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Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT)
- vývoj konceptu a súčasnosť

• KBT - vznik a vývoj

• KBT – použitie v ambulancii

Behaviorálna terapia

• 50.roky 20.storočia

• „behavior“ – jednanie, správanie, konanie

• Zakladatelia H Eysenck, J.Wolpe, I.Marks

• Teórie učenia – Pavlov, Watson, Hull, Skinner 

• Potreba efektívne krátkodobej terapie po II sv.v.

• Podrobné sledovanie a analýza zjavného 

správania jedinca v problémovej situácii 

a vplyv okolitého prostredia

• Účinnosť pri liečbe úzkostných porúch 

porúch správania u detí, pomočovania, 

mentálnych retardácií, sexuálnych porúch 



Kognitívna terapia

• 60.-70. roky v USA

• „cognitio“ slúžiaci poznaniu, poznávací

• Zakladatelia: A.T.Beck, A.Ellis

• Sociálna psychológia – „atribučná teória“

• „Východisko: „organizmus nereaguje primárne na svoje okolie. 

Ale na mentálnu reprezentáciu svojho okolia“ (Mahoney,1974)

• Epikletos „ Nie sú to veci samotné čo nás znepokojujú, ale naša 

mienka o týchto veciach.“

Kognitívna terapia

• Cieľ: analýza a zmena myslenia pacienta tak,

aby si uvedomil svoje dysfunkčné, iracionálne

a neadaptívne postoje, názory a spôsoby myslenia a aby ich 

nahradil myslením racionálnym, funkčným a adaptívnym

• Účinnosť pri liečbe - depresia, úzkostné poruchy, somatoformné 
poruchy, poruchy spánku, terapia bludov a halucinácií u 

chronickej schizofrénie

Kognitívno – behaviorálna terapia

• 80.roky 20.stor.

• A.A.Lazarus, D.Meichenbaum, M.Mahoney

• Behaviorálne korene –konkrétne formy správania, meranie 
intenzity jednotlivých príznakov, nácvik a rozvíjanie vhodnejších 
spôsobov správania, hodnotenie intenzity

• Kognitívna teória a prax - vnútorné psychické procesy, 
interpretácie a hodnotenie seba a okolitého prostredia, 
jadrové presvedčenia a predpoklady, 
vzájomne ovplyvnenie emócií a kognicií

Účinnosť pri liečbe

• úzkostné poruchy

• depresia, OCD, PTSD

• somatoformné poruchy

• sexuálne poruchy 

• poruchy osobnosti



Kognitívne – behaviorálna terapia

• Príčinou psychických problémov sú chybné spôsoby správania a 

myslenia,  tieto sú naučené a udržované rozpoznateľnými 

vonkajšími a vnútornými faktormi

KBT - vznik a vývoj

1.vlna - behaviorálna terapia

• Konkrétne, opísané, naučené správanie

2.vlna – kognitívne behaviorálna terapia

• Konkrétne, opísané, naučené správanie 

+  vplyv subjektívnych dejov, myšlienok, emócií

3.vlna KBT

• dôležitá úlohu správania i kognícií

+ otázka kontroly a emočného vyhýbania, proces myslenia, 

akceptácia, mindfulness, zmysel života

3.vlna KBT

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

• S.Hayes

• Akceptovať čo je mimo našej osobnej kontroly. 

• Prijať/súhlasiť, že urobíme všetko  čo je pod našou osobnou 

kontrolou na zlepšenie kvality nášho života.

• Získanie kontroly nie je považované za cieľ, 

ale za problém

• Proces myslenia

• Mindfullnes

• Hodnoty



3.vlna KBT

DBT – Dialectical Behavior Therapy

• M.Lineham

• Vyvinutá pre liečbu pacientov s hraničnou poruchou 

osobnosti

• KBT prístup, dôraz na psychosociálne fungovanie 

4 moduly: 

• mindfulness, 

• interpersonálne fungovanie

• tolerancia distresu

• regulácia emócií

3.vlna KBT

MBCT – Mindfulness Based Cognitive Therapy

•J Kabat-Zinn, Z.V.Segal, J.M.Williams, 

J.D.Teasdale

•Depresívni pacienti, chronická bolesť, 

úzkostné poruchy 

21.storočie 
– kognitívne-behariorálne terapie

DBT MCBT

Kognitívne behaviorálna terapia

Behaviorálna terapia

Terapia zameraná na metakognície

Kognitívna terapia

ACT behaviorálna aktivácia



KBT pre krátke sedenia 

• KBT – tradične 50 min.sedenie

• Psychiatrické kontroly:  15 – 30 min., i menej ako 15 min. 
„medication check“

• I počas 15 min. kontroly je zmysluplné použiť niektoré KBT techniky

• 30min. – behaviorálna aktivácia, záznam myšlienok, expozícia, 
prevencia relapsu, stratégie na úpravu spánku

• KBT ako doplnok ku farmakoterapii alebo prístup pre konkrétne 
popísané problémy

KBT metódy pre krátke sedenia

• Plánovanie aktivít

• Nácvik dýchania

• KBT insomnie

• Stanovenie si cieľov

• Coping cards

• Skúmanie dôkazov

• Expozícia a prevencia 
odpovede

• Identifikácia kognitívnych 
chýb

• Hľadanie dôvodov pre 

nádej, život

• Odstupňovanie úloh

• Prehľad výhod a nevýhod 

• Intervencie k liečbe 

farmakami

• Motivačný rozhovor

• Normalizovanie

• Riešenie problémov

• Prevencia relapsu

• Sokratické pýtanie

• Zaznamenávanie 

symptómov

• Zaznamenávanie myšlienok

Adherencia k liečbe 

• Vzťah medzi kvalitou vzťahu medzi lekárom a pacientom a 

adherenciou k liečbe (Kikkert 2006, Sajatovic 2005, Zeber 2008)

• Predpoklad že pacient berie lieky, keď máme s pacientom dobrý 
vzťah a  symptómy poruchy sú pod kontrolou môže byť mylný.

Otázky

• Ako často sa stane, že  zabudnete užiť lieky?

• Ako zvládate režim užívania liekov?



Stratégie 
pre zvyšovanie adherencie k liečbe 

Všeobecné

•Vytvorenie a udržanie 

spolupracujúceho 

terapeutického vzťahu

•Rutinné pýtanie sa na užívanie 

liekov

•Nekomplikované dávkovanie

•Sledovanie a riešenie 

nežiadúcich účinkov

•Zaoberanie sa cenou a 

dostupnosťou lieku

KBT metódy

•Normalizovanie problémov 

s užívaním liekov

•Edukácia pacienta 

•Pýtanie sa na dennú rutinu 

•Párovanie medikácie s dennou 

rutinou

•Sledovanie bariér k adherencii

•Pýtanie sa na význam 

symptómov

•Identifikácia automatických 

myšlienok

•Modifikácia AM

•Motivačné techniky

•Písomný plán, coping cards

KBT – automatické myšlienky 
a racionálne odpovede

• Užívanie liekov znamená že 

som slabý, chorý

• Chcem zostať sám sebou, 

nemôžem mať kontrolu nad 

tým čo liek so mnou robí.

• Stanem sa závislý na 
antidepresívach

• Depresia je ochorenie ako 

diabetes, vysoký tlak. 

Antidepresíva pomáhajú a 
lieči sa nimi veľa ľudí

• Ja som ten kto rozhoduje, či 

liek užijem. Ak mi liek nesedí 
alebo cítim, že ma veľmi 

mení, môžem ho prestať brať 

a budem o tom hovoriť s 

lekárom.

• Naučil som sa, že ľudia môžu 

mať symptómy z vysedenia 

ak vysadia lieky veľmi rýchlo. 

Tieto lieky nespôsobujú 
závislosť.

KBT pre krátke sedenia 

KBT metódy na ambulancii

- jasné zameranie počas krátkeho sedenia

Výhody:

•Redukuje pocit preťaženia

•Posilňovanie kompetencie, nádeje, pri práci, 

pokroku na špecifickom probléme

•Osvojenie  KBT metódy pre jeden problém, môže byť efektívne  pre 

iné situácie a problémy

•Pomáha vyhnúť sa odbočovaniu od témy a neefektívnosti

•Môže zvýšiť produktivitu



KBT - záver

KBT terapie

• skupina príbuzných terapií založených na vedeckom výskume, jej 

terapeutické stratégie sú vedecky  potvrdené ako efektívne

Ovplyvnenie  prefrontálnych mozgových  štruktúr

Pre prax z KBT

• Spolupracujúci, rešpektujúci vzťah, pacient ako aktívny partner 

• Jasné zameranie, fokus na konkrétny problém

• Štruktúrované techniky


