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Účinné faktory terapie psychóz v podmienkach denného stacionára

Z.Böhmová, I. André, V. Šefránková

Súhrn

Obsah a rozsah pojmov rehabilitácia, resocializácia, psychoterapia a ich vzájomné vzťahy nie sú jednoznačné.
Pri hľadaní mechanizmov účinku sa zatiaľ väčšina autorov zhoduje v názore, že účinné faktory rehabilitácie
a psychoterapie sú identické. Ďalší sa pokúšajú hľadať nešpecifické, vždy prítomné účinné faktory psychote-
rapie. Práca je snahou o formulovanie účinných faktorov komplexného programu, ktorý je vo forme rôznych
aktivít a postupov ponúkaný pacientom s diagnózou psychózy počas parciálnej hospitalizácie v dennom sta-
cionári (lit. 12) (Psychiatria, 9, 2002, č. 2).
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Súhrn

Contents and volume of the terms rehabilitation, resocialization, psychotherapy and their mutual relati-
onships are not unambiguous. In finding the mechanisms of the impact the authors have agreed in the
opinion that effective factors of rehabilitation and psychotherapy are identical. The others try to search for
non-specific but permanently effective factors of psychotherapy. The paper is focused on formulation of the
effective factors of the complex programme, which is offered to patients with psychosis during their partial
hospitalization in a day center (Ref. 12) (Psychiatria, 9, 2002, 2).
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Úvod

Nasledujúce úvahy vychádzajú z momentálneho stavu po-
znania fungovania mozgu, ktoré stručne zhrnul neurovedec
Restak (1998): Činnosť mozgu síce závisí od genetickej vý-
bavy, ale gény sa musia prejaviť a sú pritom ovplyvnené
prostredím. Hoci mozog pracuje na báze elektriny a chémie,
je zároveň produktom sociálneho a psychologického sveta,
v ktorom existuje (Restak, 1998). K vzťahu medzi sociál-
nymi a psychickými procesmi sa vyjadril Žucha (1997): Aby
sociálne malo patogeneticky významný potenciál, musí sa
transformovať na psychické.
Výsledky farmakologických štúdií upozornili na to, že

ovplyvnenie negatívnych a pozitívnych symptómov schizo-
frénie farmakami s výhodným profilom nežiadúcich účin-
kov nestačí na riešenie problémov, ktoré pacientovi a jeho
rodine schizofrénia prináša (Meltzer a Naber, 1999). Vý-
znamné miesto v komplexnej liečbe schizofrénie preto nado-
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búda rehabilitácia, resocializácia a psychoterapia s ich tech-
nikami, metódami a mechanizmami účinku. Vhodnosť zara-
denia psychoterapie do liečby schizofrénie bola dlho predme-
tom diskusií. Zdôrazňovali sa jej riziká, poukazovalo sa na
jej malú efektívnosť. Názory na použitie skupinovej psycho-
terapie sú dodnes značne nejednotné – od pozitívnych až po
striktne zamietavé (Žucha a Čaplová, 1999).
Obsah a rozsah pojmov rehabilitácia, resocializácia, psy-

choterapia a ich vzájomné vzťahy nie sú jednoznačné. Vše-
obecným spoločným menovateľom psychiatrickej rehabilitá-
cie a psychoterapie je pôsobenie na pacienta psychickými
a sociálnymi podnetmi v najširšom zmysle so zámerom do-
siahnuť zlepšenie psychického fungovania pacienta, vrátane
jeho sociálnych spôsobilostí a obratností (Molčan a spol.,
1987). Molčan a spol. (1987) uvažujú o identite mechaniz-
mov účinku psychoterapie a psychiatrickej rehabilitácie. Me-
chanizmus účinku sa môže uplatniť v deklarovanej terape-
utickej situácii, ale aj mimo nej. Autori upozorňujú na to,
že namiesto očakávaných terapeutických mechanizmov sa
môžu objaviť patogénne mechanizmy. Odhady mechanizmov
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účinku sociálnych podnetov, ktoré vyplývajú z aktivity cho-
rého, majú vysokú relevanciu pre formovanie terapeutických
a rehabilitačných opatrení, preto autori vyzývajú k spresne-
niam v ich indikácii a výkone.

Podľa Guensbergera (1980) problém liečebných mecha-
nizmov rehabilitácie je dodnes nevyjasnený a otázka vlast-
ného zásahu do procesu nezodpovedaná. Aké sú účinné me-
chanizmy rehabilitácie? Pôvodne sa vyzdvihovalo odpútanie
pacienta od patických obsahov a schém, upútanie ho na re-
álne obsahy. Dôraz sa kládol na podnecovanie produktívnych
síl chorého, mobilizáciu zachovaných, chorobou ušetrených
mechanizmov, uvoľnenie emocionálneho napätia. Zavčas sa
spoznalo, že rehabilitačné procedúry skrývajú mohutný so-
ciálny faktor, že sa zvyšuje pacientov kontakt a jeho zapo-
jenie do mikrokolektívov. Zdôrazňoval sa priaznivý efekt fy-
zickej práce a vhodne voleného prostredia, pôsobenie na mo-
tilitu, cievny a svalový systém, ako aj celkové vplyvy humo-
rálne. Guensberger (1963) upozorňuje, že rehabilitácia nemá
podporovať iba mechanické prvky v konaní a živote pacienta,
ale má byť prameňom uspokojenia a radosti, a tým aktív-
nym a kauzálnym faktorom liečebným. Jej pôsobenie sa deje
na prvom mieste cez mechanizmy neurofyziologické, pričom
okrem základných fyziologickým mechanizmov hrajú v reha-
bilitácii úlohu aj faktory psychologické a sociálne. Musíme
priznať, že hoci uznávame pôsobenie všetkých týchto fak-
torov, nemôžu nás uspokojiť ako vedecký systém (Guens-
berger, 1980). Pokusy klasifikovať jednotlivé výkony podľa
účinných mechanizmov neviedli k principiálne novým po-
znatkom. V rehabilitačnej literatúre sa nedosiahlo úplné do-
cenenie svojrázu psychiatrickej problematiky. Rozšírila sa
psychologická interpretácia, ktorá redukuje rehabilitáciu na
psychoterapiu. Guensberger (1980) nepopiera závažný po-
diel psychoterapie v rehabilitačnej práci, ale odmieta re-
dukciu rehabilitácie iba na psychoterapeutické mechanizmy.
Vníma rehabilitáciu ako málo vyvinutú, kritizuje absenciu
rehabilitačných oddelení a ústavov v psychiatrickej koncep-
cii, čo dáva do súvisu s predsudkom celej spoločnosti, ktorá
všeobecne uznáva viac somatické, ako psychické stavy. Pri-
tom jednota medzi terapiou a rehabilitáciou je v psychiat-
rii vyznačená väčšmi ako pri somatických chorobách. Autor
zdôrazňuje potrebu vedeckej koncepcie psychiatrickej reha-
bilitácie, ktorú nevníma iba ako praktickú úlohu, ale aj ako
významný vedecký problém.

Žucha (1999) upozorňuje, že mechanizmy účinku psycho-
terapie sú hypotetické, niektoré z nich sú však empiricky
pozorovateľné. Mechanizmus je konštruktom, vmedzereným
medzi školu a techniku. Niektorí autori tvrdia, že kritickou
premennou v psychoterapeutickom procese nie je technika,
ale terapeutický vzťah. Je otvorenou otázkou, či ostatné me-
chanizmy účinku sú naozaj irelevantné. Skúsenosti ukazujú,
že azda majú svoje odôvodnenie. Neurobiologické vedy do-
kázali, že psychické procesy sú zároveň cerebrálnymi pro-
cesmi. Psychoterapia podobne ako psychopatogenéza je rov-
nako psychický ako somatický proces. Musí sa teda akcepto-
vať stanovisko, že jej pôsobenie je rovnako hlboké. Psychické
podnety svojimi biologickými dôsledkami siahajú až do naj-
hlbších vrstiev organizmu. Nie sú teda teoretické dôvody vy-

ňať psychoterapiu z rámca terapie vôbec. Možno očakávať,
že čoskoro sa budú hromadiť dáta o biologických mechaniz-
moch účinku psychoterapie. Teória psychoterapie dostáva
nový rozmer.

Formulácia problému

Je samozrejmé, že prostriedky, ktoré používa rehabilitácia
predstavujú špecifikum, ale zatiaľ sa väčšina autorov zho-
duje v názore, že mechanizmy účinku rehabilitácie sú iden-
tické s účinnými faktormi pri psychoterapii. Môžeme sa preto
venovať ďalšiemu problému, ktorým sú špecifické a nešpeci-
fické, univerzálne účinné faktory. Napriek tomu, že ich ohra-
ničenie je podobne teoretické, ako ohraničenie jednotlivých
psychických funkcií a sú teda skôr vo vzájomnej interak-
cii (Pogády a Nociar, 1990), existuje rad autorov, ktorí sa
pokúšajú hľadať nešpecifické, vždy prítomné účinné faktory
psychoterapie.

Kondáš (1964) ich napríklad vyčlenil tieto:

1. terapeutický vzťah

2. korektívna skúsenosť

3. emočné faktory (úľava, uvoľnenie)

4. zmena vzťahov, návykov, postojov

5. prestavba hodnôt.

Yalom (1999) považuje za základné účinné faktory v sku-
pinovej psychoterapii

1. dodávanie nádeje

2. univerzalita (pacient zistí, že nie je sám, iní majú po-
dobné problémy)

3. odovzdanie informácií (dôležitým faktorom je prejav
záujmu o pacienta)

4. altruizmus (pacient je užitočný, niekto ho potrebuje)

5. korektívna rekapitulácia primárnej rodiny

6. rozvoj socializácie (pacient spozná svoje maladaptívne
správanie, nacvičuje adaptívne reakcie)

7. napodobňujúce správanie (terapeut ako model, tiež te-
rapia pozorovaním, keď pacient vidí, že iný s podobným
problémom sa má lepšie)

8. interpersonálne učenie (pacient dôjde k poznaniu, že
je autorom svojho vlastného interpersonálneho sveta
a môže ho meniť)

9. skupinová súdržnosť (obdoba vzťahu v individuálnej te-
rapii, vzťah k terapeutovi, členom skupiny, skupine ako
celku, prijatie skupinou, podpora,dôvera, porozumenie,
možnosť vyjadriť nenávisť, konflikt, podmieňuje fungo-
vanie ostatných terapeutických faktorov)
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10. katarzia

11. existenciálne faktory (pacient pochopí, že svet nie je
spravodlivý, život je tvrdý, plný bolesti a smútku, pa-
cient musí prebrať zodpovednosť za svoj život bez
ohľadu na podporu a vedenie zvonku).

Frank (1971), považovaný za jedného z hlavných predsta-
viteľov hypotézy nešpecifickosti terapeutického účinku vy-
členil tieto faktory:

1. terapeutický vzťah, dôvera v terapeuta

2. poskytnutie informácie o príčinách a liečbe paciento-
vých ťažkostí

3. povzbudzovanie nádeje pacienta na vyliečenie

4. aktívne zapojenie pacienta do liečby – poskytnutie po-
citu osobnej kompetentnosti

5. facilitácia emočného prežívania

6. terapeutické prostredie, zvyklosti, rituály.

Karasu (1986) problematiku nešpecifických účinných fak-
torov psychoterapie zhrnul do 3 bodov:

1. afektívne prežívanie, ktoré pacienta robí prístupným
voči zmene

2. kognitívne zvládnutie-interiorizácia nových náhľadov,
myšlienok, sebapoňatia

3. regulácia správania-naučenie sa novým formám správa-
nia.

Zhrnutie vlastnej skúsenosti

Pacienti Denného stacionára (DS) Psychiatrickej kliniky LF
UK a FN v Bratislave liečení pre psychózu z okruhu schi-
zofrénie tvoria otvorenú, priemerne 10-člennú skupinu. So
skupinou sa pracuje na princípoch terapeutickej komunity.
Terapeutický tím pozostáva z psychiatra a 2 zdravotných
sestier. Na čiastočný úväzok sú členmi tímu psychológ, 2 er-
goterapeuti a sociálny pracovník. Pacienti strávia v DS 6 ho-
dín 5 dní v týždni. Denne je kontrolovaný ich zdravotný stav,
sú realizované potrebné diagnostické a terapeutické inter-
vencie, pacient dostáva 2-krát denne stravu a lieky. V rámci
štrukturovaného programu, ktorý absolvujú upravený podľa
individuálnych potrieb a schopností, na nich vplýva: ko-
munita, štrukturovaný režim dňa, individuálne rozhovory
s lekárom, tréning psychických funkcií, tréning sociálnych
a samoobslužných zručností, psychoedukácia, ergoterapia,
arteterapia, muzikoterapia, fyzické aktivity (plávanie, roz-
cvičky, prechádzky), relaxačné cvičenia, atmosféra (prostre-
die, zvyklosti, rituály), osobnosť terapeutov, práca s rodinou
individuálna aj skupinová, vypĺňanie dotazníkov, škál a tes-
tov, klub pacientov. Pacienti sa jednotlivých aktivít zúčast-
ňujú na princípe dobrovoľnosti, aktívne alebo pasívne podľa

vlastného uváženia. Sú usmerňovaní a motivovaní najmä for-
mou ponuky, rady, pozvania, vysvetlenia.
Pri hľadaní účinných faktorov pripraveného programu je

treba si uvedomiť ďalšie vplyvy na pacienta, v prvom rade
efekt farmakoterapie, vplyv domáceho prostredia, dôležité
životné udalosti, ďalšie faktory, ktorých význam si my ani
pacient nemusíme uvedomovať. Výsledný efekt bude potom
súhrou, možno súbojom, terapeutických a patogénnych, ref-
lektovaných a nereflektovaných, cielených a náhodných vply-
vov na pacienta.
Pri uvedomovaní si neprehľadnosti a komplikovanosti si-

tuácie je možné pomenovať predpokladané účinné faktory
u jednotlivých komponent programu ponúkanému pacien-
tovi DS:

1. Komunita – skupinová kohézia, sociálne podmieňova-
nie, emočná podpora, napodobenie, interpersonálne učenie,
nácvik spoločenských stereotypov, interiorizácia relevantnej
informácie, získanie rady, inšpirácie, zmena postojov, pre-
stavba hodnôt, univerzalita (pocit spolupatričnosti), aktivi-
zácia komunikácie, aktívne zapojenie pacienta do liečby –
zvýšenie jeho kompetencií, zodpovednosti, korektívna skú-
senosť, zrkadlenie, spätná väzba, tréning koncentrácie po-
zornosti na okolie, na realitu, zlepšenie náhľadu.

2. Štruktúrovaný režim dňa – nácvik nových návykov,
nových (adaptívnych) foriem správania, korektívna skúse-
nosť, prestavba hodnôt, posilnenie fyziologických rytmov
(napr. pravidelný spánok, stravovanie), aktivizácia konania,
nácvik adaptívneho režimu dňa so stereotypmi, striedaním
práce a oddychu (aktívneho a pasívneho).

3. Individuálne rozhovory s lekárom – terapeutický
vzťah, poskytnutie relevantnej informácie, rady, emočná
podpora, poskytnutie nádeje, dôvera, abreakcia (napríklad
intímne témy), nápodoba, korektívna emočná skúsenosť.

4. Skupinová psychoterapia eklekticky orientovaná,
najmä s prvkami kognitívne-behaviorálnej a koncentratív-
nej pohybovej terapie – rozšírenie sebapoznania (posilne-
nie vnímania svojich signálov, potrieb, hraníc, túžob, svo-
jich reakcií, emócií, motívov konania), existenciálne faktory
(preberá zodpovednosť za svoj osud, za iných), interperso-
nálne učenie (pacient je spolutvorca medziľudských vzťahov
a môže ich meniť), podpora rozhodovania, konania zame-
raného na cieľ, plánovania, tréning asertivity, rozpoznania
a zvládania stresových situácií, zlepšenie schopnosti narábať
s konfliktom, v skupine vidí na iných to, čo na sebe nezbadá,
nastavenie zrkadla, spätná väzba, konfrontácia, orientácia
na iných, na realitu, emočná podpora, korektívna emočná
a sociálna skúsenosť, nácvik adaptívnych vzorcov správa-
nia, podpora individualizácie a socializácie, aktívne zapo-
jenie pacienta do liečby, podpora realistického láskyplného
zaobchádzania so sebou a s inými, preladenie vegetatívneho
nervového systému reguláciou svalového tonu – nácvik v ob-
lasti afektívno-vegetatívno-motorickej, abreakcia, katarzia,
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aktivácia
”
zdravých častí osobnosti“, modelová funkcia te-

rapeuta a členov skupiny – nápodoba, identifikácia, zmena
postojov, vzťahov, konceptov o sebe a druhých, senzibilizá-
cia na rôzne podnety zvnútra, zvonku, rozšírenie možností,
škály reakcií, modelov správania, riešenia situácie.

5. Tréning psychických funkcií – stimulácia kognitívneho
výkonu, koncentrácie, tenacity, vigility pozornosti, odpúta-
nie od chorobných tém, podpora

”
zdravých častí psychiky“,

podpora myslenia zameraného na realitu, riešenie úlohy, tré-
ning pamäťových funkcií, aktivizácia komunikácie, spätná
väzba (porovnáva svoj výkon v čase a seba s druhými), ak-
tívne zapojenie do liečby.

6. Tréning sociálnych zručností – nácvik zvládania stre-
sových situácií, tréning asertivity, nácvik adaptívnych foriem
správania, správania zameraného na cieľ, nácvik plánovania,
podpora

”
zdravých častí psychiky“, koncentrácie na realitu.

7. Psychoedukácia – poskytnutie relevantnej informácie,
jej interiorizácia, poskytnutie nádeje na vyliečenie, dôvera
v terapeuta, ktorý rozumie problému, aktivizácia, motivá-
cia k aktívnej spolupráci, zmena postoja k liečbe, pocit
spolupatričnosti (univerzalita), vzájomná výmena rád, skú-
seností, ktoré niekedy pacient ľahšie interiorizuje od spo-
lupacienta, zmena postoja – nie choroba riadi mňa, ale
ja chorobu, odtabuizovanie relevantných tém, abreakcia,
ovplyvnenie atmosféry v rodine, zlepšenie komunikácie v ro-
dine, prestavba hodnôt, prebratie zodpovednosti za postoj
k liečbe.

8. Ergoterapia – nácvik zručností, rozvoj záujmovej sféry,
pocit sebarealizácie, zvýšenie sebavedomia, altruizmus, pod-
pora koncentrácie a tenacity pozornosti, odpútanie od cho-
robných zážitkov, orientácia na realitu, facilitácia emočného
prežívania, aktivizácia komunikácie.

9. Arteterapia – motivácia k aktivite, podpora konania,
vedúceho k cieľu, otvorenie a spracovanie relevantných tém,
nespracovaných na verbálnej úrovni, pocit sebarealizácie,
zvyšovanie kompetencií, aktívna účasť na liečbe, rozšíre-
nie sebapoznania, facilitácia emočného prežívania, podpora
komunikácie verbálnej i neverbálnej so sebou, s ostatnými
v skupine, s terapeutom, podpora prejavu, aktivity, podne-
covanie zmyslových, emočných prežitkov, koncentrácia po-
zornosti, odpútanie od chorobných zážitkov, abreakcia – ne-
verbálne vyjadrenie emócií, myšlienok, vnemov, pri skupino-
vej práci spätná väzba, rozvoj socializácie, podpora zdravých
častí psychiky, rozšírenie záujmovej sféry, relaxačné nalade-
nie organizmu.

10. Muzikoterapia – facilitácia emočného prežívania, akti-
vácia konania, rozhodovania, zvýšenie sebapoznania, orien-
tácia na okolie, koncentrácia pozornosti, podpora empatie,
podpora vnímania seba, iných, neverbálne vyjadrenie emó-
cie, jej spočuteľnením jej uvedomenie, spätná väzba, rela-
xačné uvoľnenie, abreakcia, rozvoj záujmovej sféry.

11. Fyzické aktivity – zvyšovanie telesnej kondície, od-
straňovanie nežiadúcich účinkov antipsychotík (obstipácie,
zvyšovania hmotnosti a hypotenzie), odpútanie od chorob-
ných zážitkov, ovplyvnenie nálady, aktivizácia konania za-
meraného na cieľ.

12. Relaxačné cvičenia – uvoľnením svalového napätia sa
predpokladá psychické uvoľnenie a preladenie vegetatívneho
nervového systému, tým ovplyvnenie orgánových funkcií, ná-
cvik adaptívneho striedania práce a oddychu, striedania ak-
tívneho a pasívneho oddychu.

13. Atmosféra, prostredie – emočná podpora, korektívna
skúsenosť, zmena afektívneho prežívania, ktorá robí pacienta
prístupného zmene, akceptácia, tolerancia, poskytnutie zá-
zemia, pocitu istoty, bezpečia, skupinová kohézia, dôvera,
priestor na otváranie a spracovanie problémových, často in-
tímnych tém, korektívna skúsenosť, pocit, že nie som sám,
nádej na vyliečenie, terapia porovnaním (iným sa uľavilo, aj
mne sa uľaví), altruizmus, partnerský vzťah s terapeutmi,
možnosť povedať čo ho trápi, aký má názor, a byť vypočutý.

14. Osobnosť terapeutov – Ako sme už spomenuli te-
rapeutický vzťah je považovaný za mimoriadne dôležitú
premennú. Zdá sa, že nositeľmi terapeutického efektu sú
tieto vlastnosti terapeuta: autenticita, empatia, trpezlivosť,
ochota a schopnosť načúvať, akceptácia, múdrosť, skrom-
nosť, tolerancia, pri práci s pacientami so psychózou zvlášť
ochraňujúci, povzbudzujúci, pozitívny, optimistický prístup.

15. Práca s rodinou individuálna i skupinová – uchránenie
rodiny pred sociálnou izoláciou, zlepšenie komunikácie prí-
buzných s pacientom, prestavba hodnôt, korektívna skúse-
nosť, poskytnutie korektívnej skúsenosti, vzájomná výmena
rád a skúseností v skupine, poznanie, že nie som sám, deta-
buizácia tém, zlepšenie vzťahu s pacientom, lekármi, zlepše-
nie spolupráce pri liečbe.

16. Denné kontroly zdravotného stavu – nádej na uzdra-
venie, záujem lekára o stav pacienta, prehĺbenie terapeutic-
kého vzťahu, dôvery pacienta voči terapeutovi.

17. Vypĺňanie dotazníkov, testov, škál – zvýšenie seba-
poznania, spätná väzba, zmena postoja, tréning koncentrá-
cie, myslenia zameraného na cieľ.

18. Klub pacientov – desenzitizácia prepustených pacien-
tov pri návšteve DS v čase, keď sú zdraví, terapia pozoro-
vaním – pacienti DS vidia tých, čo už pracujú, študujú, sú
zdraví, rozvíjanie medziľudských vzťahov, vznik priateľských
vzťahov.

Záver

Výsledný efekt terapie pacienta trpiaceho psychózou bude
súhrou, možno súbojom terapeutických a patogénnych, ref-
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lektovaných a nereflektovaných, cielených a náhodných vply-
vov na pacienta. Dlhé diskusie o význame metód rehabilitá-
cie a možných mechanizmoch ich účinku toho času, zdá sa,
možno ukončiť len snahou o maximálne vyčerpávajúce vy-
menovanie účinných faktorov, ktoré sa iste dá ďalej dopĺňať.
Vývoj bezpochyby smeruje k identifikácii účinných mecha-
nizmov rehabilitácie. V súčasnosti sa však zdá prijateľnejšie
opisovať registre účinných faktorov. Z nich totiž len pri nie-
ktorých možno s väčšou zodpovednosťou uvažovať o tom,
že ide o účinné mechanizmy. Pri iných možno len supono-
vať účinný mechanizmus, respektíve jeho registrácia stimu-
luje úsilie hľadať vzťah k účinným mechanizmom. Prejaví
sa určite osobný postoj terapeuta, jeho skúsenosť, jeho pre-
ferencie. Predložený výpočet účinných faktorov predstavuje
pokus o zostavenie teoretickej bázy rehabilitácie.
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