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Ciele

 Prehľad nebiologických liečebných metód  v 

psychiatrii

 Zameranie na oblasti: 

 Psychoterapie

 Psychoedukácie

 Psychosociálnej rehabilitácie

Psychoterapia

 Využitie psychologických prostriedkov v liečbe

 Terapeutická interakcia medzi psychoterapeutom a 

klientom/pacientom

 Uplatňuje sa vo všetkých odboroch medicíny, 

najčastejšie v psychiatrii ako súčasť komplexnej liečby 

(niekedy je liečbou 1.voľby)



Kvalifikácia potrebná pre psychoterapiu

 Ukončené VŠ vzdelanie (medicína, psychológia,

sociálna práca, …. )

 Psychoterapeutický výcvik (4-5 rokov) v danej

psychoterapeutickej škole (metodológia, zážitok na

sebe, tréning zručností, supervízia)

 Sústavná supervízia počas výkonu praxe terapeuta

Príklad depresie 

MODEL

Biologické predispozície (získané, vrodené)

Psychologické faktory

Sociálne faktory

BIO       - PSYCHO    - SOCIÁLNY

Komplexná liečba depresie

FARMAKOTERAPIA
Antidepresíva

Antipsychotiká

Anxiolytiká, Hypnotitiká, 

Sedatíva, Tymoprofylaktiká, 

Augmentatívna terapia

PSYCHOTERAPIA
Podporná

Systematická

Vnímavosť Kompliancia

+ Fototerapia

+ ECT

+ Spánková deprivácia

+ rTMS



Ciele psychoterapie

 Podporná psychoterapia = poskytnutie podpory, 

zmiernenie symptómov

 Systematická psychoterapia = odstránenie 

psychickej príčiny poruchy alebo zmena 

neadaptívnych postojov

Základné aspekty psychoterapie

 Existuje viac ako 400 psychoterapeutických škôl a 

smerov

 Využívajú rôzne metódy a techniky

 Pre všetky spoločne platí:

 Psychoterapeutický vzťah

 Metodický prístup

 Spracovanie emócií

 Riešenie problémov

Psychoterapeutický vzťah

 Väzba medzi terapeutom a pacientom, vytvára sa od 

prvého stretnutia

 Základ – pocit bezpečia pacienta

 Je najdôležitejším činiteľom účinku psychoterapie 

(výskumy: 70% účinnosti bez ohľadu na použité metódy 

a intervencie)

 Každý kontakt lekár-pacient má  terapeutický účinok 

(alebo anti-terapeutický)



Proces psychoterapie

 V priebehu psychoterapie dochádza k prežívaniu 

silných emócií

 Terapia poskytuje novú korektívnu skúsenosť

 V procese terapeutickej zmeny dochádza k silným 

pocitom voči terapeutovi, pacient získava náhľad na 

svoje vzťahy a životné situácie a trénuje si nové 

postoje a správanie

Čo môžem v psychoterapii ovplyvniť –

Edukácia o prežívaní

Myšlienky 

Správanie

Telesné 
reakcie

Emócie

SITUÁCIA:

Myšlienky Na čo som myslel? 

Emócie Čo som cítil?

Telesné reakcie Ako reagovalo moje telo?

Správanie: Čo som urobil? 

Prenos a protiprenos

 Prenos – proces, počas ktorého sa emócie súvisiace s 

jednou osobou (napríklad rodič) nevedome presúvajú na 

druhú osobu

 Protiprenos – terapeutove vlastné potlačené pocity, 

ktoré sú reakciou na emócie, zážitky a problémy 

pacienta



Psychoterapeutické smery

 Psychoanalýza a dynamické smery

 Humanistické smery

 Kognitívne-behaviorálne smery

Dynamická psychoterapia

 Vplyv minulých zážitkov a skúseností

 Zvedomovanie nevedomých procesov a ich vplyv na 

súčasné prežívanie

 Sigmund Freud – psychoanalýza

 Carl Gustav Jung – hlbinná psychológia

 Alfred Adler – Individuálna psychológia

Humanistická psychoterapia

 Sebarealizácia

 Rozvoj vnútorného prežívania

 Napĺňanie životného zmyslu

 Frederick Pearls = Gestalt terapia

 Carls Rogers = PCA (Person centered approach)

 Viktor Frankl = Logoterapia



Kognitívne-behaviorálna psychoterapia

 Učenie (podmieňovanie a pod.)

 Nácvik

 Experiment

 Hans J. Eysenck, Albert Ellis, Aaron Beck

 Nácvikové, tréningové techniky (Averzívna terapia, 

Systematická desenzitizácia, ...)

Indikácie psychoterapie u dospelých

 Vzťahové problémy

 Depresívne a úzkostné stavy

 Poruchy vyvolané stresom

 Neurotické poruchy

 Psychosomatické ochorenia

 Poruchy osobnosti

 Poruchy príjmu potravy

 Stabilizované psychózy (podporná psychoterapia)

Indikácie psychoterapie u detí

 Úzkostné prejavy

 Ťažkosti s prispôsobením

 Neurotické prejavy (enurézy, tiky, bolestivé stavy -

brucho, hlava)

 ADHD, agresívne prejavy

 V dospievaní – narušené sebavedomie, neprijatie 

okolím, vytváranie identity, úzkosti, depresie, 

sebapoškodzovanie, PPP



Kontraindikácie psychoterapie

 Poruchy vedomia

 Akútne stavy v psychiatrii (akútne suicidálny pacient, 

akútny psychotický stav, hlboká depresia s 

psychotickými príznakmi)

 Demencia, závažná mentálna retardácia

Typy psychoterapie podľa členov

1. Individuálna psychoterapia

2. Skupinová psychoterapia

3. Párová psychoterapia (pár= klient)

4. Rodinná terapia

Individuálna psychoterapia

• Stretnutie klient – terapeut

• Miesto stretnutia (ambulancia, „bezpečný priestor“)

• Časový rámec (50 minút, 1x týždenne)

• Cieľ – získanie porozumenia seba samého, svojej 

situácie, budovanie zvýšenej odolnosti pre zvládanie 

životných udalostí, sebaprijatie 

• Hradená klientom/poisťovňou

• Trvanie: krátkodobá – do 25 stretnutí

• Dlhodobá – i niekoľko rokov



Počet členov: 2-15 (5-10 členov)

Trvanie skupiny: Max 90 min, ideálne 60 min.

Frekvencia stretnutí: 1-2x týždenne

Celkové trvanie skupinových sedení: 6-8 týždňov (u nás v DS), 

niekoľko mesiacov

Mechanizmy účinku: - Skupinová dynamika

- Skupinová štruktúra

- Súdržnosť, kohézia skupiny

Faktory: Členstvo, Emočná opora, Pomáhanie iným, 

Sebaexplorácia a sebaprejavenie, Spätná väzba, 

Náhľad, Emočná korektívna skúsenosť, Nácvik nového 

správania, Získanie nových informácií a sociálnych 

zručností

Skupinová psychoterapia

Skupinová psychoterapia

• dosahovanie terapeutických cieľov prostredníctvom skupinovej dynamiky = 

vzťahy a interakcie medzi členmi skupiny

• zlepšenie duševného zdravia, odstránenie porúch spoločenského fungovanie  

a zlepšenie adaptácie

Ciele:

• Dosiahnuť vhľad do problematiky jedincov  a pomôcť zmeniť maladaptívne

postoje

• Zmeniť maladaptívne vzorce správania

• Sprostredkovať poznatky o fungovaní interpersonálnych a skupinových 

procesov

• Podporiť zrenie osobnosti

• Odstrániť patologické príznaky (nácvikom, vyriešením interpersonálnych 

konfliktov)

1. Otvorenosť a úprimnosť

2. Zodpovednosť

3. Dodržiavanie dôvernosti

4. Právo povedať „STOP“

5. Tolerancia voči druhým

6. Presný začiatok a koniec skupín

7. Hovorí iba jeden člen skupiny

8. Vedúci skupiny zasahuje len v obmedzenej miere

9. Otázky sa kladú celej skupine

10. Nehovorí sa o členovi, ktorý nie je prítomný na skupine

Zásady skupinovej psychoterapie



Podľa zloženia: homogénne a heterogénne

Podľa spôsobu fungovania: Otvorené alebo zatvorené skupiny

Podľa témy:

• Biografické

• Tématické

• Interakčné

Role v skupine: Monopolista, Kvaziterapeut, Agitátor, Moralista, Intelektuál, Kverulant, Agresor, 

Autista

Vedúci skupiny:  aktívne vedie dianie, terapeut ako člen skupiny alebo ako moderátor- facilitátor

Fázy zatvorenej skupiny: 

1. Fáza orientácie a závislosti

2. Fáza konfliktov a konfrontácií

3. Fáza súdržnosti

4. Fáza produktivity

5. Záverečná fáza

Rozdelenie skupín

Opatrenia, ich cieľom je znovuzaradenie pacienta s duševnou poruchou 
do bežného života

1.Psychoterapeuticko-rehabilitačné postupy:

Umelecko-kreatívne činnosti (arteterapia, biblioterapia, muzikoterapia)

2.Rehabilitačné postupy: 

Pracovná a činnostná terapia (ergoterapia)

Tréning samoobslužných zručností

3.Psychoedukačné postupy: 

Psychoedukačný program (PRELAPS a jeho modifikácie)

4. Iné postupy: 

Fyzické aktivity (vychádzky)

Socioterapeutický klub

Individuálna práca s rodinou

Rehabilitácia v psychiatrii

Rehabilitácia v psychiatrii

 Proces znovuobnovenia schopnosti fungovať v spoločnosti a  

spokojnosti pacientov 

 Profesionáli:

 Psychiatri

 Sociálni pracovníci

 Psychológovia

 SZP a iní zdravotnícki pracovníci

 Cieľ: podpora zlepšenia symptómov alebo osobného distresu

 Zameranie na zníženie stigmatizácie a predsudkov

 Umožniť opätovné začlenenie do spoločnosti

 Zvýšenie psychosociálneho fungovania



 Program 
 Psychoterapia – individuálna, skupinová, psychoedukácia

 Aktivačné terapie

 Farmakoterapia

 Voľnočasové aktivity

 Trvanie
 Max 3 mesiace – hradené poisťovňou

 Indikácie
 Ochorenia schizofrénneho spektra

 Afektívne poruchy

Denný stacionár PK a LF UNB

Formy skupinovej terapie: 

• tréning sociálno - kognitívnych  funkcií (Metakognitívny tréning)

• tréning  sociálnych zručností (Integrovaný psychoterapeutický 
program IPT)

• tréning  komunikačných a asertívnych zručností 

• prvky kognitívno– behaviorálnej psychoterapie a podpornej 
psychoterapie (terapeutická komunita)

• Individuálne rozhovory pacientov s lekárom  v zmysle podpornej 
psychoterapie

• Relaxácia a autogénny tréning

Psychoterapeutické postupy využívané na PK 
LF UK a UNB

Psychoedukácia – definícia a ciele

Edukačný program = istý druh psychoterapeutickej pomoci, podobnej racionálnej 

psychoterapii, zameraný na pacienta a jeho rodinu. 

Ciele psychoedukácie: 

1. Rozšíriť  vedomosti psychicky chorého  o psychickej poruche, ktorou trpí 

2. Lepšie porozumenie poruche, ktorou trpí, získanie náhľadu na poruchu, 

rozpoznávanie varovných príznakov relapsu, lepšia spolupráca pri liečbe. 

3. Dôležitá je aj súčasná edukácia príbuzných. 

Liečba psychóz musí byť komplexná. Jej  súčasťou má byť edukačný 

program. Edukácia  nie jednorazovou záležitosťou, ale  procesom. 



Mechanizmy účinku psychoedukácie

• Samotný edukačný mechanizmus

• Zlepšenie komunikácie a spolupráce pacienta (rodiny) pri liečbe s 

lekárom (zdravotníkom)

• Aktívnejšie zapojenie sa pacienta (rodiny) do liečby

• Zníženie miery  vyjadrovaných emócií zo strany rodiny 

(expressed emotions)

• Vytvorenie a udržanie náhľadu na psychickú poruchu  u pacienta

• Interpersonálne učenie  (pacient, rodina)

• Emočná podpora  (pacient, rodina)

Zásady vedenia psychoedukačných skupín

1. Kvalifikovaný a skúsený pracovník (lekár, psychológ, zaškolený SZP)

2. Vizualizácia informácií

3. Vyvážené podanie informácií /nezahlcovať/

4. Prispôsobovanie tém požiadavkám  a potrebám pacientov

5. Priestor pre  vyjadrenie názoru pacientov -diskusiu

6. Ocenenie, a tým posilňovanie  vhodných postojov, názorov, správania sa 

pacientov

7. Časové hranice diskusných príspevkov

8.  Obohacovanie programu o získané skúsenosti a poznatky

9. Pravidelné  overovanie si či pacienti informáciám dobre porozumeli

10. Správne načasovanie zaradenia pacienta do programu (až po ústupe 

akútnych psychotických príznakov)

Témy psychoedukačného programu

Počet stretnutí: 8 -10 

Trvanie: 60 minút

Frekvencia: 2x týždenne

Témy:

•Čo je to psychóza?

•Príčiny, príznaky, formy, priebeh

•Liečba: farmakologická,
nefarmakologické terapeutické postupy

•Čo sú to afektívne poruchy? príčiny, 
príznaky, priebeh, dif. dg., liečba

•Terapeutické postupy v  
stabilizovanej fáze

•Prevencia relapsu

•Zásady psychickej hygieny

•Zásady správnej životosprávy

•Plánovanie aktivít a ich význam v 
poobedňajších a večerných hodinách 
a cez víkendy (vrátane zapísania 
konkrétnych plánov)

•Tréning efektívneho využívania 
voľného času

•Sociálne zručností a nácvik  
(návrat do práce/školy, hľadanie 
zamestnania, ako hovoriť o prežívaní, 
ako reagovať na otázky posudkovej 
komisie, ....). 



Metakognitívny tréning

• Skupinový formát – 45 – 60 minút 

• Počet terapeutov – 1 až 2

• Indikácia: psychotické poruchy a depresia

• Štrukturovaný formát – materiály dostupné v SVK 

preklade

• Zameranie na kognitívne procesy a skreslenia – pamäť, 

pozornosť, emócie, sociálna kognícia a ako tieto 

procesy ovplyvňujú bežný život

• Založené na KBT princípe

• Aktivizácia pacientov – úlohy na hodine, domáce úlohy

Tréning sociálnych zručností

• Základné zručnosti asertivity – pozitívnej – komplimenty, 

vyjadrenie náklonnosti, žiadosť o láskavosť, empatické 

počúvanie

• Negatívna asertivita – odmietnutie, trvanie na svojom 

názore/postoji, prijatie kritiky, konštruktívna kritika, riešenie 

konfliktov

• Zručnosti pri rozhovore – nadviazať rozhovor, viesť 

rozhovor, ukončiť rozhovor

Relaxácia, autogénny tréning, dychové 

cvičenia

• Psychofyziologická jednota tela a psychiky 

• Napätie a uvoľnenie v svaloch ovplyvňuje psychiku – a naopak

• Techniky umožňujúce uvoľnenie, upokojenie, zníženie úzkosti, 

stresu, hnevu, bolesti

• Edukácia o hyperentilácii

• Tréning pomalého a pokojného dýchania

• Autogénny tréning (Schulz) 

• Jacobsonova progresívna relaxácia  

(striedanie svalového napätia a uvoľnenia)



Autogénny tréning

Nižší stupeň
• Tiaž

• Teplo

• Pokojný dych 

• Teplo v bruchu

• Pokojný dych 

• Chladné čelo 

Vyšší stupeň
• Imaginácia  farby

• Imaginácia objektu

• Abstraktné hodnoty

• Cesta na dno mora

• Cesta na vrchol hory

• Voľné imaginácie

"Ľahnite si na chrbát, ruky zostanú položené voľne 

vedľa tela. Ak Vás niečo tlačí alebo Vám niečo vadí, 

dajte to preč. Začnite si postupne v mysli hovoriť 

nasledujúce vety:

Ležím pokojne a kľudne...Celé moje telo sa 

uvoľňuje...Napätie sa stráca...

Moje ruky a ramená sa uvoľňujú...

Moje nohy sú pokojné a uvoľnené...

Moje ramená a chrbát sú voľné...

Moja šija a tvár sú úplne voľné...

Ležím pokojne a kľudne...

Pravá ruka je ťažká....., oťažieva...pravá ruka je 

ťažká....

Ľavá ruka je ťažká.... ,oťažieva... je príjemné ťažká...

Ležím pokojne a kľudne, obe ruky mám ťažké...

Pravá noha je ťažká...., oťažieva.... je príjemne 

ťažká....

Ľavá noha oťažieva..., akoby bola z olova...., je 

príjemne ťažká...

Obe nohy sú úplne uvoľnené a ťažké.

Ležím pokojne a kľudne, som úplne uvoľnený a 

ťažký.

(To isté s tiažou - ruky a nohy)

Vnímanie pulzu - dýchania – solaru plexu - čelo 

chladné

Umelecko – kreatívne techniky

• Biblioterapia

• Ergoterapia

• Muzikoterapia

• Arteterapia

Práca s rodinou

• Zlepšenie komunikácie medzi pacientom a rodinou

• Zníženie miery vyjadrovaných emócií voči pacientovi 

zo strany rodiny (expressed emotions)

• Psychoedukácia rodiny (symptómy, priebeh 

ochorenia, varovné signály, užívanie liekov, 

komunikácia, režim)

• Vedie k skvalitneniu spolupráce rodiny na liečbe

• Destigmatizácia rodiny

• Poskytnutie emočnej podpory

• Poradenstvo pri riešení problémov rodiny 



Biblioterapia

Formy:

• spoločné čítanie poézie známych autorov

• spoločné čítanie prózy známych autorov (poviedok, rozprávok a bájok)

• článkov z časopisov (napr. o historických  udalostiach na Slovensku)

• spoločné čítanie  ľudových povier, porekadiel, pranostík atď. 

• prerozprávanie prečítaného textu pacientmi

• formulácia hlavnej myšlienky a témy diela

• dokončenie čiastočne prečítaného textu

• vytváranie vlastnej literárnej tvorby a  jej  prezentácia

Pasívna (receptívna):  

• počúvanie hudobných nahrávok

• teoretický výklad terapeuta, komentáre

• facilitácia emočného prežívania

• znázornenie pocitov kresbou a pohybom 

• abreakcia, relaxácia alebo  stimulácia (podľa výberu hudobných nahrávok)         

Výber diel:

na relaxáciu (napr. orgánové koncerty J.S. Bacha,F.J.  Haydna, A. Vivaldiho, 

ezoterická hudobné nahrávky atď.)

na stimuláciu (napr. symfónie W.A. Mozarta, J. Brahmsa, A. Dvořáka,  P.I. 

Čajkovského, F. Chopena, operné  predohry  G. Verdiho, G. Rossiniho, G. 

Pucciniho atď.) 

na zábavu – country, folk, ľudové piesne ...

na zvýšenie telesnej aktivity – (Zumba)

Muzikoterapia



Muzikoterapia

Aktívna: 

• vyjadrenie pocitov pomocou hry na hudobnom nástroji (Orffovo

inštrumentárium, gitara, harmonika, klavír)

• hranie skladby na hudobnom nástroji, improvizácia 

• tvorba textu novej piesne, interpretácia spevom

• práca v skupine, prípadne individuálne

Arteterapia

Receptívna arteterapia

Ciele:

• vnímanie konkrétneho diela (obraz, socha atď.) vybraného terapeutom s 

určitým zámerom alebo o  výber diela pacientom/ pacientmi 

• cvičenie citlivosti pri vnímaní umeleckého diela, „cibrenie“ umeleckého cítenia

• rozvíjanie schopnosti  spoznať pocity iného človeka (umelca,   

spolupacientov)

• rozvíjanie schopnosti verbalizovať vlastné pocity, formulovať názor, ako aj 

schopnosti tolerovať odlišné názory

• cvičenie pozornosti

• možnosť uvoľnenie vnútorného napätia

„Pomôcky“ – knihy s umeleckými dielami

Arteterapia

Produktívna arteterapia

Individuálne ciele:

• terapeutický vzťah

• spoznanie vlastných možností, zlepšenie schopnosti  sebavyjadrenia sa

• podnecovanie  kreativity a spontaneity, motivácia k aktivite

• „kanalizácia“ emócií (abreakcia)

• spracovanie osobne relevantnej témy, rozšírenie sebapoznania 

• dosiahnutie ocenenia, rozšírenie záujmovej sféry

• relaxácia

Skupinové ciele:

• zlepšenie sociálneho kontaktu, kooperácie a komunikácie s inými

• reflexia vlastného fungovania  v skupine

• korektívna skúsenosť, emočná opora

• podporovanie zodpovednosti za spoločnú prácu

• získanie skúsenosti, že aj iní majú podobné zážitky a skúsenosti
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Ergoterapia

=   práca s papierom, drevom, sadrou, textíliami, papierom, špagátom, 

drôtom, mušličkami, kamienkami, so sušenými kvetmi, slamou, hlinou,...

Ciele:

• zvýšiť aktivitu

• zlepšiť schopnosti  plánovať, realizovať a organizovať prácu

• nácvik bežných aj špeciálnych pracovných zručností

• získať nové  pracovné zručnosti

• podpora koncentrácie a tenacity pozornosti

• zlepšiť komunikačné schopnosti

• zvýšiť sebavedomie

• odpútať od zážitkov choroby

Socioterapeutický klub

• stretnutia bývalých a terajších pacientov DS

• 1x týždenne  v priestoroch DS

• program si pripravujú samotní pacienti 

• občerstvenie (symbolické) pripravujú súčasní pacienti DS

Ciele:

• pokračovanie v resocializačnom programe

• emočná podpora a korektívna skúsenosť

• cenné rady a skúsenosti od bývalých pacientov

• zníženie rizika patogénneho vplyvu sociálnej izolácie

• včasné odhalenie relapsu poruchy u bývalých pacientov a úprava 
liečby

• nadviazanie priateľských vzťahov, vzájomná pomoc, spoločné 
trávenie voľného času, ...

Otázky?



Ukážky tvorby pacientov v DS






