
PSYCHIATRIA, 13, 2006, č. 3–4

Editoriál

Toto dvojčíslo časopisu Psychiatria sa redakčná rada rozhodla venovať psychoterapii. Psychoterapia
je niečo veľmi osobné. Možno aj preto trvalo tak dlho, kým sa začala skúmať jej efektivita nomotetic-
kými, štatistickými vedeckými metódami porovnateľnými so skúmaním účinnosti psychofarmák. Dnes už
nie sú žiadne dôvody pochybovať o zmysluplnosti a účinnosti psychoterapie pri mnohých duševných poru-
chách. Predpoklady, ktoré sa dali odvodiť zo skúseností s individuálnymi pacientmi, hypotézy o úzdravných
účinkoch psychoterapie na základe kazuistických štúdií majú teda svoje potvrdenie v randomizovaných
kontrolovaných štúdiách. V metaanalýzach sa porovnávajú veľkosti efektu rôznych obvykle krátkodobých
settingov a rôznych metód.

”
To čo je psychoterapeuticky účinné, to je pacientovi sprostredkované cez jeho zmyslové orgány, psy-

chicky to spracúva, dáva do súvislostí so staršími skúsenosťami, so skoršími tendenciami, nádejami, úz-
kosťami a náladami, so svojou celou osobnosťou, čo vedie k zážitku, ktorý má vplyv na jeho psychický
stav a jeho ďalší vývoj.“ Táto Bleulerova charakteristika psychoterapie jednoducho a elegantne vystihuje
interakčne-komunikačnú stránku psychoterapie a intrapsychické procesy, ktoré sa dávajú do chodu. A máme
už dosť dôvodov ísť v našom uvažovaní o psychoterapii ďalej: dochádza k zmenám v endokrinných a in-
terneuronálnych reguláciách, biochemických procesoch, génových reguláciách (represia, expresia génov).
Biopsychosociálny model zdravia a choroby (pozri Psychiatria, 12/2005, č. 2–3) a neurobiologický výskum
nám poskytujú veľmi dobré rámce aj pre teoretické chápanie toho, čo poznáme z psychoterapeutickej
empírie.

Sigmund Freud, ktorý dal modernej psychoterapii rozhodujúci impulz (dokonca možno nepriamo aj tým
kolegom, ktorí s ním väčšinou a vo všetkom nesúhlasia), vyslovil pred asi 70 rokmi nádej, že snáď niekedy
v budúcnosti budeme môcť mnohé duševné poruchy liečiť medikamentózne. Jeho nádeje sa v klinicky
významnej miere naplnili pri tzv. endogénnych psychózach, pri ktorých má významnú úlohu hereditárna
dispozícia. Menej sa to napĺňa pri adaptačných neurotických a psychosomatických funkčných poruchách
a poruchách osobnosti. Pri všetkých úspechoch biologických terapií pri tzv. endogénnych psychických
poruchách, by sme si však mali uchovať biopsychosociálnu identitu nášho odboru. Jules Angst, žiak Eugena
Bleulera to pred mnohými rokmi na jednom doškoľovacom kurze v biologickej psychiatrii vyjadril takto:

”
Uvažovanie buď-alebo je nesprávne: buď vrodené alebo okolím podmienené, somaticky alebo psychicky
zapríčinené. Človek nie je len biologickým organizmom, má aj osobnú históriu. Ako otvorená bytosť sa
utvára v neustálej interakcii s prostredím a len cez túto históriu mu možno porozumieť. Aj keď jedného
dňa snáď afektívne ochorenia a schizofrénie bude možné vysvetliť a liečiť z významnej časti biologicky,
v čo mnohí z nás dúfajú, predsa len vždy zostane pacient človekom so svojím jedinečným osudom, teda so
svojou históriou, prepojený so svojím prostredím. Z toho vznikne ešte väčšia potreba psychoterapeutických
a socioterapeutických metód. . . Nedá sa očakávať, že by biologická psychiatria jedného dňa vytesnila iné
aspekty psychiatrie. A naopak by sa mala všetkými silami podporovať aj biologická psychiatria, kvôli
jej fundamentálnemu významu u niektorých ochorení a mala by byť dostatočne zakomponovaná do úvah
psychoterapeuta a socioterapeuta.“

Psychoterapia prechádza posledných sto rokov búrlivým vývojom. Na jednej strane je tu pozoru-
hodný diferenciačný proces, na strane druhej tendencia k integrácii metód, modelov, teórií. Príkladom
fascinujúcej integrácie je napr. Schlegelov koncept transakčnej analýzy ako integratívneho spojenia hlbin-
ných/psychodynamických smerov s kognitívne-behaviorálnou terapiou, pričom so samozrejmosťou prijíma
aj niektoré postupy ďalších škôl, napr. gestalt terapie.
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Vývoj poznatkov a efektivitu rôznych psychoterapeutických postupov možno ilustrovať na príklade
psychoterapeutickej liečby

”
veľkej depresie“. Ešte v r. 1998 konštatoval K.Grawe, nemilosrdný posudzova-

teľ efektivity psychoterapeutických metód, že kognitívno-behaviorálna terapia má v tejto indikácií lepšie
výsledky než napr. psychodynamické psychoterapie. V roku 2004 vo svojej novej veľkej monografii už
konštatuje, že nová metaanalýza s veľmi prísnymi kritériami na metodickú čistotu dospela k záveru, že
z psychoterapeutických metód vyšla najlepšie párová terapia, na druhom mieste psychodynamická psy-
choterapia, a až za nimi sa umiestnila kognitívno-behaviorálna a interpersonálna psychoterapia. Grawe
interpretuje tento výsledok v zmysle Bowlbyho teórie vzťahovej väzby, že najlepšie v tejto indikácií fungujú
tie psychoterapie, ktoré sa viac fokusujú na vzťahovú problematiku (aktualizácia implicitných pamäťových
stôp vzťahových problémov v rámci

”
bezpečnej základne“ terapeutického vzťahu a pracovného spojenec-

tva).
”
Vykonávanie psychoterapie nie je vyhradené len psychiatrovi a nejedná sa o jedinú terapeutickú

metódu psychiatra . . . Zásadné predstavenie psychoterapie patrí ale k najdôležitejším úlohám výučby psy-
chiatrie“ to je citát od Eugena a Manfreda Bleulera. Aj súčasný európsky trend v náplni predatestačného
školenia (podobne ako v USA) odzrkadľuje toto presvedčenie. Európska únia špecialistov požaduje, aby
budúci psychiater absolvoval 120 hodín teórie psychoterapie a 100 hodín supervízie, ktorá má byť ve-
dená psychiatrom-psychoterapeutom. Slovenská zdravotnícka univerzita akceptovala túto požiadavku na
kompatibilitu atestačného psychiatrického diplomu v rámci EU. Kto si praje ísť ďalej a splniť požia-
davky na vzdelanie v psychoterapii tak aby splnil aj kritériá Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
(www.psychoterapia-sk.sk), ktoré sú kompatibilné s požiadavkami na Európsky certifikát z psychoterapie,
musí si doplniť ešte ďalšie komponenty výučby.

Toto posledné dvojčíslo Psychiatrie v roku 2006 venované psychoterapii predznamenáva aj novú etapu
nášho časopisu, pričom sa zachováva jeho kontinuita. Od roku 2007 bude vychádzať pod názvom Psychiatria
Psychoterapia Psychosomatika a redakcia má ambície získavať príspevky a čitateľov aj z ďalších profesií,
ktoré sa stretávajú v oblasti problematiky duševného zdravia, psychoterapie a psychosomatickej medicíny.
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