly uvažovania, ktoré môžu 
prispieť k vzniku bludných presvedčení, patrí jednostranné 
vysvetľovanie si udalosti (vždy môžem za to ja alebo na-
opak len druhí ľudia, či situácia), sklon k unáhleným záve-
rom, sklon prehliadať dôkazy spochybňujúce vlastné pre-
svedčenie, nedostatočná schopnosť pochopiť a vcítiť sa do 
druhých ľudí, prehnaná dôvera vo vlastnú pamäť a depre-
sívny spôsob uvažovania. Program je precízne a pútavo pri-
pravený, má zaujímavú grafickú formu a môžeme len po-
tvrdiť výsledky meta-analýzy (Eichner a Berna, 2016), že 
pacienti ho dobre prijímajú. V praxi sa nám u našich pacien-
tov osvedčilo rozdelenie 1 modulu na 2, niekedy dokonca  
3 sedenia, pretože pacienti vnímajú informácie z jedného 
modulu zahlcujúco. Hovoria, že nestíhajú sledovať a chápať 
(ide prevažne o pacientov s diagnózou reziduálna schizofré-
nia, predpokladáme, že u pacientov nie chronických by 
mohla byť situácia iná). Zrejme je to spôsobené výraznejšie 
narušenou pozornosťou, pamäťou a rýchlosťou spracovania 
informácií u chronických pacientov. Týmto rozdelením 
vzniká v sedení väčší časový priestor na interakciu, na otáz-
ky, vysvetľovanie, porovnávanie vlastných zážitkov, pre-
cvičovanie. Tempo prispôsobujeme pacientom, prípadne si 
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po module dáme jedno zahrňujúce (s jednoduchým, čo naj-
stručnejším zosumarizovaním podstaty modulu) a diskusné 
sedenie.  

V rehabilitačných aktivitách dochádza k „spevňovaniu“ 
nádoby. Niektorí pacienti tak lepšie chápu význam toho, 
prečo sú v rámci rehabilitačných aktivít tlačení do zapájania 
sa do činností a prečo sú pre nich režim a dobré návyky dô-
ležité. Dochádza k precvičovaniu exekutívnych funkcií, po-
zornosti a pamäti. Bohužiaľ, u niektorých sa aj po rokoch 
stretávame s názorom typu: „buzerujú ma tu, už som dneska 
dosť pracoval, nebudem robiť, ak mi nedáte to a to... dobre, 
tak aby ste mali radosť...“ Tieto postoje zrejme závisia aj od 
premorbídnej osobnosti. U iných sa naopak vytvorí dobrý 
vzťah k práci - získajú pracovné a režimové návyky, práca 
im robí radosť a napĺňa ich.  

Napriek všetkým týmto opatreniam, môže dôjsť k zá-
chvevom, malým otrasom s rizikom rozbitia nádoby. Vtedy 
je dobré byť citlivejší k takýmto drobným zmenám, ako  
k včasným varovným signálom hroziaceho sa znovu rozbi-
tia, čo si každý pacient sám u seba môže odpozorovať. 
Uvedomí si, aké zmeny u neho nastali pred samotným pre-
puknutím ochorenia alebo pred relapsom (prodromálne prí-
znaky). Je dobré byť pripravený a vedieť vtedy, čo robiť - 
mať krízový plán, ktorý sme si spoločne v skupine v rámci 
prelapsu pripravili.  

Koncept bazálnych príznakov signalizujúcich nie len re-
laps ochorenia, ale aj možný rozvoj psychotickej poruchy, 
by mohol pomôcť pri včasnej detekcii subklinickej psychózy 
a u rizikových jedincov indikovať psychoterapeutické inter-
vencie (Forgáčová, 2014).  

Vedieť si poradiť sám a zároveň vedieť správne odhad-
núť svoje limity a v prípade potreby požiadať o pomoc, byť 
si vedomí svojich kvalít a predností a tie rozvíjať, ale tiež 
vedieť o svojich slabých stránkach, je otázkou zdravého se-
bavedomia, ktorému sa venujeme v doplnkových moduloch 
„sebavedomie a stigma“.  

Tieto nové naučené alebo obnovené schopnosti si pa-
cienti precvičujú najprv v rámci skupiny a komunity. Ďalší 
tréning by mal pokračovať po prepustení z hospitalizácie.  
Z tohto hľadiska je integrovaná liečba v pokračujúcej ambu-
lantnej starostlivosti pre pacienta prospešnou alternatívou  
a psychoterapeutické zručnosti ambulantného psychiatra jej 
nevyhnutnou podmienkou (Riba a Balon, 2007). 

  

Záver 
Nikto nepochybuje, že aj vďaka modernej psychofarma-

koterapii sa starostlivosť o chronicky duševne chorých pre-
súva z uzavretých ústavov do ambulancií a denných stacio-
nárov, čo pacientom umožňuje zmysluplne tráviť čas, za-
chovať si nestratené schopnosti, prípadne už stratené alebo 
nenaučené získať, pritom ostať v kontakte s bežným živo-
tom a populáciou. Už v stredoveku liečili v kláštoroch du-
ševné poruchy prácou a rozptýlením. Dobré veci, overené 
časom, by nemali byť zavrhované alebo podceňované ani  
v dobe farmakoterapie. V súčasnosti existuje dosť vedec-
kých dôkazov pre to, že práve včasné psychoterapeutické 
intervencie u vysoko rizikových jedincov s bazálnymi alebo 

subklinickými príznakmi môžu mať preventívny charakter  
v rozvoji psychotickej poruchy alebo ju oddialiť a po prvom 
ataku ochorenia môžu pomôcť pri predchádzaní relapsov 
ochorenia a nepriaznivých priebehov.  

S takýmito chronickými, reziduálnymi a farmakorezis-
tentnými stavmi sa stretávame na oddelení dlhodobej liečby. 
V mnohých prípadoch pozorujeme (pričom nedôjde k zme-
ne farmakoterapie) dekompenzácie až do psychotického ob-
razu po sociálnom konflikte, pri zvýšenom tlaku, pri požia-
davkách alebo zákaze, pričom frustračná tolerancia je veľmi 
nízka. Psychotická symptomatika vtedy funguje ako mala-
daptívny vzorec správania, ktorým sú pacienti naučení rea-
govať na niekedy aj bežnú záťaž. Tak okrem farmakoterapie 
a ergoterapie vidíme v súčasnosti opodstatnenie aj pre psy-
choterapeutické intervencie u ľudí s chronickou psychózou. 
Tie však musia byť prispôsobené reálnym cieľom a mož-
nostiam pacientov, s postupným zvyšovaním záťaže. Môžu 
pomôcť redukovať farmakoterapiu. 

V rámci skupinovej psychoterapie sme sa zamerali, ok-
rem edukácie o poruche za pomoci analógie s celistvou ná-
dobou (pre lepšiu názornosť), aj na kognitívne chyby v mys-
lení v rámci metakognitívneho tréningu. Ďalej počas sedení, 
ale aj v rámci komunitného systému, pacienti majú nácvik 
komunikácie, sociálnych zručností, metódy riešenia prob-
lémov, zvyšovania odolnosti voči stresu a frustračnej tole-
rancie. V rehabilitačných aktivitách a ergoterapii pacienti 
trénujú exekutívne funkcie, pamäť a pozornosť.  

Ukazuje sa, že čím skôr je dostupná komplexná liečba 
podľa bio-psycho-sociálneho modelu, poruchy a výber in-
tervencií sú prispôsobené nielen poruche a jej štádiu, ale aj 
individuálnym potrebám a možnostiam pacienta, je nádej na 
zvládanie ochorenia a na plnohodnotný život pacienta mimo 
ústavov a nemocníc väčšia. Výskyt schizofrénie okolo 1% 
sa udržuje v populácii už celé stáročia (ak nie tisícročia)  
a bolo by naivné si myslieť, že nejakým postupom dôjde  
k jej eradikácii. Je však na škodu veci, keď v dobe, keď už 
vieme ovplyvniť biologickú príčinu antipsychotikami, ne-
zabránime nepriaznivým priebehom ochorenia včasnou psy-
chosociálnou intervenciou a rehabilitáciou. 
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