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Možnosti a limity psychodynamického přístupu při práci
s hospitalizovanými psychotickými pacienty
Petr Hřibňák

Souhrn
V příspěvku se zaměřuji na možnosti aplikace psychodynamického přístupu v běžné práci psychiatrického terapeutického týmu. Je zmíněno uspořádání oddělení a skladba pacientů na běžném doléčovacím psychiatrickém oddělení. Je zdůrazněn význam týmové spolupráce, význam a obsah psychoterapie při komplexní léčbě
pacientů s diagnózou psychotického onemocnění. Jsou popsány hlavní zásady a podmínky podpůrné psychodynamické terapie. Je zdůrazněno, jakou nezastupitelnou roli v komplexní léčbě psychotických pacientů má
psychodynamická terapie a jak je v praxi konkrétně používána.
Klíčová slova: psychóza, psychoterapie, dynamická psychoterapie, aplikace psychoterapie v léčbě hospitalizovaných pacientů v podmínkách psychiatrické nemocnice.

Podmínky, za kterých vstupuje pacient do
terapie na oddělení psychiatrické nemocnice

Otázky spojené s terapií a volbou
psychoterapeutického přístupu

Hlavním tématem tohoto textu je uplatnění psychoterapeutického přístupu v rámci komplexní léčby pacientů na doléčovacím psychiatrickém primariátu v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži, který tvoří 3 oddělení při celkovém počtu
99 lůžek. Diagnostická skladba pacientů vychází z toho, jaké
pacienty odesílají do nemocnice lékaři psychiatrických ambulancí, případně méně často praktičtí lékaři nebo záchranná
lékařská služba. Jedná se o pacienty považované za zhoršené,
dekompenzované či relabující v rámci základní duševní poruchy. Na primariátu je jedno oddělení koedukované s volným režimem a dvě oddělení s takovým režimem, který odpovídá základní míře spolupráce či naopak aktuální nespolupráce pacientů. Ze všech oddělení mají pacienti možnost vycházek a kontaktů se svým původním prostředím. Diagnostická skladba je tato: pacienti se schizofrenií, patickými poruchami nálad, úzkostnými poruchami, mentální retardací,
organickými poruchami, psychickými poruchami u chronického alkoholismu.

Klasický a stále nezbytný přístup řeší v první řadě diagnostické otázky a z toho se následně odvozují terapeutické
strategie a volí se farmakoterapie.

Do psychiatrické nemocnice se dostává pacient jako člověk z hlediska existenciálně filozofického. Je to člověk, který
prožívá pocity nespokojenosti, trpí příznaky duševní poruchy
nebo jeho chováním v rámci duševní poruchy strádá jeho okolí.
Z dynamického hlediska se nacházejí pacienti ve stavu, kdy
selhávají jejich psychické obranné mechanismy a v popředí
jsou stavy paranoidity, úzkosti a deprese.
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Adresa pre korešpondenciu: MUDr. Petr Hřibňák,
Psychiatrická nemocnice v Kroměřiži. ČR
e-mail: hribnak.petr@centrum.cz

Psychodynamický přístup se obecně snaží usilovat o pochopení toho, jak funguje a co prožívá pacient ve své životní
situaci člověka s duševní nemocí v kontextu vztahů a lidských
problémů. Součástí komplexní terapie je vždy psychoterapie,
která má své praktické využití i v léčbě pacientů s psychotickým onemocněním.
V rámci zvažování terapeutických postupů je v první řadě
vhodné pátrat, co jsou skutečné potřeby pacienta a co je spíše
potřebou jeho okolí. Je vhodné si uvědomit, co je i potřebou
zdravotnické instituce jako takové. K tomu zdůrazňuji, že psychiatrické nemocnice nenaplňují znaky totalitní instituce tak,
jak byly posuzovány a popisovány jejich parametry ještě
v 50. letech minulého století. Minimálně za omyl osobně považuji názor, že pacienta potřebujeme mít v nemocnici co
možná nejdéle. Za potřeby rodiny považujeme požadavky na
pacienta, aby byl klidný bez projevů nepřiléhavého chování,
aby byl prostě „hodný, neotravoval, nedělal blbosti“, apod.
Za potřeby zdravotnické instituce a zprostředkovaně i zdravotnické pojišťovny lze považovat např. požadavek na krátkou dobu pobytu na lůžku nebo snahu o co nejrychlejší reakci
pacienta na léky. Toto může být někdy i ve shodě se zájmem
pacienta. Na druhé straně psychoterapeutická práce vyžaduje
jistý čas minimálně pro odreagování od nepříjemných zážitků a dále čas pro propracování a zažití nových, zejména
vztahových zkušeností. Psychoterapie je považována za metodu léčby vztahem.
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Psychoterapeutický přístup zohledňuje potřeby
pacienta a psychopatologické příznaky
V rámci obecně lidského a zároveň psychoterapeutického
přístupu jsou hlavními potřebami pacientů podpora jejich
důstojnosti a sebeúcty, uvědomění si opomíjených sil vlastního já a potřeba informací o nemoci a fungování v nemoci
a s nemocí. Psychoterapie může jako metoda podpořit pacientovo já v jeho zápase o zvládání bolestí, úzkostí, konfliktů a řešení intrapsychických stavů, např. při řešení pozice
paranoidní nebo depresivní. Psychoterapie se opírá o aktuální
vztah mezi pacientem a terapeutem a odehrává se v přímém
kontaktu a v situaci tady a teď. Terapeut je vnitřně angažován
v přímém vztahu s pacientem a v této roli je nezastupitelný.
Popis prožitků pacientů je mnohovrstevný, svým způsobem i vícečetný a svým výkladem mnohoznačný. Záleží,
z jakého úhlu teoretického zázemí problém pacientů řešíme,
na co klademe důraz a která vztahová hlediska zohledňujeme. Dále můžeme z hlediska personálního přístupu říci, že
je tolik diagnóz, kolik je pacientů.
Pacient odesílaný do nemocnice k léčbě přichází i z důvodů
nenaplnění svých potřeb. Řeší neukončené záležitosti a události spojené s příběhem svého života. Situační stres a silné
prožívání může vytvářet u něho silné, až patické emoční
stavy, vnitřní zmatek a chaos. Pacient bývá vnitřně otřesen,
jeho duševní síly fragmentované a dezintegrované. Tento stav
bývá doprovázen úzkostí nebo jinou poruchou emotivity. Pokud pacient nedostane podporu v naplnění adaptačních
potřeb, může ztratit kontakt jak se svými zdravými potřebami, tak se sebou samým. Je naším úkolem a povinností
v procesu terapie vytvářet pro léčbu takové prostředí a takové vztahy, které umožní člověku reintegraci sil a adaptaci
na život mimo nemocnici.

Od zkoumání příznaku k zásadní podmínce
léčby vztahu pacient a terapeut

zdravé potřeby a nemocné části, nikdy nesmíme ztratit ze zřetele sebeúctu pacienta. To, co sdělujeme pacientovi, mu má
umožnit nové sebepřijetí.
Je vhodné brát sdělení pacienta jedině vážně. Přitom jeho
celkový popis životní situace a postoje k ní nemusí a ani
nebude vždy odpovídat skutečnosti. Pak je třeba zvažovat,
proč dochází ke zkreslení skutečnosti. Je možné zkoumat,
zda i v „bludu nemůžou být jakási zrnka pravdy“, a pátrat
jakým způsobem a za účasti jakých obranných mechanismů
blud nebo fixní idea vznikla. Pouhé zpochybňování pacienta
nemůže vést k navázání dobrého terapeutického vztahu ani
k vytvoření dobré terapeutické spolupráce.

Psychoterapeutický přístup musí zohlednit,
v jaké fázi vývoje nemoci se pacient nachází
Při práci s pacienty s duševní nemocí v psychotickém módu
je vhodné zvažovat různé fáze nemoci. Zejména ve fází vypuknutí nemoci (v akutní atace) je hrubě narušeno vnímání
reality. Pacient sám není schopen se orientovat ve vlastních
až chaotických pocitech a myšlenkách. Psychotické fenomény vážně ohrožují vnímání a interpretaci reality a také samotnou stabilitu osobnosti. Bývají narušeny hluboce bazální
potřeby bezpečí a jistoty a to vede k silné úzkosti. Důsledkem
stavu může být hluboký úzkostně depresivní stav jako vyústění opakovaného prožívání bezmoci. Silně se aktivizují
psychické obranné mechanismy proti úzkosti. Duševní nemoc ohrožuje potřebu chápání reality a zejména celistvosti
a identity člověka včetně sounáležitosti s jeho okolím. I v této
fázi ztráty orientace nesmí z terapie vymizet její konečný
smysl - udržení životní perspektivy.

Některá terapeutická rizika na cestě pacienta
od závislosti na léčbě a terapeutovi k vlastní
autonomii a zodpovědnosti

V léčbě je třeba zvažovat všechny dostupné podpůrné
faktory vhodné pro úzdravu nebo aspoň kompenzaci. Např.
při práci s příznakem je vhodné si uvědomit, že samotný
příznak je dynamický fenomén, mívá svůj vývoj a má nakonec i svou roli v intrapsychickém fungování pacienta. Není
vhodné ponechávat příznak bez analýzy. Tato analýza se
nemůže odehrávat „mimo pacienta“, např. tak že si příznak
sami pro sebe vyložíme a naším výkladem bude pacient vyléčen. Za účelem skutečné léčby usilujeme o budování terapeutického spojenectví mezi terapeutem a pacientem, kdy jedině to, co se děje v přímém kontaktu, může mít terapeutický
náboj a význam. Požadavek na terapeuta je, že má být bezpečným, akceptujícím a integrujícím objektem pro mysl a prožívání pacienta.

Pacient se v nemoci dostává do jisté formy závislosti na
léčbě a přitom nemizí jeho potřeba autonomie a svobody. Nemizí potřeba ověřovat si skutečnost ani to, že posun ke změně,
včetně stabilizace stavu je možný.

V terapii se vždy „něco děje“ mezi terapeutem a pacientem a toto aktuální dění prožíváme, popisujeme, komentujeme
a reflektujeme. Jde zejména o práci s přenosovými a protipřenosovými pocity. Úkolem terapeuta je si uvědomovat, co se
děje jakoby v intra-psychickém prostoru mezi nim a pacientem. Terapeut pojmenovává primárně pro sebe své prožívání
a také na základě toho zpřístupňuje pacientovi vzájemný
vztah a okolní realitu. Pokud pro pacienta pojmenováváme

V akutní fázi nemoci je třeba u pacienta zajistit především
bazální potřeby fyziologické, důležité pro samotnou existenci a přežití člověka: potřebu jídla, spánku, bezpečí. Silné
obranné mechanismy zabraňují chaosu v mysli a potlačují úzkost, ale zároveň může intenzivně zesilovat prožitek paranoidního ohrožení a bezmocnosti ze „čtení a zveřejňování“ myšlenek. Bylo by velkou chybou nevyužít v této fázi moderních

V terapii si může pacient ověřovat stupeň vlastní zodpovědnosti za život. Zároveň se může dostat do bodu velké
rezignace na další, někdy bolestné poznání. Terapeut doprovází pacienta, který si může začít klást otázky typu co s nemocí a jak dál, jak se realizovat jako člověk, nebo naopak má
terapeut v péči člověka, který jeví tendenci na vše rezignovat
a vše popírat v rámci psychotického negativismu a anozognoze. Zde nastává pro terapeuta místo pro stanovování si realistických cílů v terapii s ohledem na procesy další adaptace,
možného uzdravování a stabilizace nemoci.
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poznatků o neurobiologické podstatě duševní nemoci a nekorigovat farmakologicky za pomoci léků stavy silné úzkosti,
deprese nebo paranoidity. Pacient ochromený depresí nebo
reagující obranně či agresivně v souladu se svými bludnými
paranoidními interpretacemi není připraven pro psychoterapii. Pokusy o odkrývající terapii a interpretace terapeuta může
pacient vnímat jako mimořádně ohrožující pro svůj „vlastní
svět“.
V chronické fázi nemoci se do popředí existence pacienta
dostávají takové potřeby jako je potřeba uznání sebe samotného druhým člověkem, potřeba respektu a úcty a potřeba seberealizace ve světě, kterému „není plně rozuměno a který na
druhé straně často nerozumí jinakosti duševně nemocného“.
V terapii je sice možné si klást vysoké a vznešené cíle, ale
z osobní klinické zkušenosti uvedu, že pacienti jako dobrý
základ pro vlastní život potřebují kvalitní spánek, základní
ekonomické zajištění, jídlo a plnění i malých přání a potřeb.
Sem patří např. potřeba kávy a cigarety, potřeba mít svůj
zdravotnické personál, svoje sestřičky, lékaře a psychologa
a jiné blízké osoby. V tom se odráží opakující se potřeba zažívání jistoty a pevných, nikoliv svazujících vztahů. Každý
malý krok v terapii, který umožní spokojenost s vlastním životem, a drobná ocenění jsou pacienty vítána. Na psychiatrickém oddělení je třeba usilovat o vytváření dobré emoční
atmosféry, o odstraňování rušivých vlivů, které vedou k emoční nespokojenosti pacientů, k jejich nepohodě či dokonce vystrašenosti a neklidu.
Duševní nemoc sebou přináší v určitém počtu případů
vznik kognitivního deficitu u pacientů ve smyslu poklesu kapacity pro vytváření nových vztahů, sníženou schopnost
orientovat se v nových situacích a sníženou schopnost reagovat na změny. Obecnou zásadou je pomáhat zmírňovat dopady nemoci na každodenní fungování pacientů.

Obecné zásady pro práci terapeutického týmu
Mezi základní principy a imperativy práce s psychotickým pacientem patří volně citováno z literatury:
1.

nepoškozovat pacienta, pokud mu už nemůžeme nějak
zásadně pomoci,

2.

pokud by pacient poškozoval sebe nebo někoho jiného,
jedině v tomto případě lze použít omezující prostředky,
které nelze nikdy používat jako trest,

3.

neponižovat nikdy svými výroky nebo jednáním pacienty,

4.

v péči o pacienty si ověřovat důkladně anamnézu, která
by měla být co nejpřesnější- lze pak lépe vyhodnotit dynamiku nemoci a pátrat po významu příznaků,

5.

podporovat terapeutický vztah a jakýkoliv jiný pokud
možno smysluplný vztah pacienta, zejména pokud to
můžeme udělat pro jeho znovu začlenění v rodině nebo
komunitě,

6.

dělat všechno pro to, abychom porozuměli pacientovi
jako jedinečné lidské bytosti.

K těmto principiálním pravidlům se náš terapeutický tým
snaží svoji každodenní prací pokud možno co nejvíce přiblížit. Dodržování těchto pravidel nám také umožňuje vytvořit
základní rámec pro psychoterapeutickou práci za podmínek,
kdy každý člen týmu prochází nebo prošel jiným typem psychoterapeutického výcviku. Za dobrou a vhodnou psychoterapeutickou přípravu považuji osobně ten způsob psychoterapeutické výcvikové práce, který je zprostředkován sekcemi
Slovenské psychoterapeutické společnosti (dynamická psychoterapie, gestalt psychoterapie, rodinná psychoterapie podle
modelu V. Satirové, psychotraumatologie, atd.) včetně možností další supervize.
Je třeba zmínit i to, že za členy širšího terapeutického
týmu považujeme i školený zdravotnický personál jako je
střední zdravotnický pracovník, ergoterapeut atd. Tzv. primární sestry na oddělení pomáhají zjistit aktuální potřeby
konkrétních pacientů a školené pracovnice můžou vést podpůrné psychoterapeutické skupiny. Účast připravených dobrovolníků nebo spolupracovníků s vlastní zkušeností duševní
nemoci může terapeutický proces posílit. Členové užšího terapeutického týmu vedou dialog o fungování pacientů se zaměřením na to, jaké pocity v každém z členů týmu zážitky
z práce s pacienty vyvolávají. Jde o způsob supervize a tzv.
práci s protipřenosem. Každý člen týmu hledá a uvědomuje
si své místo ve vztahu ke konkrétnímu pacientovi za tím
účelem, aby pacient z takového kontaktu co nejvíce profitoval pro své adaptační potřeby.

Zásady a zkušenosti, které pomáhají organizovat skupinovou terapii
Také práce s podmínkami léčby je terapie. Je nutné např.
zvažovat, kolik setkání týdně „snese“ psychotický pacient,
jaký vliv na něho může mít skupina pacientů a skupinový
proces. Za velmi vhodné považuji zjišťovat si a ověřovat
zpětnou vazbou od pacienta, který nám může poskytnout
jistou formu supervize. Ptáme se pacienta, co se s ním děje,
když jako terapeuti říkáme a děláme to a to. Můžeme najít
odpovědi na otázky, co je pro pacienta podpůrné a jaká sdělení
ho vůbec neposilují.
Konkrétně pro hospitalizované pacienty jsme schopnosti
vytvářet dva typy psychoterapeutické skupiny:
1. Skupina s vyšší úrovní fungování, ve které jsou pacienti orientováni, mluví, jsou schopni se soustředit
a účastnit celého cca 1 až maximálně 1,5 hodinového setkání.
V tomto typu skupiny se jeví výhodné propracovávat emoční
ztráty a prožitky deprese.
Je snaha, aby skupina byla pokud možno homogenní
podle diagnózy. Je pak možné někdy pojmenovat obrany a na
základě toho komentovat dění ve skupině. Ne vždy je takové
složení skupiny možné vzhledem ke konkrétní klinické populaci. Počet pacientů nepřesahuje 12. Při menším počtu
klientů je vytvořena skupina smíšená, složená z pacientů
s různými typy diagnóz. Terapeut je pak ten, který dění na
skupině spojuje, komentuje a je vnímán jako stálý objekt.
Úroveň psycho-terapeutické práce se mění také s tím, s jakou
mírou schopnosti sebereflexe pacienti do skupiny přicházejí.

45

P. HŘIBŇÁK: MOŽNOSTI A LIMITY PSYCHODYNAMICKÉHO PŘÍSTUPU PŘI PRÁCI
S HOSPITALIZOVANÝMI PSYCHOTICKÝMI PACIENTY
Účast ve skupině je vždy dobrovolná. Skupina má vymezený svůj prostor, kde se koná (klub pacientů) a čas (2x týdně
úterý a čtvrtek).
Obecně můžeme mluvit o následujících dosažitelných cílech v psychoterapii:
-

lze více mluvit o vlastních prožitcích a už toto pomáhá.
Lze se podělit o trápení, naslouchat druhým a zjistit, že
někdo může mít podobné obtíže a zážitky. Minimálně
tento přístup zmírňuje úzkost z vlastního prožívání;

-

lze identifikovat a vymezit problém nebo ověřovat si
způsob, jakým vytváří chování k druhým lidem;

-

lze snížit pocit osamocenosti a nasměrovat více pacienta
k podpoře sebe sama. Pacient může získat zážitek vlastní
hodnoty pro ostatní;

-

lze si ověřit svoji citlivost nebo i menší citlivost k druhým, učit se od druhých, jak oni sami chápou a prožívají
podporu pro své prožívání a jednání;

-

lze se učit přijímat zodpovědnost za své činy a jejich
důsledky.

Skupina s nižší úrovní fungování vyžaduje od terapeuta
schopnost trpělivého naslouchání a tzv. kontejnování, tj. vnitřní
sdílení toho, co bylo sděleno, a podržení a podporu toho, kým
to bylo sděleno. Skupina je náročnější na povzbuzování, aktuální pobízení k přímým interakcím ve skupině a na podávání citlivých zpětných vazeb. Zejména je potřeba vnímat
emocionální kapacitu skupiny pro kontakt a prožívání. Je
třeba se snažit o správné načasování a dát prostor každému
pacientovi, aby na konci skupiny nebyl nikdo ponechán sám
se svou bolestí.
Terapeuti můžou využívat různé varianty skupinové práce:
diskuzi nebo poučení o vztahovém tématu, arteterapeutickou
techniku, hraní rolí, nácvik některých sociálních dovednosti
a cvičení na téma konfliktní situace.

Konkrétní podmínky a s tím spojené možné
problémy, které provázejí průběh skupinové
terapie
S čím se terapeut musí v praxi vypořádat při vedení skupiny, jsou z naší zkušenosti následující problémy:
a)

2. Skupina s nižší úrovní adaptivního fungování, více
„psychotická“. Zde obecně je psychoterapeutická práce spíše
zaměřena na reflexi paranoidní pozice. Skupina má do 9 pacientů, kteří se scházejí 1-2 x týdně. Jde o pacienty s dg. chronické schizofrenie, kteří byli opakovaně v nemocnici léčeni.
Pro druhou skupinu platí v jistých aspektech to, co bylo
uváděno u první skupiny s tou výhradou, že tato skupina není
zaměřena na odkrývající interpretace a je více zaměřena na
fungování a vytváření vztahu v situaci tady a teď. Pokud se
podaří vytvářet dobrou alianci s terapeutem, pak má léčení
„lepší“ efekt v přijetí léčby jako takové. Výsledkem je i lepší
spolupráce při farmakoterapii a nižší celkové množství používaných léků a léčení má dlouhodoběji stabilizující efekt.
Neměly by nás odradit ani neúspěchy ve smyslu návratu
pacientů do nemocničního léčení. Častým sdělením těchto
vracejících se (revertujících) klientů bývá, že očekávají úlevu,
pomoc, pochopení a chtějí pokračovat v dříve započaté psychoterapeutické práci. Ke zhoršení stavu nevede „léčba“, ale
často skutečné podmínky, ve kterých pacient žije, jeho jistá
křehkost v prožívání duševní zátěže a snížená míra tolerovat
ohrožení potřeb a životní stres.
Duševní nemoc ve svém chronickém stádiu přináší některá
reálná omezení, se kterými je nutno počítat. Jsou to příznaky
tzv. kognitivního deficitu. Mezi tyto zařadíme:
-

sníženou schopnost soustředit pozornost na informace,
zejména v emočně napjaté atmosféře;

-

poruchu krátkodobé (pracovní) paměti, což je mimo jiné
příčinou selhávání v běžné sociální komunikaci;

-

sníženou schopnost plánovat nebo dokončovat úkoly
s tendencí vzdávat řešení.

je to složení skupiny: různá a měnící se míra skupinové
koheze, přichází pacienti s jiným druhem diagnózy,
mění se struktura a stabilita skupiny;

b) u pacientů se objevuje různorodost psychopatologického
fungování. Mají odlišené postoje k psychoterapii a rozdílnou schopnost vlastní „psychoterapeutické“ práce.
Někteří jsou méně motivovaní, jiní psychologicky nezkušení nebo nemají sklon k introspekci, někteří nesouhlasí, že potřebují nějakou změnu v životě;
c)

podle klinického dojmu pacienti vykazují většinou střední
stupeň závažnosti příznaků a nežádají bezprostředně náhled nebo vhled do osobnostní problematiky, ale potřebují
a často vyžadují v prvé řadě a hlavně úlevu od potíží;

d) hranice skupiny je pružná (tzv. otevřená skupina), pacienti se střídají po 7- 8 týdnech, přitom ve skupině jsou
lidé povětšinou z jednoho oddělení;
e)

zásadou je pokud možno dodržet pravidelnou frekvenci
skupinového dění, setkání je 2 x týdně. Proti tomuto pravidlu jde vynechávání skupiny v době dovolená terapeutů nebo jejich účast na školení;

f)

kontakt s terapeutem není jen ve skupině, další formou
kontaktu je účast pacienta na relaxační skupině, individuální pohovory s terapeutem nebo práce (pohovor) s rodinou za účasti pacienta.

Obecné charakteristiky a témata
skupinového dění
K programu skupinových sezení patří jistá opakovatelnost a předvídatelnost dění. Postup terapeuta sleduje hranice
skupinové práce, zmírňuje nejistotu, napětí a úzkost. Opakuje
se uvítání nových členů ve skupině a představí se stávající.
Popíšou se základní pravidla, kdy a jak se skupina schází. Užíváme základní pravidla dynamického přístupu: každý mluví
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sám za sebe, mluví o tom, co prožívá tady a teď, mluví k aktuální životní situaci, uvádí své pocity a myšlenky. Je vhodné
mluvit přímo k člověku a pěstovat formu dialogu. Nežádoucí
je terapeutický prostor monologizovat a zahlcovat jen vlastním tématem. Pacienti jsou vedeni k respektu k pocitům druhých. Primárně neinterpretujeme. U pacientů s psychotickým
způsobem prožívání je riziko, že pochopí interpretace ve
smyslu své patologické paranoidní pozice. Terapeut a pacient
jsou na stejné lodi a mají se pokusit vyjádřit vlastní pocity
a myšlenky a také se učí akceptovat jinakost druhého. Nelze
zcela jistě tolerovat hrubé a agresivní jednání a citlivě je třeba
zacházet se situací, pokud někdo přichází s agresivním způsobem vyjadřování nebo naopak s velmi osobním, intimním tématem. Pacienti nemají odcházet ze skupiny s pocity ohrožení
nebo ponížení. Konečným cílem má být pomoc každému členovi skupiny ve smyslu identifikace prožívání a uvědomění si
vlastních zdrojů podpory a sebepodpory. K navození kontaktu
používáme běžnou, spíše hovorovou řeč. Pro potřeby skupinového sezení je třeba ověřovat u pacientů problémová témata, která se jich aktuálně dotýkají a kterými žijí. Pak bývá
práce na skupině produktivní a pocitově vtáhne co nejvíce
pacientů do skupinového dění a rozhovorů. Tématem bývají
aktuální událostí, kdo co zažil a zažívá, ale také jaké má plány
pro blízkou budoucnost. Pacienti nejen s psychózou přinášejí
témata spojená s vlastní existencí, kterou doprovázejí prožitky nespokojenost, zlostí, nudy, smutku či žárlivosti. Ve
vztazích se opakují příběhy nedorozumění, nedůvěry, soutěživosti, spojené s konflikty. Při práci s emočně náročnými tématy může práce ve skupině uváznout (slepá ulička) podobně
jako v životě, ve kterém pacienti zažívají situace bezradnosti
nebo pocity bezmoci.
Pokud by byly naše výklady nesrozumitelné, složité, terminologicky příliš abstraktní, nelze očekávat vzájemné dorozumění. Na druhé straně nelze rezignovat na odbornost a je
nutné pěstovat a používat takový výkladový rámec, který umožňuje co nejlépe chápat aktuální terapeutickou situaci a dění
na skupině.

kově: propojují kognici, emoce a chování, a ovlivňují vnímání hranic mezi Já (self) a zevním světem a mění interpretaci okolního světa.
U psychotických pacientů se za základní obranné mechanismy považuje tzv. projektivní identifikace a štěpení (splitting), tzn. co člověk prožívá uvnitř sebe, je jím samotným
chápáno jako něco, co přichází jedině zvenku. Výsledkem je
např. to, že pacient vidí terapeuta zkresleným způsobem, který
je dán nevědomou fantazií pacienta. Pacient promítá do terapeuta silně své vztahové zkušenosti a chce jakoby přimět terapeuta, aby se choval podle fixního uspořádání minulých
(objektních) vztahů. Rigidita a síla uplatnění obranných mechanismů vede k myšlence limitů v terapii. Obrazně řečeno
můžeme vyjít ze stínu, ale svůj vlastní stín se nedá překročit.
Je možné si ho uvědomit a poznat jeho význam pro vlastní
existenci.

Terapeutická zodpovědnost za skupinové dění
a z toho plynoucí úkoly
Jednou z cest jak pochopit více a lépe pacienty je také
možnost podívat se na příznaky jako na dynamické jevy.
Příznaky nejsou náhodným, paranoidním jevem, ale jejich
pozice v prožívání se dá pochopit jako patologický výsledek
přemrštěné self-regulace, která má pacientovi umožnit přežití
i za cenu odchylné interpretace v současnosti žité reality.
A pokud nemůžeme zásadně změnit zažitou minulost a zkušenost pacienta, lze se otevřít možnostem vhledu a uvědomit
si, co se děje s pacientem a s jeho vztahem k nám jako terapeutům nyní? Pokud se o toto bude terapeut pokoušet, nese
velkou zodpovědnost, protože je to on sám, kdo se dává k dispozici jako nový objekt a vytváří svým jednáním a popisem
skutečnosti šanci pro změnu v rigidním vnímání světa konkrétního pacienta. Vzniká nový, reálný a terapeutický vztah
v situaci tady a teď. Za této situace a na tomto pozadí má
psychoterapeutická skupina:
-

poskytovat emoční podporu. To poslední, co chtějí pacienti zažít, je odsuzování a kritika a tím zesilování pocitů viny a hanby. Výsledkem může být jedině stažení
pacienta do jeho „útočiště“;

-

poskytovat bezpečné místo pro navazování kontaktu.
Nesnažme se o násilné navazování kontaktu a akceptujme, pokud se pacient z kontaktu stáhne, např. odejde
ze skupiny (zpětně se s tímto faktem dá za jiné konstelace
terapeuticky pracovat);

-

umožnit reálnou zkušenost s kontaktem s jinými lidmi
v chráněném prostředí;

-

vést pacienty k přijímání reálných kroků a cílů v přítomnosti a blízké budoucnosti;

-

posilovat u pacientů sebeuvědomění a zodpovědnost za
samostatnější fungování a změnu při respektování jejich
aktuálních omezení.

Použití konceptu obranných mechanismů a jejich vliv na vztah pacient - terapeut
V rámci psychodynamického přístupu a psychoanalytických výkladového základu je nosný a užitečný koncept primárních obranných procesů. Pojetí obran je ústřední v pochopení dynamiky duševního dění. Obranné mechanismy umožňují takové způsoby prožívání světa, které slouží adaptaci
a zdravé seberegulaci. Jevy, které nazýváme obranami, mají
prospěšné funkce zejména pro zvládání silných pocitů úzkosti, zármutku, studu, apod. Jejich aktivitou je ochráněno Já
(self) člověka a jeho identita. Obecně se dá říci, že všichni
máme nějaké naučené „obrany“, způsoby sebeochrany, které
se staly součástí našeho individuálního způsobu zvládání úzkostí a akceptace skutečnosti. Tyto obrany jsou zažité, fungují mimo uvědomění a aktualizují se ponejvíce v době duševního stresu. Působením obran se snižuje prožívání negativních emocí. Pokud jsou obrany nadměrně aktivizovány buď
neurobiologicky nebo stresem, pak se se objevují psychopatologické fenomény ve formě příznaků. Obrany fungují cel-
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Co musí sledovat terapeut aneb další nezbytné
úkoly pro práci terapeuta
Na co je třeba dbát v terapii, resp. jaké procesní podmínky
je třeba splnit, se pokusím shrnout do následujících bodů:
-

je třeba dostatečně zjistit očekávání a cíle pacientů, které
se týkají terapie, a opakovaně si tyto cíle ověřovat;

-

je třeba ověřovat si průběžné změny v terapii tím, že se
ptáme pacientů, co jim nejvíce pomohlo nebo naopak, co
jim nepomohlo, popř. co zůstalo nedokončené a hodné
pozornosti, přičemž v každé fázi sledujeme a pojmenovává pocity nepohody a dysforie;

-

je vhodné si ověřovat dosavadní zkušenost pacienta s terapií v kontextu celkové léčby a pobytu na oddělení;

-

je vhodné zvolnit proces terapie tehdy, pokud se objeví
vysoká míra negativních pocitů;

-

není dobré podceňovat schopnosti pacienta, např. možnou skrytou sílu jeho kreativity a fantazie, tato síla může
být podstatně a dočasně blokovaná psychopatologickými procesy;

-

je dobré mluvit jasnou řečí a používat komunikaci, která
je pokud možno „ukotvená, pevná, chránící s dostatečným respektem k pacientovi“;

-

terapeut má být konzistentní a mít stabilní styl;

-

na závěr účasti na skupině je třeba vždy diskutovat ukončení, resp. reflektovat ukončování terapie, např. jak daleko se dospělo k řešení problémů/problému a jak se měnila
celková spokojenost pacienta.

Závěr
Skupinová psychoterapie psychotických pacientů v běžných podmínkách standardního psychiatrického oddělení má
podpůrný charakter. Je snahou, aby pacient vyšel ze své existenciální osamělosti nebo místa „bojů“ a navázal kvalitnější
vztah s terapeuty, s ostatními pacienty, nakonec i lidmi se kterými žije. Skupina, kterou dočasně v době terapie sdílí, by
měla být pro pacienty bezpečným místem a oporou. Terapie
pacientů s psychotickým onemocněním se liší od terapie neurotických pacientů např. v používání interpretací. Primárně
nedáváme interpretace, ale zprostředkováváme novou vztahovou, mezilidskou zkušenost.
Postoj k psychoterapii je v našem týmu tento: pacienta
doprovázíme na části jeho životní cesty. Pokud možno ho povzbuzujeme v jeho úsilí žít pokud možno dobrý život a dodáváme mu odvahu vyzkoušet změnu v dosavadním životě.
Nastoupená cesta je cestou malých činů a kroků. Je to zdlouhavý proces. Je to často zápas člověka s hendikepem duševní
nemoci v konkrétních životních podmínkách. Terapie je nástrojem poctivého hledání řešení, nikoliv konečným vítězstvím. Terapie nemůže nahradit všechny jiné, důležité aspekty v životě pacienta.
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