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Správa z konferencie

8. Európska konferencia Eye Movement Desensitization and Reprocessing

15.–17. júna 2007 sa konala v Paríži na Univerzite Des
Saints-Péres 8th Eye Movement Desensitization and Repro-
cessing (EMDR) European Conference

”
Brain, Heart, Body

in Psychotherapy“ organizovaná EMDR Europe a Francúz-
skou spoločnosťou pre EMDR. Konferencie každým rokom
pritiahnu viac účastníkov nielen z Európy, ale aj z Ameriky
a Ázie; tejto dosiaľ najväčšej sa zúčastnilo vyše 800 profesi-
onálov a hostila takmer 100 prezentujúcich. Okrem samot-
nej konferencie býva už zvykom deň venovaný prekonferen-

cii s celodennými workshopmi a stretnutie určené špeciálne
pre facilitátorov a trénerov v EMDR.
Jedným z hlavných rečníkov bol psychiater a neurove-

dec David Servan-Schreiber, prezident Francúzskej spoloč-
nosti pre EMDR, autor populárnej knihy Healing without
Freud and Prozac, ktorá sprostredkuje základné informácie
o EMDR zrozumiteľnou formou pre laického čitateľa a ktorá
bola preložená aj do slovenčiny a češtiny (slov. Ako sa zbaviť
stresu a depresie bez liekov, Mladé letá, 2004).
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Servan-Schreiber pracuje so somaticky chorými pa-
cientmi, často onkologicky chorými a jedným z posolstiev
jeho príspevku boli jeho veľmi dobré skúsenosti s apliká-
ciou EMDR práve u tejto skupiny pacientov. EMDR nepô-
sobí priamo na onkologické ochorenie, ale môže pozitívne
ovplyvniť reagovanie pacienta na stres resp. traumatický
stres, a tým posilniť efektivitu terapie, keďže distres spo-
jený s prežívaním bezmocnosti sa ukazuje byť významnou
premennou ovplyvňujúcou kvalitu a dĺžku prežitia pacien-
tov.
Ďalším z hlavných rečníkov bol Bessel van der Kolk

(Brooklin, USA), známy výskumník v oblasti traumatic-
kého stresu, autor mnohokrát citovanej kapitoly

”
Body ke-

eps the score“ – telo (najdlhšie a najspoľahlivejšie) ucho-
váva výsledky (traumatickej udalosti). Vo svojom príspevku

”
Trauma, Memory and EMDR“ sa viac priblížil neurop-
sychologickým aspektom psychotraumatizácie a jej terapie.
Traumatické spomienky sú kvalitatívne odlišné od normál-
nych spomienok, keďže pri ich uchovaní zlyhávajú normálne
integratívne funkcie mozgu; následná PTSP sa o.i. prejaví
príliš živými, detailnými avšak fragmentovanými spomien-
kami, zníženou schopnosťou prijímať nové informácie, ne-
schopnosťou inhibovať irelevantné podnety, primerane situ-
ovať udalosti v čase (čo patrí do minulosti a čo do prítom-
nosti) a pod.
V poslednej štúdii, uskutočnenej spolu s kolegami, porov-

návali efektivitu EMDR, Prozacu a placeba, pričom dospeli
k záverom podporujúcim efektivitu EMDR: do 12 týždňov
počas štúdie sa zlepšilo 44% pacientov na placebe, 46%
pacientov na Prozacu a 59% pacientov liečených EMDR.
EDMR zároveň malo dopad na zníženie vyhýbavého sprá-
vania a aj po skončení liečby sa pacienti naďalej zlepšovali,
takže po 8 mesiacoch až 60% vykazovalo vyliečenie (defino-
vané ako skóre CAPS<20), kým u pacientov liečených Pro-
zacom sa po vysadení pozitívny efekt liečby stratil.
Jedným z dokázaných účinkov alternujúcej bilaterálnej

stimulácie využívanej pri EMDR je zníženie fyziologického
arousalu – aktivácia parasympatiku v protiklade k sympa-
tiku, čo umožňuje integráciu rozrušujúcej traumatickej spo-
mienky.
Robert Tinker (USA) ako ďalší pozvaný rečník repre-

zentoval tú časť EMDR psychoterapeutov, ktorí sa venujú
prevažne detským pacientom. Na prekonferenčnom works-
hope

”
EMDR with Children around the World“ a plenárnej

prednáške
”
EMDR with Children of All Ages“ ukázal na

veľmi zaujímavých názorných videách EMDR terapie detí
(rôzneho veku a geografického a etnického pôvodu) presved-
čivé terapeutické pôsobenie základných elementov EMDR:
vyvolania traumatickej spomienky (aktivovanie traumatic-
kej siete) v spojení s alternujúcou bilaterálnou stimuláciou.
Jednou z výhod EMDR je možnosť efektívne sa terapeuticky
priblížiť aj preverbálnej traumatizácii.
Onno van der Hart (Amstelveen, Holandsko) patrí k pop-

redným výskumníkom na poli disociácie. Na konferencii sa
tematika disociácie opakovane dostávala do centra pozor-
nosti a potvrdilo sa, že je to problematika, ktorá sa stala
v diskusii o dôsledkoch psychotraumatizácie veľmi aktuál-

nou a sľubuje značný prínos pre pochopenie traumatizácie
a utváranie jej terapie. Onno van der Hart je koautorom
teórie štrukturálnej disociácie, ktorá čerpá z Pierra Janeta,
evolučnej biológie (Panksepp), aj najnovších poznatkov ne-
urobiologického výskumu. Táto teória sa javí v súčasnosti
ako jedna z najkonzistentnejších vo vysvetlení posttrauma-
tických reakcií, od jednoduchej PTSP, po najťažšie prípady
disociatívnej poruchy identity. V prednáške

”
Dissociation:

The Key to Understanding and Treating Traumatization“
predostrel základy zmieneného konceptu.
Alternatívnu psychoterapeutickú teóriu s odlišnou termi-

nológiou, ale podobným východiskom predstavuje v USA
zrodená teória ego stavov (ego-states theory), ktorej sa v ce-
lodennom workshope venovala Carol Forgash (NY, USA).
Množstvo krátkych prednášok, workshopov a posterových

prezentácií sa venovalo rôznej aplikácii EMDR – u rôznych
diagnostických skupín (od pacientov s mentálnou retardá-
ciou, autizmom, cez úzkostné poruchy po poruchy osobnosti
alebo poruchy vzťahovej väzby), v kombinácii s rôznymi
inými psychoterapeutickými prístupmi (na telo orientované
terapie, rodinná terapia, mindfulness a i.).
Zaujímavým prínosom konferencie boli príspevky terape-

utov, ktorí uplatňujú EMDR v podmienkach pokračujúcej
traumatizácie vojnových konfliktov (napr. Palestína, Izrael,
Libanon). Viacerí referovali o využití skupinového settingu,
single-session settingu, transkulturálnej prenosnosti metódy,
využití EMDR pri akútnom stresovom syndróme. Pribudlo
referátov o práci s deťmi.
Celkovo možno konštatovať, že EMDR je prístup, ktorý

sa dynamicky rozvíja, priťahuje stále viac profesionálov
a výborne zapadá do vzrastajúcej vlny odborného záujmu
o problematiku psychotraumatizácie. Hoci klinická skúse-
nosť výrazne predbieha výskum, ukazuje sa, že najnovšie
poznatky neurovied jej neprotirečia, skôr ju naopak môžu
podporiť.
Rôzne organizácie združujúce EMDR terapeutov v USA

i Európe – EMDR International Association-EMDRIA
(www.emdria.org), EMDR Europe (www.emdr-europe.org),
Humanitarian Assistance Program-HAP v súčasnosti po-
máhajú vo výcviku stále viacerých terapeutov v me-
tóde/prístupe EMDR smerom na východ – východná
Európa, Ázia a zároveň sa snažia pomáhať v oblastiach pos-
tihnutých prírodnými alebo človekom spôsobenými nešťas-
tiami (vojnové konflikty na Blízkom východe, zemetrasenia
napr. v Turecku, tsunami v juhovýchodnej Ázii a pod.).
Práve vďaka týmto aktivitám sa mohol vo februári tohto

roku v spolupráci so Slovenským inštitútom pre psychotrau-
matológiu a EMDR (SIPE) začať už druhý výcvik v Psychot-
raumatológii a EMDR na Slovensku (www.estd.org/sk).
Nasledujúca konferencia sa bude konať v 14.–15. júna

2008 v Londýne.
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