Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
nabízí intenzivní pobytový program
DIALEKTICKO-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

O programu
Program je určený pro dospívající ve věku 14-17 let, kteří mají obtíže se zvládáním emocí
(deprese, úzkosti, výbuchy vzteku apod.), se sebehodnocením, se zvládáním stresu, nedaří se
jim ve vztazích (časté konflikty, pocity opuštění apod.), zažívají opakované krize, objevuje se u
nich sebepoškozování, sebevražedné myšlenky a další.

Mohl by být program vhodný pro Tebe?
Pokud si odpovíš ano alespoň na 5 otázek a je Ti mezi 14-17 lety, mohl by pro Tebe být program
vhodný, protože se zaměřuje na překonání těchto potíží.
ano
Míváš obtíže se zvládáním emocí (deprese, úzkosti, výbuchy vzteku, časté
nebo rychlé střídání nálad apod.)?
Míváš potíže kontrolovat svůj vztek? Rozzlobí tě nepřiměřeně i maličkost?
Sebepoškozuješ se ? Napadalo Tě v posledních 6 měsících, že by bylo nejlepší
zemřít, nebo ses i pokusil vzít si život?
Pochybuješ o tom, kdo jsi, jaký jsi, napadá Tě, že nemáš hodnotu, že nikdy
nebudeš tak dobrý jako ostatní?
Míváš pocity vnitřní prázdnoty?
Míváš ve velkém rozrušení nebo naštvání pocit, jakoby ti tvé tělo nepatřilo?
Nebo se ti zdá neskutečné tvé okolí?
Míváš ve vztazích problémy častěji než druzí lidé (hádky, šarvátky, nepřijetí
druhými)?
Míváš velké obavy, že tě opustí někdo blízký? Snažil/a ses někdy blízkým
zabránit, aby tě opustili?
Děláš často věci bez přemýšlení (impulzivně) a přináší Ti to problémy? Stalo
se Ti v posledních 6 měsících, že jsi např. vypil/a příliš mnoho alkoholu?
(užíval/a nějaké drogy?, měl/a náhodný sex?, utratil/a neuváženě spoustu
peněz?)

ne

Jak program vypadá:
Program probíhá během 7-8 týdenního pobytu v dětské psychiatrické nemocnici Opařany (v
létě 2022 realizujeme zkrácenou 3-5 týdenní alternativu programu). Pobyt je složen
z přípravné fáze 1-2 týdny (3-5 sezení) a 6 týdnů intenzivního DBT programu.
V přípravné fázi tzv. pretreatmentu probíhá bližší seznámení s filozofií DBT a konkrétní
podobou programu. Je možné se zde doptat na všechny nejasnosti a probrat také případné
obavy. Závěrem přípravné fáze je podepsání závazku se vstupem do terapie a práce na sobě
v rámci programu.
Délka intenzivního DBT programu je zvolena tak, aby bylo možné naučit se a také dostatečně
procvičit nově naučené dovednosti ke zvládání Tvých potíží.

Co je součástí programu:

INDIVIDUÁLNÍ DBT
PSYCHOTERAPIE (1X TÝDNĚ)

KONZULTAČNÍ TÝM
TERAPEUTŮ

SKUPINOVÝ TRÉNINK
DOVEDNOSTÍ (5x TÝDNĚ)

NÁCVIK DOVEDNOSTÍ (nácvik
v průběhu celého pobytu)

 SKUPINY PRO RODIČE
ADOLESCENTŮ (1X TÝDNĚ)
Terapeutické propustky (nácvik
dovedností v běžném prostředí)

Individuální DBT psychoterapie: setkání na cca 50-60 minut, kterým Tě provází jeden
z terapeutů, ideálně pokaždé ten samý. Probíhá vždy jednou týdně. Při setkání se pracuje
s deníkovou kartou, kam si zaznamenáváš obtíže předchozího týdne a dovednosti, které jsi
využil pro jejich zvládnutí. Společně potom hledáte možnosti, jak náročným situacím
předcházet, případně jak využít nabyté dovednosti efektivněji.
Skupinový trénink dovedností: setkání na 90 minut s jednou přestávkou, kterými skupinu
provází dva terapeuti. V rámci našeho programu je takovýchto skupin 5 za týden. V první části
probíhá rozbor toho, jak se ti dařilo využívat dovednosti z předchozích skupin a toho, co by se
dalo dělat, aby se Ti dařilo lépe. V druhé části se potom prochází nové dovednosti a přemýšlí
se nad tím, jak si danou dovednost osvojit a využít v průběhu dalších dní.
Trénink dovedností: probíhá během celého pobytu obvykle s pomocí personálu oddělení,
případně s pomocí rodičů během vycházek a propustek mimo nemocnici. Cílem je co
nejintenzivnější zkoušení a osvojování dovedností, které Ti pomohou překonávat obtíže.

Skupiny pro rodiče: 90minut jednou týdně v pátek odpoledne 13:00-15:00. Slouží
k představení programu DBT rodičům, seznámení se s DBT filozofií a nácviku dovedností
v komunikaci s adolescenty, kteří právě programem prochází. Podporuje koučink během
vycházek a propustek, umožňuje rodičům zažít náročnost programu.
Konzultační tým terapeutů: 90 minut jednou týdně, setkání všech terapeutů týmu, které
slouží k nácviku dovedností mezi terapeuty, zpětné vazbě a podpoře v dialektickém přístupu.

Co je to DBT:
DBT je dialekticko behaviorální terapie. Vychází tedy z dialektické filozofie a behaviorální
terapie.
Dialektická filozofie: Dialektika znamená umění podívat se na věc z více úhlů. Je to pohled na
svět, který říká, že skutečnost není černobílá, neplatí, že je výhradně jeden názor pravdivý a
druhý určitě nepravdivý, že existuje jedna absolutní pravda. Záleží totiž na úhlu pohledu.
Z různých úhlů pohledu se může skutečnost jevit různě, takže i dva opačné názory mohou být
současně pravdivé. Když je zvážíme společně, vznikne nový úhel pohledu na situaci, který
vytvoří novou skutečnost. Podobně jako na tomto obrázku, je tam pouze strom, jenom zvířata,
nebo je pravda obojí?

Dialektika nám pomáhá vidět svět v rozmanitosti namísto v extrémech, snížit a řešit konflikty,
porozumět situacím a reagovat flexibilněji, snížit intenzivní nepříjemné emoce, budovat
emoční stabilitu. Vede nás k hledání rovnováhy mezi extrémy, zdánlivě opačné věci mohou
být pravdivé, všechno a všichni jsou propojeni. Pomáhá nám „Přijmout sebe takového, jaký
jsem, A ZÁROVEŇ se chtít změnit. Dělat maximum v dané chvíli A ZÁROVEŇ se potřebovat
zlepšit.“
Behaviorální terapie: Pochází z anglického slova „behavior“ znamenajícího chování. Je to věda
zabývající se tím, jak se našemu chování učíme. Za chování nepovažuje jen to, co je vidět
navenek – naše jednání, ale i to, jak se chováme uvnitř sebe (jak myslíme a prožíváme emoce).
Behaviorální terapie se chování snaží porozumět (co funguje a nefunguje, co je pro nás
užitečné a co ne) a prostřednictvím nového učení nám pomoci získat takové chování, myšlení

a prožívání, které jsou pro nás užitečné a vedou k psychickému zdraví. Velkou silou této terapie
je postoj, že to, co jsme se naučili a nyní nám nefunguje, se můžeme vždy naučit i jinak.
DBT je výzkumy významně podložená efektivní terapie pro ty, kdo mají obtíže v oblasti
zvládání emocí a problémového chování. Snaží se problémové chování překonat nově
nabytými dovednostmi. Tyto dovednosti potom pomáhají zvládnout každodenní stresové
situace, vztahové obtíže a žít spokojený život.
DBT je založena na laskavém a přijímajícím přístupu. Snaží se klást důraz na hledání rovnováhy
na místo extrémů, pochopení principů vlastního chování a nácvik chování nového.

Výchozí předpoklady DBT:
V rámci programu DBT vycházíme z několika základních předpokladů, které se snaží najít
pochopení pro každé jednání, i když se na první pohled může zdát nesrozumitelné, nemístné,
nebo přehnané. Většinou v nějakém určitém kontextu smysl dává i v takové podobě, v jaké se
objevuje. Zároveň platí, že většinou není úplně užitečné a nápomocné pro dosažení toho, co
chceme a také často vede k dalším problémům v životě, který se potom zdá být k nežití.
Jaké jsou tedy základní předpoklady DBT?
1. Lidé dělají to nejlepší, co mohou.
2. Lidé se chtějí zlepšovat.
3. Lidé potřebují dělat věci lépe, více se snažit a být více motivovaní ke změně.
4. Lidé si možná nezpůsobili všechny své problémy a stejně je budou muset sami
vyřešit.
5. Životy dospívajících s emočními obtížemi i jejich rodin jim v jejich současné podobě
přinášejí bolest.
6. Dospívající a jejich rodiny se musí učit a zkoušet nové způsoby chování v mnoha
rozdílných životních situacích (doma, ve škole, práci, sousedství atd.).
7. Neexistuje absolutní pravda.
8. Dospívající a jejich rodiny nemohou v DBT selhat.
Převzato z originálu DBT Skills Manual for Adolescents, by Jill H. Rathus and Alec L. Miller. © 2015 by The Guilford Press.

Jaké dovednosti se v rámci programu trénují:

Je několik základních dovedností, které jsou užitečné pro zlepšení každodenního života. Ty se
snažíme v DBT programu představit a následně procvičovat na skupinových setkáních.
Jedná se o pět základních okruhů dovedností:

Můžeme si je také představit z pohledu problémů, se kterými umí pomoci v běžném životě.
Problémy k řešení
Snížené uvědomění a pozornost
Zmatek v sobě
(Nejsi si vždy vědomá/ý, jak se cítíš, co tě štve nebo
jaké máš cíle a potřeby, a/nebo máš problém
udržet pozornost).
Emoční dysregulace
(Zažíváš rychle se měnící a silné emoce, nad
kterými máš malou kontrolu, a/nebo stavy
s převládajícími negativními emocemi Tvoje
jednání ovlivňují prožívané emoce.)
Impulzivita
(Jednáš bez přemýšlení vyhýbáš se nebo utíkáš
před emočními prožitky.)
Vztahové problémy
(Máš potíže s udržováním stabilních vztahů,
dosažením svého a/nebo zachováním sebeúcty
zažíváš osamocení.)
Neshody dospívajících a jejich rodin
(Přemýšlíte, prožíváte a jednáte v extrémech
nejste flexibilní máte potíže zorientovat se
v rodinných konfliktech nebo efektivně působit na
chování druhých.)

Dovednosti k učení

ZÁKLADNÍ VŠÍMAVOST
(MINDFULNESS)
EMOČNÍ REGULACE

SNÁŠENÍ TÍSNĚ

EFEKTIVNÍ KONTAKT

STŘEDNÍ CESTA

Převzato z originálu DBT Skills Manual for Adolescents, by Jill H. Rathus and Alec L. Miller. © 2015 by The Guilford Press.

Jak se do programu přihlásit:
Uznáš-li, že program je pro Tebe vhodný, kontaktuj s rodiči Tvého psychiatra, který Ti napíše
doporučení k pobytu u nás. My Ti poté nabídneme co nejdřívější termín, kdy se programu
budeš moci účastnit.

Kontakt pro víc informací:
Klinický psycholog Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D., david.havelka@dpnoparany.cz, tel.:
381204239
www.dpnoparany.cz

