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Odhaduje sa, že asi 90% všetkých pacientov opúšťa
liečbu do 10. sedenia. Pacienti si vlastne sami volia mož-
nosť krátkodobej liečby tým, že sa rozhodujú zostať v tera-
pii priemerne 6–8 sedení a to bez ohľadu na typ ambulantnej
liečby aká je im poskytovaná. Dôvody týchto odchodov nie
sú presne známe, ale približne 50% pacientov udáva zjavné
zlepšenie po 8 sedeniach.
Počet sedení krátkodobých dynamických psychoterapií

spadá do rozpätia 6–20 návštev. V poslednej dobe sa ale
viac ako na počet začína klásť dôraz na časovo ohraničený
postoj terapeuta i pacienta

Kniha štvorice autorov prináša pohľady na zisky i obme-
dzenia 8 modelov krátkodobých dynamických psychotera-
pií, ktoré vychádzajú zo všeobecných zásad dynamickej te-
rapie. Modely predstavujú osvedčené krátkodobé prístupy
s jasne vymedzenými intervenčnými technikami a straté-
giami. Každý je rozdiskutovaný podľa všeobecného vzťaž-
ného rámca, kritérií výberu, cieľov, teoretických úloh a stra-
tégií empirickej podpory, významu pre manažovanú starost-
livosť a je ilustrovaný na klinickom prípade.



268 PSYCHIATRIA, 13, 2006, č. 3-4

Podporná terapia. Autori konštatujú, že väčšina terapií –
aj tie najexpresívnejšie – má podporné komponenty. V prí-
stupe podpornej terapie (vychádzajúcej z prác Pinskera) je
zdôraznená potreba primeraného prenosového uspokojenia,
zamerania sa na momentálny stav a bezprostredné problémy
pacienta. Hlavnou úlohou v terapii je porozumieť dynamike
symptómov, získať stratégie ku ich prekonávaniu a zlepšeniu
sebahodnotenia pacienta cestou identifikácie s terapeutom.
Využívajú sa pritom podporné techniky (napr. redukova-
nie úzkosti, povzbudzovanie), ktorých nápomocnosť sa do-
kázala u pacientov somaticky chorých, závislých, fobických,
anxiózne-depresívnych i schizofrénnych.
Časovo ohraničenú terapiu založil Mann na využití ohra-

ničeného času pri zvládaní separačnej úzkosti a straty. Má
silnú existenciálnu prímes. Pevne ohraničenou štruktúrou 12
sedení v týždenných intervaloch aktivuje pacientovu úzkosť
týkajúcu sa separácie a straty a tak umožní preskúmanie
a riešenie jeho konfliktov. Je vhodná u pacientov, kde sa
dá rýchlo vypreparovať centrálny problém a ktorí dokážu
tolerovať stratu bez dekompenzácie.
Interpersonálna psychoterapia pre pacientov s depre-

siou vychádza z predpokladu, že symptómy sa vyskytujú
v
”
interpersonálnom kontexte“ a že pokiaľ bude terapia za-

meraná na tento kontext, bude u pacienta facilitovať zota-
venie. Odporúča 14–18 sedení u pacientov a) vážne soma-
ticky chorých, b) tých, čo prechádzajú procesom zmeny rolí,
c) ľudí v interpersonálnych konfliktoch, d) pacientov s ab-
normnou smútkovou reakciou alebo e) sociálne izolovaných.
V úvode terapie identifikujeme problém, pomenujeme syn-
dróm a vsadíme ho do interpersonálneho kontextu. Potom
pozornosť zameriame na 1 zo 4 oblastí – žiaľ, interperso-
nálne konflikty, interpersonálne deficity alebo zmeny rolí.
V záverečnej fáze terapie potvrdzujeme pacientove kompe-
tencie riešiť svoj problém ďalej samostatne.
Časovo ohraničená dynamická psychoterapia (ČODP)

vychádza z manuálu Struppa a Bindera pôvodne vyvinutého
na výskumné účely. Levensonová ho prepracovala do verzie
určenej praktikom. Obsahuje 5 základných predpokladov:
maladaptívne vzťahové vzorce naučené v minulosti, inte-
rakčný štýl udržiavaný v prítomnosti, znovuprehrávanie in
vivo v terapii, dyadickú kvalitu terapeutického vzťahu a de-
finovanie najproblematickejšieho vzťahového vzorca. Hlav-
ným cieľom ČODP je poskytnúť nový zážitok interakcie
a pochopiť dysfunkčné vzorce správania cez formulovanie
a riešenie cyklického maladaptívneho vzorca, ktorý zahŕňa
činy self, očakávania reakcií druhých, činy druhých voči self
a činy self voči sebe samému. Nevyhnutnou podmienkou je
schopnosť pacienta vytvoriť zmysluplný vzťah s terapeutom.
Krátkodobá dynamická terapia u pacientov s PTSP bola

vyvinutá Mardi Horowitzom so štruktúrou 12 sedení zame-
raných na PTSP alebo inú stresovú reakciu (napr. stavy
po hysterektomii). Vychádza z teórie reakcie na traumu,
ktorá popisuje nové emočné stavy a vzorce po prežití traumy
(
”
stavy mysle“), kedy pacient osciluje medzi fázou popre-
tia a intruzívnou fázou. Trauma mení nazeranie človeka na
seba a okolie (

”
teória schém osobnosti“) a zákonite vedie ku

rôznym spôsobom kontroly konfliktu medzi predchádzajú-
cim fungovaním človeka a jeho postraumatickou situáciou
(
”
teória procesu kontroly“). Cieľom liečby je redukovať po-
trebu kontroly tým, že terapeut aktívne i za sledovania pre-
nosu a protiprenosu pomôže pacientovi zavŕšiť cyklus ide-
ačných a emočných reakcií na stresovú udalosť. Tento druh
liečby nie je vhodný u pacientov psychotických, hraničných
a pacientov s prolongovanou traumou v detstve.
Krátka dynamická psychoterapia pre pacientov s abúzom

substancií nachádza svoje miesto v rámci komplexného lie-
čebného plánu týchto pacientov, kedy sa fenomén závislosti
chápe v kontexte ich celého života. Vhodná je pre pacientov
hľadajúcich sebapoznanie a vykazujúcich istý stupeň stabi-
lity ohľadom ich závislosti. Pre účel tejto knihy vybrali jej
autori popis podporno-expresívnej terapie pri abúze koka-
ínu, ktorý stojí na koncepciách pôvodne rozvinutých Lubor-
skym (téma jadrového vzťahového konfliktu).
Časovo ohraničená skupinová psychoterapia. Autori po-

ukazujú na vývoj pohľadov na skupinovú psychoterapiu až
ku vyšpecifikovaniu účinných terapeutických skupinových
faktorov (Yalom, Scheidlinger). Časovo ohraničené skupiny
prinášajú niekoľko výhod, pričom faktory dynamiky týchto
skupín sú sledovateľné a typy skupín diferencované po-
dobne ako u skupín s otvoreným koncom. Dôraz je kla-
dený na limitované ciele a katalyzáciu procesu zmeny, ktorá
bude presahovať rámec terapie. Autori predstavujú mo-
del interpersonálno-vývinovo-existenciálneho prístupu, pre
ktorý je charakteristické stanovenie a udržanie interperso-
nálneho fokusu v skupine s dôrazom na skupinovú interak-
ciu a kohéziu. Štádiá skupinového vývoja a ich fenomény sú
doložené pútavými klinickými príkladmi.
Posledná kapitola tejto veľmi dobre čitateľnej knižky je

venovaná vzájomnému vzťahu farmakoterapie a psychote-
rapie. Autori mienia, že farmakoterapia dobre zapadá do
psychoanalytickej tradície a voči výhradám ku interferencii
medikácie s prenosom argumentujú, že lieky môžu slúžiť pa-
cientovi ako projekčné plátno. Navyše, niektoré výskumné
práce potvrdzuje väčšiu efektivitu kombinovanej liečby ako
nekombinovanej. Na príklade OCD načrtávajú pohľad na
zmeny v biológii mozgu pri medikácii i psychoterapii, po-
hľad na psychodynamiku farmakoterapie a význam medi-
kácie ako psychoterapeutickej intervencie. Tendenciu dávať
farmakoterapiu konkrétneho pacienta do rúk jedného tera-
peuta a psychoterapiu do rúk iného pokladajú za neodôvod-
nenú a v určitom zmysle obmedzujúcu dichotómiu.
Kniha odovzdáva svoj kladný postoj ku krátkodobým

formám dynamickej psychoterapie nielen obsahom ale rov-
nako svojou štruktúrou. Približne 170 strán textu je púta-
vým a kvalitne fokusovaným čítaním. Vďaka aktivite auto-
rov a rýchlo naviazanému spojenectvu (sprostredkovaného
i hladko plynúcim prekladom R.Krasulovej) si odnášam po-
cit efektívne vynaloženého úsilia a naštartovania procesu
nových poznaní.
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