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Aktuální situace léčby FEP v ČR 

• v ČR aktuálně kladen jednostranný důraz na farmakologickou léčbu; 
doposud byly opomíjeny možnosti využití psychoterapeutických 
přístupů u první epizody psychózy (FEP) 

 

• naprostá většina pacientů s FEP je hospitalizována a léčena převážně 
farmakologicky, za téměř úplné absence psychoterapie. 

 



Racionále stávajících postupů 

- jednostranná převaha biologicko-farmakologického přístupu v léčbě psychóz vyplývá z 
dominujícího medicínského diskursu v léčbě duševních (a tedy i psychotických) poruch 

- tento diskurz čerpá z materialistického paradigmatu: 
 

 nedostatečné pochopení vztahu těla a mysli,  

 ignorace spirituální dimenze lidského prožívání (omezené pochopení širokého spektra 
možných lidských zážitků) 

 absence psychosomatického přístupu v psychiatrii,  

 malé pochopení možných psychosociálních příčin psychotických onemocnění,  

 omezené až žádné používání a doporučení psychoterapie u léčby psychóz  
 (popř. přesvědčení o její nevhodnosti až škodlivosti)  

 



Cíle 

• prozkoumat platnost stávajících léčebných postupů v léčbě první 
epizody psychózy v ČR a srovnat tyto postupy s nejaktuálnějšími 
zjištěními z celého světa 

 

 

 

 

 první systematická rešerše, pokoušející se o zevrubné srovnání 
efektivity různých psychoterapeutických přístupů a psychologických 
faktorů u první epizody psychózy 

 



Metoda 

• systematická rešerše v souladu s  

metodologickým postupem „PRISMA“ 

 

• přehled smíšených studií (kvantitativních i kvalitativních, vč. metaanalýz)  

( = mixed methods review) 

 

• zvolen explorativní přístup, který bere v potaz nejen randomizované 
kontrolované studie, ale i studie jiných designů, vč. kvalitativních 

 



Metoda 

Intervence do 4 let od nástupu psychózy 

Efektivita 

 

Psychoterapeutický přístup 

 

Články publikované v recenzovaných žurnálech 
  

Věk: od 2 let do 65 let 

 

Nástroje vyhledávání: 

WEB OF SCIENCE, MEDLINE (PubMed), PsycArticles, 
COCHRANE 

Inkluzivní kritéria 

Anglický jazyk 
  
Časové vymezení: 2000-2016 

 
Studie s lidskými subjekty in vivo 

 
Podoba publikací: Kvantitativní i 
kvalitativní studie 
  
Funkční psychóza 

 
První epizoda psychózy (časná 
psychóza)  

 



Metoda 

Animální studie 

Organické a toxické psychózy 

Komorbidní onemocnění  
 
Intervence zaměřená primárně na odstranění rizikového faktoru (např. kouření 
marihuany, váhový přírustek) 

Intervence zaměřená výhradně na rodinu člověka s psychózou, popř. na zdravotní 
profesionály pečující o lidi s psychózou 

Intervence zaměřená na pracovní poradenství 

Exkluzivní kritéria 



Výsledky 

Strategie vyhledávání  2238 článků 
1475 unikátních zdrojů 
full-text dohledán k 75 studiím 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 studií odpovídající inkluzivním kritériím 



Současná centra výzkumu FEP 

Výzkumné studie probíhaly v následujících zemích:  

Velká Británie (5), Dánsko (5), Austrálie (4), USA (4), 

Norsko (3), Finsko (2), Kanada (2), Hong Kong (2), 

Itálie (2), Španělsko (2), Holandsko (1) a Chorvatsko (1).  



Výsledky 

Použité intervence:  

• kognitivně-behaviorální intervence (13),  

• skupinové intervence na bázi rodinné terapie a komunitní psychiatrie (8),  

• psychodynamická psychoterapie (5),  

• kombinace rozmanitých intervencí v rámci integrovaných modelů péče (6),  

• jiný typ intervence (1) 

 
Dle výsledků mohou mít pozitivní efekt různorodé typy intervencí: 
neprokázalo se, že by konkrétní terapeutický přístup byl jediný 
efektivní.  



Výsledky 

Zahrnuté studie se lišily v kvalitě:  

• nejčastějším typem designu byla kvaziexperimentální studie (12),  

• dále randomizovaná kontrolovaná studie (11),  

• kvalitativní studie (7)  

• pilotní studie (3) 

 

Počet respondentů: 1 – 562 subjektů  

Muži: 61 %  

Průměrný věk respondentů: 24.3 let 

 



Měření efektivity 

Míra zotavení měřena dle  

Třídimenzionálního modelu měření 

výsledků léčby dle Rosenblatta a Attkissona 

 

- kvantitativní i kvalitativní aspekt 
 

- kódování atributů efektivity jednotlivých 
přístupů 

 



Měření efektivity 

Doména výsledků léčby 
 

Popis Příklad 

Klinický status fyzické, emocionální, kognitivní a 
behaviorální znaky a symptomy 
spojené s poruchou  
symptomatické (klinické) zotavení 

• zlepšení symptomů, 
• nižší výskyt relapsu 
• prevence či snížení sek.morbidity 
• menší počet a délka trvání hospitalizací 

  

Funkční status schopnost efektivně naplňovat 
sociální a rolové funkce   funkční 
(osobní) zotavení 

• interpersonální vztahy,  
• práceschopnost,  
• schopnost nezávisle žít a bydlet, 
• docházet na terapie  

Životní spokojenost a 
naplnění  

měřítka jako např. well-being či 
kvalita života 
 

• sebeúčinnost 
• větší pocit naděje 
• menší míra pociťované bezmoci 

Bezpečnost a sociální 
zabezpečení  

ve vztahu k danému jedinci, jeho 
rodině, sociální síti a komunitě, kde 
žije  

• menší počet dokonaných sebevražd 
• zneužívání návykových látek 
 



  

Aspekty domény výsledků léčby (DVL) 
klinický status  K funkční status  F životní spokojenost a 

naplnění  
S bezpečnost a sociální 

zabezpečení  
B 

zlepšení psychotických symptomů K1 lepší globální fungování (sociální a 
pracovní) 
  

F1 kvalita života S1 menší počet dokonaných sebevražd B1 

- pozitivních K1+ 

-negativních K1– 

-dezorganizované K1d 

zlepšení kognitivních funkcí K2 zlepšení vztahů, sociální fungování F2 sebevědomí S2 méně pokusů o sebevraždu B2 

exekutivní funkce K2a 

verbální paměť 
  

K2b 

pozornost 
  

K2c 

mentální flexibilita K2d 

zlepšení metakognitivních funkcí 
  

K3 zlepšení pracovní produktivity 
 

 

F3 sebe-účinnost S3 zneužívání návykových látek B3 

kognitivní vhled (náhled, sebereflexe) 
  

K3a delší období zaměstnání 

 
F3a 

teorie mysli/mentalizace 
  

K3b vyšší pravděpodobnost zaměstnání/ vyšší 
zapojení v práci či škole  

F3b 

sociální vnímání, všímavost (mindfulness), empatie K3c 

zlepšení depresivních symptomů 
  

K4 lepší výsledky v míře nezávislého bydlení 
  

F4 zlepšení emocionálního prožívání 
  

S4     

zlepšení neurotických symptomů 
  

K4a 
lepší regulace emocí S4a 

zlepšení symptomů agorafobie K4b 

lepší adherence k medikamentózní léčbě K5 copingové strategie, stress-
management,  
sebekoherence 

F5 zlepšení sebe-pojetí S5     

delší setrvání v léčbě 
  

K5a 

signifikantně nižší výskyt relapsu K6 adaptivita F6 spokojenost s léčbou S6     

oddálení relapsu, prevence 2. epizody psychózy K6a 

prevence či snížení sekundární morbidity K7 význam F7 vyšší porozumění sobě sama a sebe-přijetí S7     

zvýšení efektivity následující léčby K8 zvýšení kontroly F8 růst naděje S8     

menší počet a délka trvání hospitalizací 
  

K9 
 

 

terapeutická změna F9 snížení studu S9     

menší počet návštěv na pohotovosti K9a 

snížení dávek antipsychotik K10     zvýšení informovanosti S10     

lepší prognóza K11     peer podpora S11     
        menší míra pociťované bezmocnosti S12     

Naprostá většina studií je 
prováděna vědci s 

lékařským vzděláním.  

Spíše doména výzkumu 
psychologů a 

psychoterapeutů, soc. 
pracovníků nedostatek 
výzkumného zaměření.  Řada pacientů považuje 

za důležitější zotavení 
funkční. 



Výsledky 

Ošetřující personál 
Počet - smíšený tým, sestávající z lékaře, psychologa (psychoterapeuta), 

psychiatrické sestry, sociálního pracovníka 
  

Mobilita ošetřujícího personálu  
  

- ano, asertivní výjezdní tým 

Míra flexibility - „na potřeby zaměřený“ přístup - terapeutické 
intervence reagující na proměnlivé a případově-
specifické potřeby každého pacienta a jeho rodiny   

Vzdělání - psychoterapeutický výcvik pro všechny členy týmu 
(lékař, psycholog, sestra, sociální pracovník)  

- schopnost rozlišit psychózu od psychospirituální 
krize   

Optimální přístup u první epizody psychózy a předpoklady zotavení  

 

 



Výsledky 
Optimální přístup u první epizody psychózy a předpoklady zotavení 
  

Intervence 

Čas od prvních symptomů FEP do 
intervence 
  

- poskytnutí okamžité pomoci: extrémně rychlá,  
bezprostřední intervence do 24 hodin od  
prvního kontaktu s cílem zamezení hospitalizace   

Prostředí intervence 
  

- v rámci vlastních podpůrných systémů (doma), popř. ve 
specializovaném zařízení pro léčbu FEP   

Forma intervence - uplatňování komunitního přístupu  
  



Výsledky 

Farmakologická intervence 

medikace 
  

- nízké dávky antipsychotik  
 

- pravidelná re-evaluace jejich preskripce  
 

- vyhýbání se zbytečné medikalizaci  
 

- použití minima či žádné medikace za předpokladu intenzivní 
psychosociální intervence   

Optimální přístup u první epizody psychózy a předpoklady zotavení 
  



Výsledky 
Optimální přístup u první epizody psychózy a předpoklady zotavení 
  

Psychoterapeutická intervence 
Délka intervence - dlouhodobé poskytování komplexní intervence   

Doporučený typ intervence komplexní intervence/ integrovaný přístup, kombinující: 
- individuální dlouhodobou (2 roky) psychoterapii 
- KBT pro psychotické symptomy rezistentní k léčbě (skup.) 
- rodinnou terapii pracující pouze s jednou rodinou  
- fázově-specifický case management  
- systematickou a dlouhodobou (rodinnou) psychoedukaci  
- systematický nácvik sociálních dovedností ve skupině 
- intenzivní psychosociální intervence  
- psychoterapii pro sekundární psychiatrickou morbiditu  

  
Nedoporučený typ intervence - multi-rodinná skupinová intervence  

- nemocniční rehabilitace  
- skupinový formát terapie - může být náročný pro pacienty čerstvě po 

FEP   

 

 



Výsledky 
Optimální přístup u první epizody psychózy a předpoklady zotavení 
  

Faktory efektivní 
terapie 
  

- terapie uzpůsobená přímo pro léčbu psychotických poruch a 
přizpůsobená pacientovi na míru, zejm. dle následujících kritérií: 
 
 
 
 
 
 
 
o stádium onemocnění 
o míra reaktance  
o stádium změny (připravenosti ke změně) 
o preference způsobu léčby  
o kultura 
o copingový styl 
o náboženství/spiritualita 
o míra vlastní aktivity  
  

 

 



Výsledky 
Optimální přístup u první epizody psychózy a předpoklady zotavení 
  

Faktory efektivní 
terapie 
  

Terapie se zaměřuje na: 
- zvýšení naděje 
- zacházení s emocemi 
- nalezení smysluplnosti vlastních zážitků  
- rozvoj sociálních dovedností 
- uznání a respektování současného výskytu psychotických i ne-psychotických aspektů 

osobnosti 
- možnosti vyrovnání se s prožitým traumatem  
  
Terapie zdůrazňuje: 
- důležitost terapeutické aliance  

 
- důležitost nevědomých procesů  

 
- psychologickou kontinuitu: zajištění setrvalé léčby, garance vytvoření nového 

psychologického významu symptomu a sdílené zkušenosti celého procesu   

 

 



Výsledky Optimální přístup u první epizody psychózy a předpoklady zotavení 
  

Faktory, ovlivňující efektivitu intervence 

Faktory 
terapeutického 
vztahu: 
 

- rovnocennost, horizontální hierarchie, partnerský přístup, stejná hierarchie 

všech členů týmů i účastníků setkávání 

- zplnomocňování  
 
- perspektiva naděje a možnosti změny, víra v pacientovu lepší budoucnost 

- tolerance nejistoty: neexpertní přístup 
 

- bezpodmínečné přijetí, empatický přístup (vřelý, přijímající postoj, upřímný zájem a 
vstřícnost), zaangažovaný, soucitný a hluboce respektující postoj  

- projevovaný zájem (vyjadřování porozumění klientově zkušenosti, respekt k přáním a 

potřebám klienta) 
- zaměření na přítomnost, podpora silných stránek 
- kongruence (emoční opravdovost, projevování pocitů) 
- facilitace symptomů a psychotických zážitků 
- dialogismus: podpora změny, konstrukce dialogu na základě témat a způsobu mluvy, na 

které jsou členové rodiny zvyklí,  

 

 

faktory bránící 
zotavení ze 
strany terapeuta 
  

- strach z pacienta 

 
- nechuť konfrontovat se s vnitřními 

obsahy/traumaty pacienta  
 

- paternalistický, expertní přístup   



Výsledky Optimální přístup u první epizody psychózy a předpoklady zotavení 
  

Faktory, ovlivňující efektivitu intervence 

Psychologické 
faktory 
______________ 

podporující 
zotavení 
 

- pocit naděje 
- vhled a porozumění významu onemocnění  

 
- sebepřijetí, sebevědomí, sebedůvěra, pozitivní sebe-obraz  
- pociťovaný zájem, sdílení zážitků z psychózy  
- religiozita/spiritualita 
- funkční copingové strategie  
- facilitace symptomů a psychotických zážitků  
- vyrovnání se s traumatem 
- destigmatizace 
- sebeurčení  

- autonomie – samostatné jednání 
- sebe-kontrola, sebeovládání – regulace vlastního chování 
- zplnomocnění – iniciování události, víra ve své schopnosti a svůj úspěch 
- seberealizace  

  zplnomocnění - přijetí zodpovědnosti za sebe sama (v rámci možností)  

 

 
 
Psychologické 
faktory 
zabraňující 
zotavení 
  

 
- vyslovení nepříznivé prognózy v samotném 

začátku léčby může mít na pacienta negativní 
efekt „sebenaplňujícího se proroctví“ 
 

- potlačení symptomů 
 

- labelling, ztotožňování člověka s jeho nemocí 
(„schizofrenik“)  
 

- špatný terapeutický vztah  
 

- sebe-stigmatizace 
  



Výsledky 
Optimální přístup u první epizody psychózy a předpoklady zotavení 
  

Faktory, ovlivňující efektivitu intervence 

Behaviorální 
faktory 
______________ 

podporující 
zotavení 
 

- účast ve svépomocných programech 
 

- adherence s léčebným postupem, spolupráce s profesionály 
 

- motivace 
 

- aktivní podpora fyzického zdraví  
- abstinence od kouření a návykových látek,  
- zdravé stravování,  
- pravidelná fyzická aktivita,  
- prevence nárůstu váhy 

 

 



Výsledky 
Optimální přístup u první epizody psychózy a předpoklady zotavení 
  

Faktory, ovlivňující efektivitu intervence 

Faktory prostředí 
______________ 

podporující 
zotavení 
 

- destigmatizace  
 

- kultura otevřenosti a transparentnosti  
 

- silná komunitní podpora 
 

- vynikající spolupráce mnoha zainteresovaných subjektů, funkční síť 
 

- mobilizace podpory ze širší sociální sítě, podpora inkluze pacienta do společnosti spíše 
než jeho vyčleňování  
 

- zaměření na rodinu a tým  
 

- přijetí od okolí 
 

 

 

 
Škodlivé 
  

 
- stres 

 
- nepříznivé události 

 

  



Diskuze – Limity práce 

• obtížnost srovnávání studií různého designu, použitých nástrojů 
meření výsledků, kulturních odlišností a kvality 

 

• výrazné rozdíly v DUP, přístup ke sledování  

  efektivity, míra deskriptivity popsaných intervencí  

 

• rozdílná operacionalizace klíčových termínů  

 



Shrnutí 

 

Léčebné postupy, uplatňované v současnosti v ČR, jsou z velké míry 
zastaralé a neodpovídají moderním poznatkům. To se odráží v 
negativních prognostických vyhlídkách, které se s diagnózou 
psychotické poruchy často pojí.  

 

 
U FEP jsou psychologické faktory léčby zásadní pro možnost (symptomatického i 
funkčního) zotavení. V současnosti je na ně v ČR u pacientů s FEP brán 
 jen malý zřetel. Jejich podcenění na úkor jednostranné preference                
                    farmakoterapeutické léčby může vést k  zbytečné  
                          chronifikaci onemocnění a poškozování pacientů.  

   Pro zajištění maximálně možné efektivity léčby 
prvních epizod psychózy je revize současného       
          doporučeného léčebného postupu  
                              naprosto nezbytná.  



Děkuji Vám za pozornost! 

barbora.chvatalova@nudz.cz  

Výsledky rešerše jednoznačně prokazují 
nezbytnost zařazení psychoterapeutických 
postupů v léčbě FEP. 
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