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Nové knihy

Bernard Schwartz a John V. Flowers: Ako zlyháva terapeut.

50 spôsobov ako stratiť alebo poškodiť vašich pacientov.
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Počet predčasných ukončení psychoterapie, teda zane-
chaní psychoterapie pred spoločnou dohodou medzi terape-
utom a klientom/pacientom o jej ukončení, je veľmi vysoký.
Autori v úvode knihy citujú zo štúdie, v ktorej bolo vy-
číslené, že 20 až 57% klientov/pacientov sa po úvodnom
stretnutí do terapie už nevráti. Ďalších 37 až 45% sa zú-
častní psychoterapie iba dvakrát. A samozrejme, pacienti
predčasne zanechávajú terapiu aj v jej neskorších fázach.
Čo k tomu pacientov vedie, aké majú na to dôvody ? V čom
robia psychoterapeuti chybu? Prečo nevedia pacientov pre-
svedčiť, že s ďalšími stretnutiami získajú ďalšie benefity
z psychoterapie ? Autori recenzovanej knihy zozbierali na zá-
klade výskumných zistení 50 príkladov správania a interakcií
terapeuta, ktoré zvyšujú riziko predčasného ukončenia psy-
choterapie pacientom.
V predslove knihy Arnold A. Lazarus zdôrazňuje, že pre

efektívnu psychoterapeutickú prax nestačí dokonalé pozna-
nie rôznych teórií a klinických metód. Terapeut sa stáva sku-
točným terapeutom až vtedy, keď si dokonale osvojí zručnosť
(umenie ?) vedenia terapeutického rozhovoru a získa citli-
vosť na jemné odtiene vzájomnej interakcie pacient – tera-
peut. Pri chybách a omyloch terapeutov, ktoré sú uvádzané
v knihe, sa spravidla nejedná o hrubé chyby v klinickom
rozhodovaní alebo o ťažké terapeutické zlyhania. Prevažne
ide o drobné prehliadnutia klientovho prežívania, jeho oča-
kávaní, či o zanedbanie jeho potenciálu alebo potenciálu sa-
motnej psychoterapie. A keďže je lepšie učiť sa na chybách
cudzích, ako na chybách vlastných, recenzovanú knihu určite
ocenia začínajúci, rovnako aj skúsení terapeuti.
Päťdesiat terapeutických chýb a omylov je podľa ich te-

matickej podobnosti rozdelených do 13 kapitol. Každá chyba
či omyl sú veľmi prehľadne a didakticky veľmi užitočne pred-
stavené najprv ich dôkladným opisom, potom uvedením via-
cerých odporúčaní, ako sa im vyhnúť. Jednotlivé chyby a aj
odporúčania na ich predchádzanie boli identifikované na zá-
klade výsledkov empirického výskumu procesu psychotera-
pie, teda výskumu, v ktorom sa vo všeobecnosti veľmi de-
tailne sleduje interakcia terapeuta a pacienta, a skúma sa
bezprostredný dopad tejto interakcie na klientove prežíva-
nie a správanie.
Prvou skupinou chýb, ktorých sa terapeuti dopúšťajú, sú

podľa autorov chyby ešte pred začatím samotnej psychotera-
pie – nedostatočné venovanie sa pacientovým očakávaniam,
jeho doterajším skúsenostiam s psychoterapiou, tiež nevys-
vetlenie očakávaní samotného terapeuta týkajúcich sa tera-
peutického procesu. Ďalšia skupina chýb vychádza z nedos-

tatočného posúdenia pacientovho prípadu a nedostatočného
zvažovania rôznych príčin jeho ťažkostí. Osobitnú skupinu
chýb podľa autorov tvoria chyby vychádzajúce z ignorova-
nia výskumných zistení. Ideálom, o ktorý by sa terapeuti
mali snažiť, je ponúkať pacientom takú liečbu, ktorej efek-
tivita bola pre daný typ pacientových ťažkostí dostatočne
overená. Aj keď podľa súčasného stavu poznania nemusí byť
vždy jednoznačné, ktorý prístup uprednostniť pre konkrét-
neho pacienta s jeho špecifickými ťažkosťami a osobnými
charakteristikami, úplne ignorovanie empirických poznatkov
o výsledku a procese psychoterapie posúva terapeutov do
polohy akýchsi

”
pseudoodborníkov“, rigidne sa pridržiava-

júcich svojich privátnych teórií a presvedčení. Do tejto kapi-
toly zaradili autori tiež odporúčanie pre systematické moni-
torovanie aktuálneho stavu pacientov prostredníctvom ove-
rených, štandardizovaných nástrojov merania výsledkov psy-
choterapie.
Spoločným menovateľom ďalších tematických okruhov

chýb a omylov terapeutov je terapeutický vzťah. Autori sa
venujú otázke aktívnej spolupráce s pacientom, samotnému
budovaniu a udržiavaniu terapeutického vzťahu, hraniciam
vo vzťahu terapeuta a pacienta. Tak ako je terapeutický
vzťah vo všeobecnosti považovaný za veľmi silný prediktor
úspešnej psychoterapie, tak na druhej strane chyby a zlyha-
nia v tejto oblasti sú častým zdrojom predčasného ukončenia
psychoterapie.
Ďalšie kapitoly sa venujú problematike

”
domácich“ úloh,

ktoré majú podľa autorov vysoký terapeutický potenciál
a nemali by sa zanedbávať, tiež problematike postojov,
dysfunkčných presvedčení pacientov a terapeutových chýb,
ktoré môžu vznikať pri ich modifikácii. Autori upozorňujú aj
na problematiku konfrontovania pacientov a hľadania rovno-
váhy medzi pasivitou terapeuta na jednej strane a jeho necit-
livosťou či až agresivitou na strane druhej. Ďalšími témami
sú medikácia klientov; dôležitosť ukončovania psychoterapie;
otázka

”
vyhorenia“ terapeutov a starostlivosť o ich vlastnú

duševnú pohodu. Knihu uzatvára posledný 50. omyl, ktorým
je podcenenie resiliencie, odolnosti klientov. Dodatky knihy
tvoria niektoré dotazníky a škály, osobne som veľmi priví-
tal Inventár pracovnej aliancie (Working Alliance Inventory)
Horvatha a Greenberga, čo je pravdepodobne najpoužíva-
nejší nástroj na meranie kvality terapeutického vzťahu.
Hoci sa v knihe hovorí o chybách a zlyhaniach, čo určite

nie je pre nikoho príjemná téma, posolstvo knihy je veľmi
kladné a optimistické. Úplne prvou chybou, ktorá otvára
celú knihu, je nerozpoznanie vlastných terapeutických ob-
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medzení. Prvým krokom je teda uznanie si vlastných chýb,
k čomu veľmi citlivým, príjemným a často vtipným spôso-
bom nabáda recenzovaná kniha. Takáto kniha je v našich
podmienkach ojedinelá, jej vydanie považujem za nesporne
veľmi prínosné pre celú slovenskú psychiatrickú a psychote-
rapeutickú komunitu. Je veľmi dobre čitateľná – patrí k tým,
ktoré prečítate na jeden dúšok, ale následne sa k nej radi

opakovane vraciate. A čo je najdôležitejšie, v konečnom dô-
sledku by mali mať z knihy prínos samotní pacienti. Ich te-
rapeuti zrejme naďalej ostanú omylnými, ale budú voči tejto
skutočnosti otvorení a budú ju po malých krokoch prekoná-
vať.

Matúš Bieščad




