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Zadanie záverečnej práce 
 

Cieľom práce je podať súčasný stav a pokroky získané pri psychoterapii používanej na liečbu 

pacientov s poruchami príjmu potravín (PPP). Psychoterapeutická liečba PPP je 

kombináciou rôznych krokov kombinovaných do celkového plánu liečby. Tradične sa na 

liečbu PPP používa kognitívny behaviorálny terapeutický model (KBT) a rodinná terapia 

avšak v poslednej dobe sa do popredia dostali aj nové formy psychoterapie, ktoré už boli 

obsiahnuté v štandardných postupoch liečby.  
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Abstrakt v štátnom jazyku  
 

Špecializačná práca obsahuje opis terapeutických prístupov používaných pri manažmente 

pacientov s PPP, ako napríklad kognitívna behaviorálna terapia, interpersonálna 

psychoterapia, rodinná terapia, ale i novšie psychologické prístupy, ktoré v nedávnom čase 

generovali záujem ako potenciálne užitočné liečby komplexných prípadov – dialektická 

behaviorálna terapia, psychodynamická terapia, MANTRA, špecializovaný podporný 

klinický manažment a kognitívna analytická terapia. V tématike špecializačnej práce je 

v krátkosti rozpracovaná aj umelecká terapia, svojpomoc a online formy. Tým, že boli 

jednotlivé psychoterapeutické prístupy opísané samostatne, bolo umožnené hĺbkové 

opísanie rôznych modelov terapie vrátane indikácie, teoretických základov, na ktorých je 

terapia postavená a dôkazy hovoriace v prospech terapie. Nevýhodou je, že nevieme, v akej 

postupnosti a v akej kombinácii by mali psychoterapeutické postupy nasledovať aj s inými 

zložkami terapie tak, aby sa maximalizovala efektívnosť. A možno najťažšou otázkou 

zostáva, aká liečba, terapia alebo intervencia pri danej vážnosti ochorenia, chronifikovanosti, 

komorbiditách, motivácii a schopnosti zvládať situáciu je v danom čase najvhodnejšia.  
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Abstrakt v anglickom jazyku  
 

The specialty thesis contains description of therapeutic approaches used in the management 

of the patients with eating disorders, for example cognitive behavioural therapy, 

interpersonal therapy, family therapy, but also new psychological approaches, which 

recently generated interest as a potentially helpful therapy in treatment of complex cases 

–  dialectic behavioral therapy, psychodynamic therapy, MANTRA, special supportive 

clinical management and cognitive analytic therapy. The thesis contains brief information 

about art therapy, self help and online forms of help. Having described therapeutic 

approaches individually one by one, a more in-depth description was achieved including 

indications, theoretical underpinning and evidence supporting them. Disadvantage is that we 

do not know the sequence and the combination at which therapeutical approaches should be 

taken along with other items in treatment inventory to maximize their efficacy. And perhaps 

the most difficult question of all is what treatment, therapy or intervention taking into 

account severity, chronicity, comorbidity, motivation and coping skills is most helpful in 

given time. 
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Zoznam skratiek a značiek  
 

ARFID avoidant / restrictive food intake disorder (vyhýbavá / reštriktívna porucha 
príjmu potravy) 

BED binge eating disorder (záchvatové prejedanie sa) 

BMI    body mass index (index telesnej hmotnosti) 

CRT cognitive remedial therapy (kognitívna nápravná terapia) 

KAT kognitívna analytická terapia 

DBT  dialektická behaviorálna terapia 

DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (diagnostický 
a štatistický manuál duševných porúch) 

FEDs feeding and eating disorders (poruchy kŕmenia a príjmu potravy) 

IPT   interpersonálna terapia 

KBT   kognitívna behaviorálna terapia 

KBT-E enhanced cognitive behavioral therapy (vylepšenná kognitívna behaviorálna 
terapia) 

MANTRA  Maudsley Anorexia Nervosa Treatment for Adults (liečba mentálnej anorexie 
podľa Maudsley nemocnice) 

MKCH  medzinárodná klasifikácia chorôb 

PPP   poruchy príjmu potravy 

ŠPKM  špecializovaný podporný klinický manažment 
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1. Úvod 
 

Liečba porúch príjmu potravy (PPP) je jednou z najnáročnejších psychiatrických porúch, 

pričom za primárnu intervenciu sa považuje psychoterapia (Štandardné postupy Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky, 2020; a usmernenia NICE pre Národný zdravotný 

systém Anglicka a Waleska, 2017). Podľa Eddy, 2017, PPP ukazujú chronický priebeh. Sú 

spojené s vysokou mierou úmrtnosti a značnou záťažou pre jednotlivcov, rodiny a 

spoločnosť (Strieger, 2017). Zeeck, 2018, uvádza, že sa dosiahol pokrok v chápaní 

psychosociálnych a biologických mechanizmov, ktoré sú zodpovedné za vývoj choroby a jej 

udržiavanie, no aj tak je stále naliehavo potrebné optimalizovať liečebné prístupy a 

preukázať ich účinnosť. Psychoterapeutické prístupy, ktoré boli tradične vyvinuté na liečbu 

PPP sa zameriavali na kognitívno-behaviorálny model alebo rodinnú terapiu. Najnovšie 

prístupy sa snažia integrovať a zaoberať sa novými empirickými poznatkami, ako je význam 

kognitívnej nepružnosti v mentálnej anorexii (Schmidt, 2015). 

 

2.  Klinický obraz  
 

Mentálna anorexia je jednou z najzávažnejších porúch stravovania. Pre mentálnu anorexiu 

je charakteristické predovšetkým vedomé a extrémne obmedzovanie konzumácie potravy a 

zámerné znižovanie telesnej hmotnosti vedúce k potenciálne život ohrozujúcej nízkej 

telesnej hmotnosti. Mentálna anorexia je spojená s výraznými telesnými i psychickými 

zmenami. V popredí je chorobné presvedčenie o vlastnej obezite a strach z priberania. 



9 
 

Treasure, 2005, uvádza, že mentálna anorexia vedie k endokrinologickým a metabolickým 

zmenám, dehydratácii, zápcham, hypotenzii, bradykardii, osteoporóze, anémii, leukopénii, 

hypokalémii, hyponatrémii, hypokalcémii, hypotermii, studeným končatinám, kŕčom, 

slabostiam v svaloch, vypadávaniu vlasov, amenorrhoei, strate libida, zvýšenému ochlpeniu 

kože, opuchom nôh, poruchám pamäti. Tento druh PPP je nanešťastie všeobecne na 

vzostupe. Mentálna anorexia je spojená s najvyššou mierou úmrtnosti zo všetkých 

psychiatrických porúch. Správanie, poznávanie a vnímanie pacienta s mentálnou anorexiou 

súvisí s vážnym narušením fyzického, sociálneho a psychologického fungovania. Pre 

pacientov s anorexiou reštriktívneho typu úspech dosiahnutý pri reštrikcii potravy poskytuje 

zvýraznený pocit sebakontroly, ktorý pomáha s ďalšou sebakontrolou pre nasledujúce 

obmedzenia príjmu potravy. Pocit dosiahnutej kontroly nad jedlom sa stáva tým 

najdôležitejším a možno jediným merítkom sebahodnotenia. Reštrikcia v jedení sa stáva 

nástrojom kontroly všetkého dôležitého v živote. Fokus na obmedzovanie jedenia sa stáva 

centrálnym, pohlcujúcim všetok čas a úsilie a nezostáva čas a energia zaoberať sa inými 

psychologickými ťažkosťami napr. rodinnými vzťahmi, zmenou rolí v živote, kontaktom 

s inými ľuďmi. Pacienti dokonca definujú svoju identitu na základe anorektickej 

symptomatiky. Reštriktívne opatrenia v jedení sú posilňované aj negatívnymi kogníciami 

ako napr. sebapohŕdacie myšlienky, úzkosť, pocit naplnenia žalúdku, plynatosť.  

Podľa Treasure, 2005, mentálna bulímia je charakterizovaná opakovanými záchvatmi 

prejedania sa a následnými rituálmi kompenzačného prečisťovania organizmu, najčastejšie 

vyprovokovanými dávením s použitím prstov alebo užitím preháňadiel alebo diuretík, ktoré 

môžu byť potenciálne smrteľné. Na rozdiel od anorexie sa pri bulímii nevyskytuje podstatná 

strata telesnej hmotnosti, hmotnosť môže kolísať a časť pacientov dokonca trpí na obezitu. 

Problémy spojené s bulímiou zahŕňajú kazy a citlivosť zubov, zvracanie krvi, vredy na 

žalúdku, opuchy nôh, hrdla a tváre, nadúvanie, dehydratáciu, hypokalémiu, hyponatrémiu, 
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bradykardiu, hypotenziu, zlyhanie srdca, závraty, anémiu. Sprievodnými psychologickými 

javmi môže byť depresia, pocity nízkej sebahodnoty a poruchami fungovania. 

Podľa Treasure, 2005, po období dlhotrvajúceho obmedzovania sa v príjme potravy sa 

u anorektických a bulímických pacientov môžu objaviť záchvaty prejedania sa, ktoré zväčša 

začínajú po niekoľko mesiacoch trvajúcej diéte. Záchvatové prejedanie sa slúži pacientom 

na psychologické odbremenenie sa a odreagovanie sa, pričom následky hroziaceho zvýšenia 

sa telesnej hmotnosti podnecujú zavedenie kompenzačných opatrení vo forme nadmerného 

cvičenia, užitia laxatív a vyvolávania zvracania. Kompenzačné opatrenia po záchvatovom 

prejedaní sa posilňujú pocit telesného nedostatku a zapríčiňujú vznik ďalších záchvatov 

jedenia. Začína tak nekonečný bludný kruh reštriktívneho jedenia, záchvatového prejedania 

sa, kompenzačných opatrení a sprísneného reštriktívneho jedenia. U bulímických pacientov 

sa spočiatku dosiahne zníženie telesnej hmotnosti, no po určitom čase začne stagnovať pre 

metabolické prispôsobenie sa. Po psychologickej stránke, nastáva kognitívne zameranie 

pozornosti na telesnú hmotnosť a štíhli líniu a ostatné psychologické aspekty sa posúvajú do 

úzadia, zužujú sa kontakty v rámci sociálneho okolia, zvyšuje sa iritabilita. Ďalšie štádium 

bludného kruhu zahŕňa zovšeobecnenie záchvatového prejedania a tie začínajú plniť funkciu 

regulátora emócií a napätia všeobecne, aj mimo oblasti príjmu potravy. Zovšeobecnené 

záchvatové prejedanie sa potom dokáže na krátku dobu poskytnúť pacientovi pomoc pri 

stavoch negatívnych pocitov ako napr. smútok alebo napätie, avšak dlhodobé aspekty ako 

napríklad nízke sebahodnotenie naďalej cyklujú v bludnom kruhu.  

Podľa Treasure, 2005, porucha záchvatového prejedania sa (binge eating disorder, BED) je 

jednou z najbežnejších PPP. Zahŕňa opakujúce sa epizódy impulzívneho prejedania sa bez 

použitia kompenzačného správania. Porucha je často komorbidná s obezitou a následne je 

preto spojená s  zdravotnými rizikami, vrátane diabetes typu 2 a arteriálna hypertenzia. 
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Porucha je tiež spojená s výrazným utrpením a poruchami fungovania. Fenomén 

záchvatového prejedania sa bol prvýkrát popísaný u obéznych jedincov v roku 1959 

(Stunkart, 1959). Porucha záchvatového prejedania sa je rozšírenejšia ako mentálna bulímia 

a anorexia. Býva spojená s ďalšími psychiatrickými a nepsychiatrickými poruchami 

a s poruchami psychosociálneho fungovania v osobnom živote a v práci. U pacientov so 

záchvatovým prejedaním sa je psychologický model ich ťažkostí podobný pacientom 

s bulímiou. Fokusom je reštriktívne prijímanie potravy, ktoré podnecuje záchvaty prejedania 

sa bez kompenzačných opatrení, takže dochádza k väčšiemu prírastku telesnej hmotnosti. 

Záchvaty sa tiež časom zovšeobecnia a slúžia na emocionálne zvládnutie záťažových 

situácií.  

Vyhýbavá / reštriktívna porucha príjmu potravy (avoidant / restrictive food intake disorder, 

ARFID) podľa Hay, 2020, je PPP, v ktorej je prísna reštrikcia príjmu buď všetkej potravy 

alebo určitých druhov, telesná hmotnosť pacienta je buď znížená  alebo s nutričným 

deficitom, a zároveň nie sú prítomné nasledovné symptómy – obavy ohľadom telesného 

vzhľadu, záchvatové prejedanie sa, a kompenzačné opatrenia.  

Medzi menej časté PPP sa radia atypická anorexia, mentálna bulímia s nízkou frekvenciou 

a s obmedzeným trvaním, porucha impulzívneho prejedania sa s nízkou frekvenciou alebo 

s obmedzeným trvaním, syndróm nočného stravovania, pica, porucha čistenia, porucha 

prežúvania (ruminácia) a ortorexia.  
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3.  Diagnostické kritériá a 
epidemiológia 

 

Diagnostické kritériá podľa MKCH-10 sú nasledovné: 

F50.0 Mentálna anorexia (anorexia nervosa) - je porucha charakterizovaná zámernou stratou 

hmotnosti, ktorú vyvolal a udržiava pacient. Porucha sa najčastejšie vyskytuje u 

dospievajúcich dievčat a mladých žien, ale postihnutí môžu byť aj dospievajúci chlapci a 

mladí muži, ako aj deti blízko puberty a staršie ženy až po menopauzu. Choroba je spojená 

so špecifickou psychopatológiou, pričom hrôza z tučnoty a ovisnutej kontúry tela pretrváva 

ako vtieravá nadhodnotená idea a pacienti sami sebe prikazujú nízky prah hmotnosti. 

Prítomná je podvýživa rozličného stupňa (telesná hmotnosť 15% alebo menej pod 

predpokladanou hmotnosťou, alebo BMI ≤ 17,5) so sekundárnymi endokrinnými a 

metabolickými zmenami a poruchami telových funkcií (amenorea). Príznaky zahŕňajú veľmi 

obmedzenú stravu, nadmernú fyzickú aktivitu, vyvolávanie dávenia a hnačky, používanie 

liekov potláčajúcich chuť do jedenia a diuretík.  

F50.1 Atypická mentálna anorexia (atypická anorexia nervosa) - ide o poruchy, ktoré spĺňajú 

časť kritérií pre mentálnu anorexiu, ale jedno alebo viacero kľúčových kritérií nie je sú 

splnené. Pritom je výrazný pokles hmotnosti a správanie zamerané na jeho pokračovanie. 

Diagnóza by sa nemala použiť pri známej organickej chorobe spojenej so stratou hmotnosti.  

F50.2 Mentálna bulímia (bulimia nervosa) - je syndróm charakterizovaný opakovanými 

periódami prejedania a intenzívnym záujmom o kontrolu telesnej hmotnosti, čo vedie k 

prejedaniu s následným dávením alebo užívaním preháňadiel. Táto porucha má veľa 
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spoločných psychologických čŕt s mentálnou anorexiou vrátane nadmerného záujmu o tvar 

tela a hmotnosť. Opakované dávenie často zaviňuje poruchy elektrolytov a somatické 

komplikácie. Často, hoci nie vždy je v anamnéze epizóda mentálnej anorexie. Interval medzi 

oboma poruchami býva niekoľko mesiacov až viac rokov.  

F50.3 Atypická mentálna bulímia (atypická bulimia nervosa) - ide o poruchy, ktoré spĺňajú 

niektoré z kritérií pre mentálnu bulímiu, ale celkový klinický obraz neoprávňuje na túto 

diagnózu. Napríklad sa pozorujú opakované periódy prejedania a nadužívania preháňadiel 

bez výraznejších zmien hmotnosti, alebo môže chýbať typický nadmerný záujem o tvar tela 

a hmotnosť.  

F50.4 Prejedanie sa združené s inými psychickými poruchami - prejedanie zavinené 

zaťažujúcimi udalosťami, ako sú úmrtie blízkeho, úraz, pôrod atď.  

F50.5 Dávenie spojené s inými psychickými poruchami - ide o opakujúce sa dávenie, ktoré 

sa vyskytuje pri disociatívnych poruchách (F44.-) a hypochondrických poruchách (F45.2) a 

ktoré nezaviňujú len choroby zatriedené mimo tejto kapitoly. Táto podkategória sa môže 

použiť aj ako doplnok k O21.- (nadmerné dávenie v ťarchavosti, keď emočné faktory 

prevažujú ako príčina recidivujúcej ťažoby a dávenia v ťarchavosti).  

F50.8 Iné poruchy príjmu potravy pica u dospelých a psychogénna strata chuti do jedla  

F50.9 Nešpecifikované poruchy príjmu potravy 

Pečeňák, 2014, opísal zmeny v klasifikácii PPP po revízii DSM z verzie IV. na verziu 5 (bola 

aj zmena z číslovania rímskymi číslicami na arabské číslice). Predkapitola obsahuje 

diagnózy: pica (jedenie nepožívateľných látok), ruminácia (regurgitácia potravy 

s prežúvaním alebo opakovaným prehĺtaním), vyhýbavá / reštriktívna porucha príjmu jedla, 
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ktorá nahradila predtým používanú diagnózu odmietania jedla v ranom detstve. Pri diagnóze 

mentálna anorexia bola z kritérií vyradená amenorea – kvôli výskytu anorexie u mužov 

i u žien, ktoré používajú antikoncepciu. Sú presnejšie uvedené kritériá závažnosti anorexie 

podľa BMI: ľahká – BMI ≥ 17 kg/m2, stredná – BMI 16 – 16,99 kg/m2, ťažká – BMI 15-

15,99 kg/m2, extrémna – BMI < 15 kg/m2. Dôležité je, že diagnózy v tejto skupine sú 

vystavené tak, že by sa nemali prelínať. Od diagnózy mentálna bulímia sa diferencuje 

záchvatové prejedanie sa. Záchvatové prejedanie sa je novou diagnózou, ktorá bola v DSM-

IV-TR uvedená ako možný špecifikátor pre mentálnu anorexiu. Mentálna anorexia sa mohla 

špecifikovať na reštriktívny typ a záchvatové prejedanie sa / čistenie – prejedávanie sa so 

zvracaním. Druhým špecifikátorom bol reštriktívny typ anorexie – ak prejedanie nebolo 

prítomné a nedochádzalo k vyvolaniu zvracania či použitiu laxatív. Diferenciácia 

záchvatovej poruchy prejedania voči mentálnej bulímii (ktorá je tiež charakterizovaná 

záchvatovým prejedaním sa) je v tom, že pri tejto poruche nie sú prítomné kompenzačné 

behaviorálne vzorce (cvičenie, zaoberanie sa kalorickými hodnotami stravy) a medzi 

záchvatmi prejedania sa nie sú reštriktívne diétne opatrenia. Do systému nebola zaradená 

obezita pre komplexnosť jej príčin.  

Hay, 2020, uvádza, že konceptualizácia PPP sa za posledných desať rokov rýchlo rozšírila 

a okrem mentálnej anorexie a mentálnej bulímie zahŕňala aj záchvatové prejedanie sa a 

vyhýbavú / reštriktívnu poruchu príjmu potravy (ARFID). Tieto sa v súčasnosti považujú za 

štyri dobre konceptualizované poruchy, ktoré boli v 5. revízii DSM celkovo preklasifikované 

na poruchy kŕmenia a príjmu potravy (FEDs). 

Podľa Treasure, 2020, rozpoznaných je šesť hlavných PPP v diagnostických systémoch – 

mentálna anorexia, mentálna bulímia, záchvatové prejedanie sa, vyhýbavé / reštriktívne 

poruchy príjmu potravy (ARFID), pica, a ruminácia.  
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Podľa Galmiche, 2019, na základe systematického prehľadu literatúry, vážený priemer  

celoživotnej prevalencie (výskytu) PPP je nasledovný (v zátvorkách je rozsah): (i) mentálna 

anorexia 1,4% (0,1–3,6%) u žien a 0,2% (0–0,3%) u mužov, (ii) mentálna bulímia 1,9% 

(0,3–4,6%) u žien a 0,6% (0,1–1,3%) u mužov a (iii) porucha záchvatového prejedania sa 

2,8% (0,6–5,8%) u žien a 1,0% (0,3–2,0%) u mužov.  

 

4.  Teórie vzniku porúch príjmu 
potravy 

 

Podľa Jacobi, 2006, klasické modely vzniku PPP, napr. kognitívne-behaviorálny, 

psychodynamický alebo biologický, nedokážu s presnosťou predpovedať vznik PPP. Preto 

podobne ako pri iných psychiatrických poruchách sa do popredia dostáva multifaktoriálna 

podmienenosť vzniku PPP, tzv. biopsychosociálny model. Jednotlivé faktory tohto modelu 

sú však empiricky overené v rozdielnej miere. Okrem toho sa často neberie do úvahy otázka 

časového nástupu jednotlivých faktorov vzhľadom na začiatok PPP. Preto sa vychádza 

z toho, že niektoré z postulovaných rizikových alebo etiologických faktorov sú skôr 

korelátmi alebo následkami PPP. Rozlíšenie faktorov, u ktorých možno jednoznačne 

dokázať, že sa vyskytujú aj pred začiatkom PPP od tých, ktoré sú následkami poruchy sa 

preto javí ako zmysluplné. I napriek tomu môžu byť jednotlivé modely užitočné 

z praktického hľadiska, ako napríklad kognitívno-behaviorálny model môže pomôcť 

pacientovi objasniť prehľadným spôsobom jeho poruchy, na ktorých sa následne pri 

poskytovaní psychoterapie dajú formulovať rôzne praktické stratégie.  
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Treasure, 2020, klasifikuje patofyziologické faktory nasledovne. A: Patofyziologické 

faktory pre reštriktívne typy PPP: 1. Biologické faktory (genetická predispozícia, pohlavie: 

pomer ženy - muži = 10:1, obsedantno-kompulzívne alebo autistické vlastnosti spektra, 

náchylnosť správania k dysregulácii chuti do jedla, metabolická zraniteľnosť, vplyvy 

prostredia v perinatálnom období), 2. Psychologické faktory (črty osobnosti - rigidita, 

zmysel pre detail, intolerancia neistoty a chýb, perfekcionizmus, kognitívna rigidita s 

vysokou kognitívnou kontrolou nad motiváciou, vysoká schopnosť oddialiť odmenu, 

znížená výraznosť tváre a schopnosť dekódovať neverbálne signály od ostatných, znížená 

teória mysle, zvýšená citlivosť na sociálne hodnotenie a ohrozenie, znížená schopnosť 

interpretácie a reciprocity sociálneho kontaktu, narušenie telesného obrazu, alexithymia), 3. 

Psychosociálne faktory (problémy so stravovaním rodičov, rovesnícky stres, napr. šikana, 

trauma, kultúra industrializovaná / západná, idealizácia štíhlosti, stredne vysoký až vysoký 

socioekonomický status, vysokoškolské vzdelanie rodičov), 4. Behaviorálne faktory 

(nadmerná kontrola hmotnosti a stravovania, správanie sa pri regulácii hmotnosti, nadmerné 

obavy ohľadom BMI, zvládací mechanizmus vyhýbaním sa alebo perfekcionizmom, 

sociálna izolácia, zhoršená telesná a duševná kvalita života). B: Patofyziologické faktory pre 

bulímické typy PPP: 1. Biologické faktory (genetická predispozícia (neistá), pohlavie: 

pomer ženy - muži = 3:1, metabolická zraniteľnosť, etnický pôvod: zvýšená prevalencia 

u Ázijcov, behaviorálna náchylnosť k dysregulácii apetítu), 2. Psychologické faktory 

(nepriaznivé detstvo, črty ADHD, problémy so sociálnou kogníciou s emocionálnou 

vyhýbavosťou, poruchy imidžu tela, alexithymia), 3. Psychosociálne faktory (problémové 

stravovanie rodičov, nátlak rovesníkov napr. šikana, znevažujúce komentáre týkajúce sa 

tvaru tela alebo stravovania, trauma, kultúra industrializovaná / západná, idealizácia 

štíhlosti), 4. Behaviorálne faktory (správanie sa pri regulácii hmotnosti, nadmerné obavy 
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ohľadom BMI, zvládací mechanizmus vyhýbaním sa alebo perfekcionizmom, sociálna 

izolácia, zhoršená telesná a duševná kvalita života).  

Culbert, 2016, podáva sumarizáciu súčasného stavu literatúry týkajúcej sa hormonálnych 

korelátov a etiologických vplyvov na stravovacie patológie. Niekoľko hormónov, napr. 

ghrelín, cholecystokinín (CCK), glukagónu podobný peptid 1 (GLP-1), peptid YY (PYY), 

leptín, oxytocín, kortizol je narušených počas trvania PPP a pravdepodobne prispievajú k 

udržovaniu základných príznakov ochorenia, napr. obmedzeniu jedenia, nadmernému 

stravovaniu alebo spoločne sa vyskytujúcim znakom, napr. zmena nálady. Niektoré z týchto 

hormónov napr. ghrelín, kortizol, môžu tiež súvisieť s patológiou PPP prostredníctvom 

vzťahov so psychickým stresom. Napriek týmto účinkom zostáva úloha hormonálnych 

faktorov v etiológii PPP neznáma. Najsilnejšie dôkazy o etiologických účinkoch sa objavili 

pre ovariálne hormóny, pretože zmeny v ovariálnych hormónoch vedú k zmenám vo 

fenotypových a genetických vplyvoch na poruchy stravovania. 

 

5.  Manažment porúch príjmu 
potravy  

 

Pre všetky typy poruchy stravovania je hlavnou liečbou, ako je definované v súčasných 

národných a medzinárodných štandardných postupoch, forma kognitívno-behaviorálnej 

terapie, ktorá sa dá najčastejšie poskytnúť ambulantne (Hilbert, Hoek a Schmidt, 2017;  

Štandardný postup číslo 0101 Komplexný manažment porúch príjmu potravy Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky, 2020; a usmernenia NICE pre Národný zdravotný 
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systém Anglicka a Waleska, 2017). Podľa Hay, 2019, terapie založené na dôkazoch 

z výskumu a poskytované lekárom alebo psychológom zameraným na PPP sú považované 

za najefektívnejšie a sú preferované pacientami s PPP. Pacienti so závažnejšími príznakmi 

alebo tí, ktorí sa nezlepšujú menej reštriktívnou formou starostlivosti, môžu byť liečení 

formou denného stacionára alebo byť hospitalizovaní v špecializačnom programe (Hay, 

2019). Podľa Hay, 2020, okrem špecializovanej psychologickej terapie musí liečba zahŕňať 

aj riešenie dôležitých komorbidít súvisiacich s výživou, fyzickým a duševným zdravím, a 

preto je ideálne zdravotnú starostlivosť poskytovať v rámci multidisciplinárneho tímu, 

vrátane psychoterapeuta a obvodného lekára. Pri komplexnejších pacientoch s PPP, ako je 

väčšina pacientov s mentálnou anorexiou, závažnejšie prípady mentálnej bulímie 

a záchvatového prejedania sa, je pri pacientoch nutná ďalšia nemocničná interdisciplinárna 

starostlivosť – nutričný konzultant, odborný lekár / pediater, psychiater, zdravotné sestry, 

rehabilitačný pracovník, terapeut pre zamestnanie a sociálny pracovník alebo rodinný 

terapeut.  

 

6. Terapia porúch príjmu 
potravy 

 

Podľa Steinhausen, 2002, historicky sa liečba mentálnej anorexie do značnej miery 

spoliehala na antipsychotickú medikáciu až do druhej polovice 90. rokov, keď sa začal posun 

k zložitejšiemu prístupu k terapii, ktorá zohľadňovala biologické a vývojové faktory 

jednotlivca a zahŕňala individuálnu psychoterapiu.  
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Pokrok bol zaznamenaný zavedením kognitívnej a behaviorálnej liečby. Napríklad 

operatívne kondičné podmieňovanie bola technika používaná od polovice 60. rokov. 

Zahŕňala využitie pozitívnych (napr. “viac slobody“) alebo negatívnych (napr. „povinný 

odpočinok v posteli“)  posilňovacích prostriedkov v reakcii na požadované správanie, napr. 

dokončenie naservírovaného jedla. Napriek tomu, že sa v tom čase kognitívna a behaviorálna 

terapia považovali za účinné, otázky týkajúce sa ich trvanlivosti a širšieho vplyvu (nielen na 

telesnú hmotnosť), ako aj obavy z nátlakovej a kontrolnej povahy terapie a nezohľadňovania 

ďalších faktorov zodpovedných za udržiavanie poruchy, spochybňujú tvrdenie nadradenosti 

týchto terapií nad ďalšími existujúcimi intervenčnými prístupmi. (Bemis, 1987).  

Podľa Treasure, 2005, pacienti s PPP sú zvyčajne dobre informovaní ohľadom rôznych 

aspektov výživy, no i napriek tomu majú tendenciu popierať chorobný charakter ich 

symptómov. Aj napriek tomu je nutné pri formovaní terapeutického vzťahu pacientom 

poskytnúť informácie o PPP, posilní sa tým pocit bezpečia a spolupráce pri terapii. Niektorí 

pacienti sa pri terapii obávajú, že prídu o kontrolu nad jedením, iní si tak tajne prajú. 

Mnohých odrádza strach z priberania na telesnej hmotnosti a obava, že budú počas terapie 

„vykrmovaní“. Pacienti zvyčajne terapii neveria a neočakávajú úspech. Podávanie 

informácií o PPP v úvode terapie pomáha sprostredkovaniu istoty a predchádzaniu boja 

o moc s terapeutom. Vytýčenie si cieľov psychoterapie pomáha zaviesť do terapie štruktúru. 

Terapeutické ciele by nemali byť obmedzené len na dosiahnutie cieľovej telesnej hmotnosti 

alebo na dosiahnutie normalizácie správania pri jedení. Dosiahnutie cieľovej telesnej 

hmotnosti a normalizácie správania pri jedení slúžia ako vektory na prelomenie 

začarovaného kruhu PPP, a získanie príležitosti na zameranie sa na iné aspekty života. 

Ďalším pozitívom dosiahnutia cieľovej telesnej hmotnosti je, že poskytuje pacientovi 

zábezpeku pred nekontrolovateľným priberaním. 
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Jacobi, 2005, uvádza, že v úvode liečby je dôležité dohodnúť sa s pacientom na cieľovej 

telesnej hmotnosti. Ak má pacient výraznú podváhu alebo hmotnosť zostáva dlhodobo pod 

odhadovanou individuálnou cieľovou telesnou hmotnosťou, môžeme predpokladať, že sa 

mnohé anorektické / bulímické symptómy prípadne následky nepodarí zlepšiť a dlhodobo 

stabilizovať. Najlepším prediktorom cieľovej telesnej hmotnosti je premorbidná hmotnosť, 

ktorú pacient dosiahol po ukončení rastu po dlhšiu dobu. Keďže takýto časový úsek nie je 

vždy rekonštruovateľný, môže sa cieľová hmotnosť stanoviť na základe BMI aspoň 20, 

pretože táto hodnota predstavuje spodnú hranicu normálnej hmotnostnej oblasti (BMI 20-

25). Odporučenia ohľadom cieľovej hmotnosti nemusia nutne reprezentovať individuálne 

biologickú “zmysluplnú“ hmotnosť. Ide skôr o východiskovú bázu, na ktorej sa musí riadne 

stravovanie vyskúšať. Len minimálny počet pacientiek bude mať cieľovú hmotnosť naozaj 

BMI rovné presne 20; pre niektorých pacientov predstavuje zodpovedajúcu cieľovú telesnú 

hmotnosť BMI 22 alebo aj viac. Ak sa pacientovi nepodarí normalizovať svoje správanie 

v oblasti príjmu potravy ani po dosiahnutí cieľovej hmotnosti a po dlhšej fáze terapie, 

znamená to, že cieľová hmotnosť bola stanovená príliš nízko.  

Podľa McClelland, 2018, skorá intervencia zlepšuje výsledky pri PPP; preto je viac ako 

pozorné čakanie nevyhnutné rýchle zahájenie špecializovanej liečby PPP. Treasure, 2020, 

uvádza, že dlhé obdobia neliečených príznakov PPP môžu viesť k zakorenenej forme porúch, 

ktoré sú ťažšie liečiteľné. 

Boli vytvorené mnohé účinné druhy terapie na liečbu PPP. KBT a IPT sú najrozšírenejšími 

formami psychoterapie pre pacientov s mentálnou bulímiou a pacientov so záchvatovým 

prejedaním sa. IPT je efektívna na zlepšenie nadmerného prírastku hmotnosti a na zníženie 

straty kontroly nad jedlom. Rodinná terapia je najbežnejšou formou psychoterapie pre 

mladistvých s mentálnou anorexiou a môže byť účinná aj pre mladistvých s mentálnou 
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bulímiou. Za zmienku tiež stoja ďalšie terapie na liečbu PPP. V psychodynamických 

intervenciách je fókus na jedinečnú osobnú históriu pacienta z pohľadu porúch jedenia 

a nájdenie bezpečného útočiska, v ktorom sa dá táto história spracovať. Psychoanalytická 

terapia na liečbu PPP sa zameriava na to, ako nevedomá myseľ ovplyvňuje myšlienky 

a správanie a spočíva v skúmaní zážitkov z ranného detstva (Wooldridge, 2018). 

Somogyiová, 2015, uvádza, že sa v slovenských a českých odborných publikáciách v rokoch 

1993 – 2014 črtá tendencia zmeny prístupu k liečbe PPP, aby čo najlepšie vyhovela 

požiadavkám ochorenia, od redukcionistického KBT poňatia na doplnkové, novšie varianty 

techník zameraných na rozoznávanie a pomenovanie emócií alebo tréningy sociálnych 

zručností. Paralelne s KBT sa ordinuje aj liečba iným druhom terapie a práve o takéto 

komplexné uchopenie terapie PPP sa snažia moderné programy špecializovaných oddelení.  

Podľa Hildebrandt, 2017, na niektorých miestach sú vytvorené skupiny svojpomoci a 

psychoedukácia. Svojpomocná liečba založená na KBT je účinnou pri nadmernom prejedaní 

sa pacientov s mentálnou bulímiou a pre pacientov s impulzívnym prejedaním sa. Tým, že 

je KBT v komunite poskytovaná s obmedzenou dostupnosťou a tým, že je technológia 

mobilných telefónov široko dostupná, dostávajú aplikácie pre mobilné telefóny možnosť 

využiť takúto cestu ako formu psychoterapie. Pri používaní niektorých aplikácií sa podarilo 

dosiahnuť presnejšie a pravidelnejšie dodržiavanie časov jedál. De Zwaan, 2017, porovnal 

internetovú svojpomoc s tradičnou KBT pri impulzívnom prejedaní sa a dospel k záveru, že 

KBT vedie k rýchlejšiemu a väčšiemu zníženiu počtu dní s impulzívnym prejedaním sa 

v porovnaní s internetovou svojpomocou, kým internetová svojpomoc naďalej hrá rolu 

pomaly pôsobiacej alternatívnej liečby. Podobne aj Hildebrandt, 2017, vykonal výskum na 

relatívne malej vzorke pacientov so záchvatovým prejedaním sa a mentálnou bulímiou 

a porovnal účinok svojpomoci založenej na princípoch KBT so svojpomocou založenou na 
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princípoch KBT spolu s aktívnym používaním aplikácie Noom v mobilnom telefóne (Noom 

je aplikácia v mobilných telefónoch založená na princípoch KBT), kde tí pacienti, ktorí 

používali svojpomoc založenú na princípoch KBT a Noom dosiahli lepšiu komplianciu 

s jedlami. Hildebrandt uvádza, že kompliancia s jedlami je jedným s najrozhodujúcejších 

komponentov liečby PPP.  

Podľa Bucharovej, 2020, boli vyvinuté odbory umeleckej terapie, ako výsledok 

multidisciplinárnej práce medzi umelcami, psychoterapeutmi, pedagógmi, sociálnymi a 

zdravotníckymi pracovníkmi; ich spoločnými charakteristikami je, že pripisujú konkrétnu 

hodnotu procesu tvorivosti. V umeleckých terapiách sa oceňuje aspekt neverbálnej 

komunikácie alebo použitie obraznosti, symboliky a metafory ako obraz psychologického a 

emočného stavu. Vo všetkých formách umeleckej terapie sa prikladá hodnota bezpečnému 

terapeutickému vzťahu medzi pacientom a terapeutom, ktorý je riadený intervenciami 

založenými na terapeutických cieľoch konkrétneho jednotlivca, ako aj skupiny pacientov 

(Karkou, 2006). Karkou, 2006, pokračuje, že ústredným predpokladom je, že každý pacient 

bez ohľadu na schopnosti alebo zdravotné postihnutie sa môže tvorivo zapojiť do umenia a 

používať ho na obnovenie svojho zdravia. Práve táto otvorená pozícia kreatívneho zapojenia 

dáva umeleckej terapii jedinečný príspevok k liečbe PPP.  Bucharová, 2020, uvádza, že na 

liečbu PPP sa zameriavajú nasledovné terapie: arteterapia, muzikoterapia, dráma terapia, 

tanečná / pohybová terapia), a intermodálny prístup (nazývaný aj expresívna umelecká 

terapia). 

Za zmienku stoja aj pro anorektické internetové blogy (Novák, 2008). Tento fenomén 

upriamil pozornosť odborníkov na online priestor a jeho limity na potenciál vo forme online 

edukácie, intervencie a prevencie, čím sa rozšírili možnosti foriem liečby o novú oblasť 

(Papežová, 2013, Somogyiová, 2015). Práve v online priestore je vnímaný potenciál, 



23 
 

posúvajúci možnosti liečby PPP o krok vpred; online je dobrým doplnkom ku klasickej 

liečbe. Potenciál online priestoru spočíva aj v jeho využití pri zbere dát na výskumné účely. 

Jedna z takých tém je perspektíva pacienta, na ktorej zachytenie výskumníci zo sledovaných 

štúdií použili práve internet ako prostriedok zberu dát (Sládková, Vybíral, 2008). Štúdium 

jedincov s PPP je významnou oblasťou pre vymedzenie PPP, vysvetlenie vzniku PPP, pre 

prax a voľbu vhodných intervencií, pre laické teórie o PPP, prežívanie a postoje jednotlivcov 

s PPP v online priestore a oblasťou možného smerovania výskumu (Somogyiová, 2015).  

Hilbert, Hoek a Schmidt (2017) vykonali prehľad štandardných postupov liečby PPP z 

ôsmych krajín, ktoré boli publikované v rokoch 2009 až 2017. V liečbe mentálnej anorexie 

väčšina štandardných postupov odporúča obzvlášť rodinnú terapiu pre mladých pacientov, 

pre dospelých ako liečbu v prvej línii KBT, lebo KBT je jednou z menej intenzívnych 

psychologických liečebných postupov a má relatívne nízke náklady. Ako alternatívne liečby 

odporúča IPT, a DBT pre mentálnu bulímiu.  

Na základe štandardných postupov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, 2020, 

sa pre mentálnu anorexiu ako psychoterapiu odporúča zvážiť individuálnu, na PPP zameranú 

KBT, liečbu mentálnej anorexie podľa Maudsley nemocnice (Maudsley Anorexia Nervosa 

Treatment for Adults, MANTRA), a špecializovaný podporný klinický manažment (ŠPKM). 

V prípade, že u dospelých s mentálnou anorexiou sú uvedené terapie neefektívne alebo 

kontraindikované, môže sa zvážiť použitie niektorého iného typu liečby, napr. na PPP 

zameranej psychodynamickej terapie.  

Štandardný postup ďalej uvádza, že pri psychologickej liečbe pacientov trpiacich mentálnou 

bulímiou sa doporučuje v prvom rade zváženie menej intenzívnych psychologických 

postupov ako svojpomoc a špecializovaný podporný klinický manažment. V rámci 

svojpomoci by mali byť prístupné kognitívne behaviorálne svojpomocné materiály. 



24 
 

Špecializovaný podporný klinický manažment by mal zahŕňať krátke 20-minútové podporné 

sedenia, celkovo 4 až 9 sedení. Ak by sa terapia po 4 týždňoch preukázala ako neefektívna, 

neakceptovaná alebo kontraindikovaná, môže sa zvážiť terapia pomocou individuálnej na 

PPP zameranej KBT.  

 
 

 

6.1 Kognitívna behaviorálna 
terapia 

 

KBT bola vyvinutá americkým psychiatrom A.T. Beck-om v 60-tych a 70-tych rokoch 

minulého storočia a je jednou z kognitívnych terapií, ktorá zdôrazňuje kognitívnu zložku 

problému a významnú úlohu správania sa v opakujúcom sa cykle toho ako sa pacient cíti 

a myslí. Beck si všimol, že bežne dostupné myslenie a pozorovateľné správanie sa sú 

podložené základnými presvedčeniami pacienta. Terapeut KBT spolupracuje s pacientom na 

regulácii silných emócií a myšlienok, ktoré vedú k nebezpečnému kompenzačnému 

správaniu. 

Podľa Treasure, 2005, je KBT je najrozšírenejšou formou liečby PPP. KBT zdá sa byť 

vhodnejšia viac na mentálnu bulímiu a poruchy záchvatového prejedania sa ako na 

reštriktívne formy PPP. Pri PPP silné emócie a myšlienky (kognície) ohľadom jedla vedú 

k nebezpečnému kompenzačnému správaniu sa pri príjme potravy. Príklady 

takýchto myšlienok podľa Treasure, 2005, sú: „Ak zjem toto, tak už sa nebudem môcť 

zastaviť prejedanie sa, nemám tak pod kontrolou svoj príjem potravy ako majú iní. Ak zjem 

toto, tak už sa nebudem môcť zastaviť prejedanie sa, nemám tak pod kontrolou svoj príjem 
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potravy ako majú iní. Som tučná a mám slabú vôľu, už sa nechcem takto cítiť, jedenie ma 

poteší.“ Príkladmi emociálnych stavov podľa Treasure, 2005, sú strach, úzkosť, zúfalstvo, 

hnev, sklamanie; a príkladmi správania sa: hladovanie, zvracanie, impulzívne prejedanie sa. 

Tri zložky KBT – myšlienky, emócie a správanie sa – sú navzájom prepojené, vzájomne 

súvisia a podmieňujú sa a počas terapie KBT sa pracuje na tom, aby sa tieto prepojenia 

preťali, a aby sa pacient vyslobodil z bludného kruhu myšlienok, emócii a správania sa. 

Niektorí pacienti nie sú schopní pripustiť, že by sa ich PPP problém mohol podobať 

načrtnutému cyklu „myšlienka – emócia – správanie“ a preto je potrebné zvážiť pomoc 

pacientom s KBT, napríklad pomoc identifikovať ich emócie, alebo vytrvať v KBT 

dostatočne dlho na to, aby sa rozvinul dobrý pracovný vzťah s terapeutom.  

Podľa Dalle Grave, 2018, prvá fáza KBP na obezitu a psychiatrické problémy s tým spojené 

ako napr. nárazové prejedanie sa, trvá asi 24 týždňov a druhá fáza približne 48 týždňov. 

V prvej fáze by sa pacienti mali zamerať na cieľ dosiahnutia zdravého chudnutia, zatiaľ čo 

v druhej fáze  bude ich cieľom udržanie si schudnutej hmotnosti (aj keby ešte nedosiahli 

požadovanú hmotnosť). Je dôležité, aby sa pacienti zaviazali udržiavať hmotnosť dosiahnutú 

v prvej fáze bez toho, aby sa pokúšali ďalej chudnúť v druhej fáze preto, aby im bola 

poskytnutá možnosť precvičovať si zručnosti ohľadom udržania hmotnosti z dlhodobého 

hľadiska, čo je najnáročnejším a najžiadanejším cieľom liečby obezity. Ináč povedané, KBT 

je navrhnutá tak, aby pomáhala pacientom chudnúť a udržiavať telesnú hmotnosť, a tým im 

umožnila prevziať kontrolu nad svojim vlastným zdravím a indexom telesnej hmotnosti 

(BMI, body mass index). KBT je rozdielna od tradičných spôsobov liečby obezity, ktoré sa 

vo veľkej miere spoliehajú na silu vôle, KBT poskytuje konkrétne stratégie na zlepšenie 

dodržiavania životných návykov potrebných najskôr na schudnutie a potom na udržanie 

telesnej hmotnosti. Terapeut KBT by mal pacientom popísať to, ako budú sedenia prebiehať, 

že sa začne s vážením na sedení, kontrolou domácich úloh, a diskusiou o pokroku a 
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prekážkach, ktoré sa vyskytli za posledný týždeň. Potom pacient a terapeut vypracovávajú 

agendu na terajšie sedenie. Sedenie sa uzavrie dohodou na domácej úlohe. Terapeut KBT by 

mal zdôrazniť výhody dobrého začiatku a neprerušenia terapie, a konkrétne to, že množstvo 

úbytku hmotnosti v prvých štyroch až ôsmich týždňoch je silným prediktorom dlhodobých 

výsledkov. U pacientov, ktorí vyjadrujú pocit, že nikdy nebudú schopní schudnúť, by mal 

terapeut vniesť nádej, že pri spoločnej práci bude možné zistiť a prekonať ich osobné 

prekážky pri chudnutí a dosiahnutie primeranej a zdravej váhy. Agenda KBT je centrovaná 

na edukáciu a riešenie problémov pacientov ohľadom energetickej rovnováhy, fyzickej 

aktivity, sebakontroly príjmu potravy, samomonitorovania, metabolického ekvivalentu a 

stanovenia si týždenného váženia. Cieľom KBT je nastavenie myslenia na kontrolu 

hmotnosti. Nerealistickými cieľmi chudnutia pacientov sa na začiatku KBT nezaoberá, 

pretože vyššie očakávania chudnutia sú spojené s väčším chudnutím. Lent, 2016, zistil, 

v období medzi rokmi 1997 a 2016 sa ciele chudnutia pacientov znížili, ale stále výrazne 

prekračujú telesnú hmotnosť, ktorú po chudnutí pacienti dosahujú. Avšak stanovené ciele 

chudnutia nemali žiadny vplyv na proces chudnutia a na vytrvaní v procese chudnutia.  

Calugi, 2016, uvádza ideálny týždenný úbytok telesnej hmotnosti od 0,5 do 1 kg; tiež sa 

zaoberala vzťahom medzi očakávaním úbytku telesnej hmotnosti a úbytkom telesnej 

hmotnosti pacientov s vysokou obéznosťou a zistila, že vyššie očakávané chudnutie zlepšuje 

výsledok chudnutia, t.j. zvýšené množstvo schudnutých kilogramov, ako aj spokojnosť 

s chudnutím a tiež údržbou schudnutia za jeden rok. 

Štandardný postup číslo 0101 (Komplexný manažment porúch príjmu potravy) Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky, 2020, uvádza, že individuálna, na mentálnu anorexiu 

zameraná KBT obvykle trvá viac ako 40 sedení, v prvých 2-3 týždňoch sa vyžaduje sedenie 

2- krát do týždňa. Zámerom terapie je znížiť riziko somatického poškodenia, vytvoriť zdravé 
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stravovacie návyky a zodpovedajúcu telesnú hmotnosť, vykonať kognitívnu 

reštrukturalizáciu, zhotoviť liečebný plán pre pacienta, vysvetliť riziká nízkej telesnej 

hmotnosti, zlepšiť svojpomoc a robenie si domácich úloh na precvičovanie si novo 

získaných zručností. 

Štandardný postup číslo 0101 (Komplexný manažment porúch príjmu potravy) Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky, 2020, uvádza, že individuálna na mentálnu bulímiu 

zameraná KBT trvá najmenej 20 sedení, spočiatku 2-krát týždne sedenia. V prvej etape sa 

terapeut upriamuje na vytvorenie dobrého terapeutického vzťahu, psychoedukáciu a 

formovanie pravidelného rytmu jedenia. V druhej etape je fókus na psychopatológiu 

týkajúcu sa PPP, napr. náchylnosť na  prejedanie sa a dysfunkčné kognície. V tretej etape sa 

predlžuje dĺžka sedení a fókus sa stavia na pozitívne zmeny a prevenciu relapsu.  

Podľa Jacobi, 2006, cieľmi KBT terapie na liečbu mentálnej anorexie, bulímie a záchvatovej 

poruchy prejedania sa sú nasledovné: 1. normalizácia telesnej hmotnosti a správania 

v oblasti príjmu potravy (s prvkami terapie: analýza problému / identifikácia spúšťacích 

a udržiavacích faktorov narušeného správania v oblasti príjmu potravy (sebapozorovanie), 

anamnestická krivka hmotnosti, normalizovanie správanie v oblasti príjmu potravy, 

odbúravanie „čiernej listiny,“ zaobchádzanie so záchvatmi prejedania a vracaním, kontrola 

stimulov a zamedzenie reakcií, nemocničné opatrenia na stabilizáciu hmotnosti; 2. 

spracovanie základných problémových oblastí (s nasledovnými prvkami terapie: analýza 

problému, spracovávanie základných problémových oblastí orientovane na cieľ, kognitívne 

techniky, iné špecifické techniky – napr. tréning sociálnych kompetencií, zapojenie rodiny / 

rodinná terapia / rodinné poradenstvo, zapojenie partnera / partnerská terapia / párové 

poradenstvo); 3. zlepšenie vnímania a akceptácie vlastného tela (s prvkami terapie: cvičenia 

s telom, cvičenia na vnímanie tela, kognitívne techniky).  
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Boli vytvorené rôzne formy KBT, ktoré našli široké uplatnenie. Vylepšená KBT (KBT-E, 

enhanced cognitive behavioral therapy) bola vyvinutá špeciálne na zlepšenie 

psychopatológie PPP a výskum podporuje jej účinnosť (Atwood, 2020). Iný prístup ponúka 

kognitívnu nápravnú terapiu (CRT), ktorá sa zameriava na kognitívne procesy (Hagan, 

2020). 

 

6.2  Interpersonálna 
psychoterapia 

 

Podľa Cuijpers, 2016, je IPT štruktúrovaná, časovo obmedzená psychologická intervencia, 

ktorá bola vyvinutá na liečbu závažnej depresie v 70. rokoch. Pretože sa IPT javila ako 

účinná pri liečbe depresie, vedci a klinici ju začali používať pri iných psychických 

problémoch, vrátane PPP. 

Podľa Hilbert, Hoek a Schmidt (2017), zdá sa, že IPT má menší krátkodobý, ale rovnaký 

dlhodobý efekt ako KBT. Existuje množstvo presvedčivých dôkazov o tom, že medziľudské 

faktory hrajú významnú rolu v etiológii a udržiavaní PPP. Tak napríklad pacienti 

s reštriktívnou a bulímickou patológiou udávajú vážne stresujúce vzťahy s rodinnými 

príslušníkmi a priateľmi pred počiatkom PPP, napríklad kritické komentáre ohľadom 

nadváhy, tvaru tela, alebo spôsobu jedenia, nízky kontakt rodičov, nízka súdržnosť v rodine, 

nátlak so strany rodičov neúmerný veku, pohlaviu a schopnostiam, dynamika rodiny, ako 

napríklad rodinné teplo, komunikácia, afektívne prejavy, rozhodovanie v rodine.   
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Úlohu medziľudských vzťahov potvrdzujú aj iné teórie, napríklad teória zdržanlivosti, podľa 

ktorej vzniku bulímickej symptomatiky predchádza stravovanie sa s pomocou rôznych diét 

(Spurrell, 1997). Podľa výskumu od Grilo, 2000, u 65 % pacientov s nadmerným prejedaním 

sa bolo najprv prítomné diétovanie až potom prejedanie sa, u zvyšku pacientov (35%) bolo 

najskôr prítomné prejedanie sa až potom diétovanie. Dalo by sa teoretizovať, že pri zhruba 

tretine pacientov faktory iné ako predchádzajúce diétovanie, teda možno práve medziľudské 

vzťahy, poskytujú dodatočné vysvetlenie etiológie patologického prejedania sa u tejto 

skupiny pacientov.  

Goncalves (2020) poukázala na súvislosť medzi vnímanými problémami v rámci rodiny 

počas detstva so zvýšenou symptomatológiou PPP a s ťažkosťami v intímnych 

a manželských vzťahoch počas dospelosti. Autorka poukázala na to, že ženy s PPP majú 

ťažkosti ohľadom zvládnutia svojej role v romantických vzťahoch s mužmi. V závere 

vyvodila, že psychoterapeutické intervencie pacientov s PPP by sa mali zamerať na vzťah 

a emocionálnu blízkosť medzi mladým pacientom a rodičom, pretože vnímané skúsenosti 

s ťažkosťami s rodinným kontextom môžu súvisieť so symptomatológiou PPP.  

Mantilla, 2019, uvádza, že nízke sebavedomie a nízky sebaobraz majú zásadný význam vo 

vývine a výsledkoch PPP, najmä u pacientov s anorexiou, obzvlášť reštriktívneho typu 

(Mantilla, 2019). Treasure, 2005, uvádza, že negatívne spoločenské interakcie, zvýšená 

sebakritika a znížená nálada vedú k epizódam nárazového prejedania sa v bulímii. Po 

epizóde prejedania sa obyčajne nastáva ďalšie zhoršenie sebavedomia a nálady ako aj 

negatívneho hodnotenia spoločenských interakcií. Tieto zistenia podčiarkujú teoretické 

spojenie medzi symptomatológiou PPP a nasledovnými troma faktormi – medziľudskými 

vzťahmi, sebavedomím a náladou – a všetky tri tieto faktory sú stavebným kameňom 

interpersonálnej terapie. Ťažšie zvládnuteľné spoločenské fungovanie spolu 
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s medziľudskými ťažkosťami môže byť vzájomne poprepájané a súvisiace s PPP. Tieto 

ťažkosti môžu vytvoriť začarovaný kruh ťažkostí zhoršujúcich sa navzájom a kombinácia 

ťažkostí môže viesť k spusteniu alebo udržiavaniu symptómov pacientov s PPP. Špecifické 

oblasti medziľudských vzťahov, ktoré sú cieľom IPT sú spoločenské fungovanie, sebadôvera 

a negatívny afekt.  

Cuijpers, 2016, uvádza, že IPT sa zameriava na jednu zo štyroch nasledujúcich domén, ktoré 

súvisia s nástupom, exacerbáciou alebo pretrvávaním súčasných psychologických 

symptómov – 1. smútok, 2. medziľudské spory, 3. životné zmeny alebo 4. sociálna izolácia 

(sociálne deficity). Terapia IPT zároveň pomáha pacientom spojiť sa so sociálnymi oporami 

a zlepšiť kvalitu ich života. Medzi úlohy v počiatočnej fáze patrí vytvorenie terapeutickej 

aliancie, psychiatrická anamnéza s rozšírenou sociálnou históriou a interpersonálnym 

inventárom, zabezpečenie psychoedukácie, vzbudzovanie nádeje a výber interpersonálneho 

zamerania. Počas strednej fázy sa uplatňujú interpersonálne terapeutické pokyny špecifické 

pre daný problém. V záverečnej fáze sa získané zručnosti konsolidujú a prehodnocujú sa 

adaptívne medziľudské stratégie a pohotovostné plány pre prípad relapsu. 

Treasure, 2005, uvádza príklad fókusu problémovej oblasti identifikovanej v úvode IPT -  

interpersonálne deficity, konkrétne doteraz chudobný spoločenský život pacienta, 

neadekvátne vzťahy a neudržateľné medziľudské vzťahy. Terapeut nájde prepojenie medzi 

PPP a jedným zo štyroch problémových oblastí. Aj napriek tomu, že terapeut identifikuje 

prepojenie, pacient musí súhlasiť s dôveryhodnosťou tohto prepojenia a s terapeutickou 

prácou, ktorá sa s tým bude spájať. Terapeut poskytne pacientovi individuálnu formuláciu. 

Pacientovi môžu priliehať viaceré problémové oblasti, ale keďže interpersonálna terapia je 

časovo limitovaná, je lepšie sústrediť sa na jednu až dve problémové oblasti a jasne 

definovať ciele terapie. Po pacientovom súhlase s identifikáciou problému sa sformuluje 
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plán liečenia s vyšpecifikovanými cieľmi. Tieto ciele sú potom orientačnými bodmi pri 

každodennej terapeutickej práci a odvoláva sa na ne počas každého stretnutia s terapeutom. 

Počas prostrednej fázy, typicky trvajúcej osem až desať sedení, terapeut implementuje 

stratégie špecifické k identifikovanej problémovej oblasti. Pacienti sú povzbudzovaní 

k tomu, že oni sami sú zodpovední za svoju terapiu a pripomína sa im, že zmena 

medziľudských vzťahov si vyžaduje pozornosť a vytrvalosť. Terapeut by nemal klásť otázky 

tak, aby vyvolával neurčité alebo pasívne odpovede, ako napríklad, čo sa udialo za posledný 

týždeň v živote pacienta. Lepšie je v úvode začať dopytovaním sa na to, na čo by sa chcel 

pacient sústrediť v dnešnej terapii, alebo ako pokročil k naplneniu cieľov od poslednej 

terapie. Tieto otázky poskytujú lepší smer a zameranie na prítomnosť. Terapeut pomáha 

pacientovi nachádzať prepojenie medzi medziľudskými udalosťami a problémami v jedení. 

Pacientovi sa kladie za úlohu všímať si spúšťače záchvatového prejedania sa, keďže tieto sú 

často precipitované medziľudskými stresormi a negatívnou náladou. Následne pacient začne 

spoznávať, že problematické jedenie je často dôležitým indikátorom medziľudských 

problémov, ktoré by inak zostali nepovšimnuté. V poslednej fáze trvajúcej štyri až päť 

sedení je pacient povzbudzovaný k tomu, aby opísal konkrétne zmeny v jedení, zvlášť tých, 

ktoré súvisia so zlepšením identifikovaných problémových oblastí. Terapeut spolu 

s pacientom konsolidujú prínos terapie, skúmajú vzťahy ohľadom ukončovania terapie, 

rozoberajú detaily plánu na udržovanie zlepšení v identifikovaných problémových 

oblastiach a opisujú terapeutickú prácu, v ktorej bude musieť pacient pokračovať už sám. 

Podobne ako pri iných psychoterapiách, aj pri interpersonálnej terapii je zámerom vytvoriť 

pozitívnu terapeutickú alianciu, vyvodiť atmosféru tepla, podpory a empatie. Terapeut je 

aktívny a slúži ako advokát pacientovi. Na rozdiel od väčšiny iných terapií, v ktorých hrá 

terapeut skôr neutrálnu rolu, v IPT je vskutku akýmsi roztlieskávačom. Terapeut napomáha 

pacientovi cítiť sa pohodlne tým, že parafrázuje komentáre v pozitívnom svetle, aby vytvoril 
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bezpečné a podporujúce pracovné prostredie. Terapeut vnáša do terapie nádej a optimistický 

postoj ohľadom schopnosti pacienta uzdraviť sa. Konfrontácie a vyjasňovanie si sa koná 

jemným spôsobom a ihneď ako je to možné a terapeut opatrne povzbudzuje pacienta, aby si 

vytvoril pozitívne očakávania od ich vzájomného terapeutického vzťahu.  

Podľa Rahn & Mahnkopf, 2000, pre veľký význam interpersonálnych faktorov pri vzniku 

porúch boli vyvinuté tiež varianty interpersonálnej psychoterapie depresií pri liečbe PPP – 

fókusujúce postupy. V úvode terapie sa namiesto jedného z tradičných štyroch fókusov IPT 

formuluje fókus, ktorý sa týka buď neprekonaného smútenia, rozdielov vo vzájomných 

očakávaniach, sociálnej výmeny rolí, alebo neschopnosti naviazať kontakt. Na základe tohto 

fókusu sa v pevne stanovenom počte hodín tématizuje a podporuje správanie vedúce ku 

riešeniu problému.  

Treasure, 2005, uvádza, že pre bulímických pacientov je interpersonálny prístup vhodnejší, 

a kognitívny prístup KBT je zas relevantnejší pre skreslenia ohľadom telesnej hmotnosti 

a tvaru tela v mentálnej anorexii. Oba prístupy aj IPT aj KBT zlepšujú tiež oblasti 

krátkodobého a dlhodobého psychologického fungovania, vrátane zlepšenia PPP a 

všeobecnej psychopatológie, sebavedomie, spoločenské uplatnenie a interpersonálne 

vzťahy.  

Podľa McIntosh, 2020, súčasné dôkazy naznačujú, že osoby s ťažkou a pretrvávajúcou 

mentálnou anorexiou reagujú na liečbu založenú na dôkazoch a zotavujú sa celé desaťročia. 

Vzhľadom na to, že mentálna anorexia je veľmi vážnym ochorením, je pravdepodobné, že 

samotná IPT bez iných prvkov liečby pre týchto pacientov nie je postačujúcou terapiou, ale 

je treba ju poskytovať v kontexte ďalších doplnkových terapií, napr. farmakologickej, 

nutričnej.   
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6.3  Dialektická behaviorálna 
terapia 

 

Podľa Lenz, 2014, pacienti s PPP sú často citliví na vznik súčasne sa vyskytujúcich 

psychiatrických ochorení, vrátane úzkostných porúch, ako je sociálna fóbia a obsedantno-

kompulzívna porucha, a depresívna porucha. Podľa autora, sa DBT ukázala ako možná 

terapia pre intervenciu pacientov s PPP a depresívnym syndrómom.  

Lammers, 2020, poukázal, že existuje niekoľko dôvodov predpokladať, že určitá podskupina 

pacientov s poruchou záchvatového prejedania sa má väčšiu pravdepodobnosť benefitu z 

DBT. Všetky typy PPP sú charakterizované ťažkosťami s reguláciou emócií, a pacienti 

s poruchou záchvatového prejedania môžu vykazovať až výrazné ťažkosti s reguláciou 

emócií. Ukázalo sa, že pacienti, ktorí tvrdia, že konzumácia jedla je reakciou na negatívne 

emócie, majú vysokú úroveň problémov s reguláciou emócií. Preto môže DBT zlepšiť 

výsledok u jedincov s BED, ktorí majú nadváhu a zaoberajú sa emočným stravovaním.  

Treasure, 2005, uvádza, že terapia pre pacientov s PPP, ktorí súčasne trpia hraničnou 

poruchou osobnosti je často nedostačujúca. Tradičné metódy ako sú KBT pre mentálnu 

bulímiu sa môžu vyskúšať, no obyčajne sú nedostatočné. Pacienti s hraničnou poruchou 

osobnosti dosahujú obzvlášť neuspokojivé výsledky. Terapeutický vzťah sa často zlomí, 

alebo sa stane tak komplexným, že pokračovanie v ďalšej psychoterapii je nemysliteľné. 

Títo pacienti majú okrem symptómov PPP aj sebapoškodzovacie tendencie,  abúzy 

psychoaktívnych látok, nestabilnú afektivitu a impulzivitu, vedú nešťastné a chaotické 

životy s veľkou dávkou utrpenia a podstatnými rizikami. Terapeuti, ktorí im prichádzajú na 

pomoc sa začnú cítiť ochromení týmto chaosom a stresom. DBT je terapia s dokázanou 
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efektivitou v liečbe pre pacientov s opakovaným sebapoškodzovaním sa, impulzívnym 

konaním a abúzami psychoaktívnych látok, a má dokázanú účinnosť pri liečbe pacientov 

s PPP a komorbidnou hraničnou poruchou osobnosti.  

DBT je komplexná terapia. Autorkou terapie je psychologička Marsha Linehan z USA a je 

rozpísaná v jej knihe a sprievodnom manuáli na nácvik zručností z roku 1993. DBT je 

zvyčajne poskytovaná ambulantným pacientom, aj keď sa dá adaptovať pre 

hospitalizovaných a stacionárnych pacientov. Terapia sa poskytuje jeden rok, aj keď 

jednotlivé programy sa dajú zopakovať. 

Mehlum, 2021, uvádza, že DBT liečba zahŕňa týždennú individuálnu terapiu s využitím 

kognitívnych stratégií a stratégií na zmenu správania vyvážených s validačnými stratégiami 

na podporu sebaprijatia a schopnosti regulovať emócie a znižovať suicidálne a 

sebapoškodzujúce správanie a iné správanie znižujúce kvalitu života. Pacienti sa tiež 

zúčastňujú týždenných skupinových školení zameraných na precvičovanie zručností, kde sa 

učia zručnosti zvládania, ako sú schopnosti všímavosti (mindfulness), schopnosti regulácie 

emócií, zručnosti v oblasti tolerancie núdze a medziľudské zručnosti. Medzi terapeutickými 

sedeniami sa pacienti môžu obrátiť na svojich terapeutov, aby im poskytli koučing o tom, 

ako využiť tieto zručnosti v náročných situáciách každodenného života. Terapeuti DBT 

zvyčajne spolupracujú v konzultačných tímoch, aby pomohli udržať integritu liečby a 

zabránili terapeutickému vyhoreniu.  

Chapman, 2006, uvádza, že DBT je komplexná liečba, ktorá zahŕňa mnoho aspektov 

tradičných prístupov, ako napríklad KBT, behaviorálnu terapiu (t. j. expozícia, zvládanie 

nepredvídaných udalostí, riešenie problémov a kontrola stimulov), kognitívnu 

reštrukturalizáciu a ďalšie podobné intervencie. Pre DBT sú relatívne špecifické a jedinečné 

nasledovné prvky: (a) päť funkcií liečby, (b) biosociálna teória so zameraním na emócie, (c) 
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dialektická filozofia a (d) prijatie a všímavosť (mindfulness). Piatimi funkciami liečby sú 

nasledovné: 1. zvyšovanie schopností, 2. zovšeobecňovanie schopností, 3. zvyšovanie 

motivácie / znižovanie nefunkčného správania, 4. zvyšovanie / udržiavanie schopností a 

motivácie terapeuta, 5. štrukturovanie životného prostredia. Autor ďalej uvádza, že realita v 

dialektickom rámci pozostáva z protikladných polárnych síl, ktoré sú v napätí. Napríklad  

liečba zameraná na zmeny vytvára napätie tým, že zvyšuje túžbu pacienta byť skôr prijatý 

ako zmenený. Na jednej strane bolo úsilie zamerané na zmenu neúplnou stratégiou, pretože 

by chýbala podstatná zložka prijatia. Na druhej strane, úplné zameranie na prijatie pacienta 

môže byť tiež neúplné a neúčinné, pretože pacienti s početnými problémami vrátane 

suicidálnych myšlienok si vyžadujú rozsiahle terapeutické zmeny. V rámci každého sedenia 

terapeut pracuje s rovnováhou prijatia a validácie na jednej strane a na druhej strane so 

stratégiami riešenia problémov a zmenami správania. Pri navrhovaní riešení často navrhuje 

aj validáciu (napr. radikálne prijatie, tolerovanie núdze, zohľadnenie aktuálnych 

emocionálnych alebo iných skúseností), aj zmenu (napr. riešenie problému, zmenu 

správania, zmenu prostredia, zmenu poznania). Keď terapeut a pacient narazia na radikálne 

opozičné názory v určitej otázke, dialektická filozofia umožňuje terapeutovi vzdať sa túžby 

mať „pravdu“ a zamerať sa na spôsoby, ako syntetizovať svoju perspektívu s pacientovou 

na základe myšlienky, že každá pozícia bude pravdepodobne sama o sebe neúplná. 

Podľa Treasure, 2005, DBT sa nepoužíva na liečbu pacientov s mentálnou anorexiou, len na 

mentálnu bulímiu a impulzívneho prejedania sa. DBT používaná pri PPP sa líši od DBT 

programu používaného pri hraničných poruchách osobnosti. DBT pre PPP kombinuje dve 

modality do jednej modality - buď sa poskytuje 2-hodinovú skupinovú terapia na liečbu 

záchvatového prejedania sa, alebo 60-minútová individuálna terapia pre pacientov s 

mentálnou bulímiou. DBT pre PPP je stručnejšia. Na rozdiel od zvyčajnej celoročnej liečby 

hraničnej poruchy osobnosti, pri PPP trvá DBT 20 sedení rozdelených rovnomerne. Prvá 
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polovica každého sedenia je venovaná kontrole domácich úloh a zahŕňa diskusiu 

o denníkových kartách pacienta a reťazové analýzy správania. Pacienti diskutujú o tom, ako 

implementovali nové zručnosti do svojho každodenného života, alebo o prekážkach, s 

ktorými sa pri tom stretli. Druhá polovica každého sedenia je venovaná výučbe nového 

obsahu a nácviku nových zručností, ktoré sa tiež nazývajú získavaním zručností. Denníkové 

karty slúžia na dosiahnutie sebakontroly nad jedením. Umožňujú pacientovi pozorne 

sledovať svoje myšlienky, pocity a správanie spojené s jedlom a jedením. Hlavná myšlienka 

spočíva v tom, že čím viac sa pacient môže dozvedieť o svojich stravovacích zvykoch, tým 

lepšie bude vedieť zvládnuť svoje poruchy stravovania. Na denníkovej karte si pacienti 

počas celého dňa zaznamenajú nasledovné: nutkanie na záchvat prejedania sa, počet 

prekonaných epizód, počet epizód „bezduchého“ stravovania, zjavne irelevantné správanie 

(správanie, ktoré sa na prvý pohľad nejaví ako relevantné pre impulzívne prejedanie sa alebo 

čistenie, ale ktoré je dôležité v reťazovej analýze správania, ktorý vedie k PPP), 

kapitulovanie (vzdanie sa svojich cieľov ohľadom PPP a zručného ovládania svojich 

emócií), a úroveň posadnutosti jedlom.  

 

 

6.4  Rodinná intervencia 
 

Treasure, 2005, uvádza, že za posledné roky sa rodinná terapia postupne etablovala ako 

dôležitý a efektívny liečebný prístup v PPP, najmä s dospievajúcimi pacientmi s mentálnou 

anorexiou. Súčasné rodinné intervencie vychádzajú z toho, že správanie sa a vzťahy medzi 

členmi rodiny navzájom súvisia. V rodinnej terapii sa hľadá pochopenie, o čo jednotlivým 
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členom rodiny ide, čo v skutočnosti robia, o čo sa snažia a ako sa od toho odvíja ich 

správanie. V rodinnej terapii pri ambulantnej starostlivosti rodičia zostávajú zodpovední za 

nutričnú rehabilitáciu s pomocou terapeuta, pričom sa kontrola nad telesnou hmotnosťou 

vracia mladému pacientovi veku primeraným spôsobom. V rodinnom prostredí a v dobre 

známom sociálnom okolí bude pacientovi zabezpečený psychosociálny rozvoj, ktorý mohol 

stagnovať počas choroby. Rodinná terapia vychádza zo systematického prístupu, z ktorého 

sa vytvorilo niekoľko modelov rodinnej terapie ako napríklad dynamicko-interakčný model, 

štrukturálny model, strategický model a modely biosyntézy a biokybernetiky. Fokusom 

rodinnej terapie je zlepšenie autonómie každého člena rodiny a odbúravanie strachu. 

Podľa Treasure, 2005, u mladších pacientov, u ktorých ešte pretrváva silné puto s rodinou je 

nádej, že s pomocou rodinnej terapie sa upraví štruktúra vzťahov a hodnôt a tým i samotná 

PPP. Úlohou rodinného terapeuta je konceptualizovať PPP vo vzťahu ku organizácii 

a fungovaniu celej rodiny, a plánovať terapeutickú intervenciu na zindukovanie zmeny 

v rodine. Bez ohľadu na to, či rodinné prostredie má alebo nemá kauzálnu úlohu v etiológii 

PPP, je nepochybné, že prítomnosť PPP má zásadný vplyv na rodinný život. Postupom času 

jedlo a stravovacie návyky prenikajú celou rodinnou štruktúrou, každým vzťahom v rodine 

a ovplyvňujú každodenné rodinné postupy a zvládanie problémov. Dynamika rodiny je 

priam predvídateľná, s pribúdajúcim časom sa centrálnosť PPP sa v rodine bude len 

zväčšovať a adaptívne schopnosti rodiny len zužovať. Najdôležitejším krokom pri zapájaní 

rodiny do liečby je preto ozrejmiť, že rodina sa nevníma ako problém, ale ako zdroj pomoci. 

Počas rodinnej terapie je väčšinou obtiažne zistiť, ktoré procesy boli príčinou a ktoré 

následkom a takisto z klinického hľadiska to nemusí byť veľmi užitočné. Dôležitejšie je 

spolu s rodinou prebádať, kde sa rodinný život zadŕha a pomôcť im objaviť, ako by sa mohli 

z takejto situácie oslobodiť. 
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Fisher, 2019, porovnala 25 štúdií rodinnej terapie pri pacientoch s mentálnou anorexiou 

a naznačila, že prístupy rodinnej terapie môžu byť v krátkodobom horizonte účinné v 

porovnaní s obvyklou liečbou. Nie je však dostatok dôkazov na to, aby bolo možné určiť, či 

rodinná terapia ponúka výhodu v porovnaní s inými typmi psychoterapie, alebo či niektorý 

prístup rodinnej terapie je účinnejší ako iný. 

Tomanová, 2006, uvádza, že bola vytvorená viacrodinná terapia na liečbu PPP. Program 

vyvinutý v Drážďanoch v Nemecku (1998) a v Londýne vo Veľkej Británii (1999) bol v 

roku 2004 po prvý krát zavedený v Centre pre liečbu porúch príjmu potravy v Prahe s cieľom 

začleniť viacrodinnú terapiu do systému komplexnej liečby a učiniť ju dostupnejšou pre 

väčší počet rodín, v ktorých jeden z členov trpí na PPP. Viacrodinná terapia predstavuje 

eklektický prístup kombinujúci prvky viacerých terapeutických smerov. Multimodalita 

prístupu umožňuje pružnú prispôsobivosť dynamike  konkrétnej skupiny rodín. Základnými 

princípmi a cieľmi viacrodinnej terapie sú: umožniť rodinám otvorene rozprávať o svojom 

probléme s inými rodinami, ktoré sú v podobné situácii, poskytnúť rodinám možnosť úniku 

zo sociálnej izolácie, vytvorenie prostredia solidarity, nádeje a otvorenej pomoci, pomoc 

vytvoriť novej široko zameranej perspektívy a odvrátenie pozornosti od PPP a vytvorenie 

pozitívne fungujúceho interakčného zázemia. Fázami terapeutického programu sú fáza 

orientovaná na symptómy, fáza orientovaná na vzťahy a fáza orientovaná na budúcnosť 

a nové perspektívy.  
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6.5  Psychodynamická terapia 
 

Podľa Abbate-Daga, 2016, vhodnou definíciou psychodynamickej terapie je, že reprezentuje 

inkluzíny prístup k ľudskej vnútornej perspektíve na vyjasnenie interakcií medzi pacientami 

a ich interným a externým svetom. Dôležitými prvkami psychodynamickej terapie  sú: 1. 

fókus na pacientovu „subjektivitu“, 2. dôraz na obranný mechanizmus, 3. hodnota 

terapeutickej aliancie, transferencia a proti-transferencia, 4. zameranie sa na podvedomý 

význam symptómov, 5. dôraz na možnú spojitosť medzi súčasnými a minulými 

interpersonálnymi vzťahmi a konfliktami, 6. relevantnosť vplyvu internej reprezentácie 

vzťahov na význam pacientových atribútov ich vlastnej skúsenosti. 

Štandardný postup číslo 0101 (Komplexný manažment porúch príjmu potravy) Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky, 2020, uvádza, že psychodynamická terapia je v trvaní 

najmenej 40 sedení. Štandardné postupy ďalej uvádzajú, že počas terapie sa vytvárajú 

individualizované hypotézy ohľadom toho, čo symptómy pre pacienta znamenajú, ako ho 

ovplyvňujú, a ako jeho symptómy ovplyvňujú vzťahy so sociálnym okolím. V prvej etape je 

dôraz na nadviazanie dobrého pracovného terapeutického vzťahu a diskusie o anorektickom 

správaní. Druhá etapa je zameraná na vzťahy pacienta s inými ľuďmi a na to, ako tieto 

vzťahy ovplyvňujú jedenie. V poslednej etape sa dôraz kladie na prenos terapeutickej 

skúsenosti do každodenného života, svojpomoc a venovanie sa obavám pacienta ohľadom 

ukončenia liečby. 

Zipfel, 2014, porovnal účinok fokálnej psychodynamickej terapie (40 sedení, manualizovaná 

terapia, vytvorená  v Nemecku v r. 2014) s KBT zameranou na PPP. Fokálna 

psychodynamická terapia sa ukázala ako výhodná pokiaľ ide o remisiu po 12. mesiacoch, 
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a KBT bola účinnejšia pokiaľ ide o rýchlosť hmotnostného prírastku a zlepšenie 

psychopatológie PPP.  

Lopez, 2014, vykonala systematický výskum efektívnosti psychodynamickej terapie na 

liečbu PPP a preskúmala osem publikovaných štúdií za roky 2004 a 2014. Vyhodnotila, že 

psychodynamická psychoterapia pre PPP nebola dostatočne študovaná, a že zistenia 

poukazujú, že na liečbu PPP môžu byť užitočné prvky aktívnej dynamickej intervencie, 

najmä interpersonálna psychoterapia. 

Abbate-Daga, 2016, porovnal 47 štúdií ohľadom efektívnosti psychodynamickej terapie na 

liečbu PPP, s celkovým výsledkom, že získané údaje podporujú konštatovanie, že 

psychodynamická terapia je efektívna v liečbe PPP, najmä mentálnej anorexie, a že 

psychodynamická terapia vykazovala sľubné výsledky na konci liečby a následného 

sledovania.  

 

6.6  MANTRA 
 

MANTRA je jedným z novších spôsobov psychologickej liečby mentálnej anorexie. Model 

bol vytvorený v spolupráci s pacientami v Maudsley Hospital v južnom Londýne v 80-

rokoch minulého storočia. Podľa Schmidt, 2014, MANTRA je kognitívno-interpersonálna 

liečba mentálnej anorexie založená na dôkazoch z výskumu. MANTRA zahŕňa najnovšie 

poznatky z oblastí výskumu neuropsychologického, sociálno - kognitívneho a výskumu 

osobnostných čŕt. Okrem pozornosti venovanej prírastku hmotnosti a práce na normálnom 

stravovacom režime sa pozornosť venuje motivácii k zmenám a intrapersonálnym a 



41 
 

interpersonálnym udržiavacím faktorom a skúmajú sa stratégie na ich riešenie. Tieto faktory 

sú opísané v „začarovanom kvete“, diskusie o ktorom vedú k diskusiám o cieľoch liečby.  

Podľa Schmidt, 2019, MANTRA bola manualizovaná pre individuálnu liečbu pacientov 

s mentálnou anorexiou. Účinnosť terapie bola skúmaná u dospelých v niekoľkých štúdiách, 

ktoré preukázali nielen významné a stabilné zlepšenie psychopatológie PPP a BMI, ale aj 

vysokú prijateľnosť liečby a nízku mieru predčasného ukončenia liečby (Schmidt, 2015 

a Schmidt, 2016). MANTRA zameriava na štyri hlavné faktory udržiavania mentálnej 

anorexie: 1. štýl myslenia charakterizovaný rigiditou, zameraním sa na detaily a strachom 

z chýb, 2. vyhýbanie sa spracovaniu emócií a vzťahový štýl, 3. pozitívne presvedčenie o 

použití anorexie pre osobu pacienta [proanorexické presvedčenie], 4. reakcia blízkych na 

chorobu charakterizovaná vysokou emóciou a prejavy prispôsobenia sa chorobe.  

Štandardný postup číslo 0101 (Komplexný manažment porúch príjmu potravy) Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky, 2020, a usmernenia NICE pre Národný zdravotný 

systém Anglicka a Waleska, 2017, uvádzajú, že dĺžka terapie MANTRA je 20 sedení,  

prvých 10 týždňov je MANTRA terapia poskytovaná jeden krát za týždeň, potom sa 

frekvencia prispôsobuje danému pacientovi. Je možné doplniť ďalších 10 sedení u pacientov 

s komplexnými problémami. Obsah terapie sa prispôsobuje podľa pripravenosti 

individuálnych pacientov pracovať na danej oblasti napr. na zmene vo výžive, alebo na 

zmene správania, na zapojení členov rodiny. Cieľom je u pacienta vytvoriť „neanorektickú 

identitu“.  

Schmidt, 2014, uvádza, že MANTRA obsahuje deväť modulov a pacienti majú počas terapie 

aktívnu rolu a dostávajú domáce úlohy. V terapii sa používa osobný pracovný zošit, ktorý 

štruktúruje liečbu a má povzbudzovať k práci s terapeutom. 
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Jansingh, 2020, skúmal systematické preskúmania a meta analýzy psychoterapie zamerané 

na liečenie mentálnej anorexie za roky 1980 až 2017; tieto boli tri – van der Berg, 2019; 

Zeeck, 2018; a Murray, 2019.  Liečbou prvej línie pre mladých dospelých a dospelých s 

mentálnou anorexiou, je liečba MANTRA, KBT a špecializovaný podporný klinický 

manažment, a podľa autora, žiadna z týchto terapií nie je nadradená nad inou. 

 

 

 

6.7  Špecializovaný podporný 
klinický manažment 

 

Špecializovaný podporný klinický manažment (ŠPKM) ja ambulantná psychoterapia na 

liečbu PPP. Podľa Jordan, 2019, tak ako naznačuje názov terapie, ŠPKM pre mentálnu 

anorexiu pozostáva z dvoch základných prvkov, pričom oba sa dodávajú v rámci každého 

sedenia: 1. klinický manažment mentálnej anorexie – zameranie sa na normalizáciu 

stravovania, prírastok telesnej hmotnosti, riešenie ďalších prejavov správania, 

psychoedukácia, kompliancia, 2. podporná terapia na problémy prednesené pacientom. 

Jordan, 2019, tiež uvádza, že ŠPKM nie je postavená na konkrétnom teoretickom modeli, 

nie je motivačnou terapiou, pacient nedostáva domáce úlohy, nie je placebo terapiou, nie je 

len všeobecnou psychoterapiou, ale klinický manažment má vysoko špecializovaný fókus 

na symptómy mentálnej anorexie, nie je to behaviorálna terapia, a aj napriek tomu, že ciele 

ŠPKM sú podobné iným teóriám, ŠPKM nie je eklektickou pri preberaní prístupov z iných 

terapií – akékoľvek podobné stratégie implementované v ŠPKM sú implementované 

pragmaticky, bez odvolávania sa na konkrétnu teóriu alebo inú terapiu. Jordan, 2019, 
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konštatuje, že dvojité zameranie terapie pravdepodobne prispieva k úspechu ŠPKM, že 

priame zameranie na symptómy je nepochybne najefektívnejším faktorom, a že ateoretický 

model ŠPKM ponecháva priestor pre vlastný model pacienta, a priestrannosť neokupovaná 

zložitými technickými aspektami modulov ako sú napríklad MANTRA a KBT poskytuje 

viac priestoru na počúvanie a adresovanie pacientových životných problémov. Aj keď 

niektorí kritizovali existujúce psychologické modely na liečbu mentálnej anorexie, že sú 

zamerané na fenoménon hladovania (Gutierrez, 2013), existuje len málo argumentov na to, 

že odvrátenie hladovania priamym zameraním sa na normalizáciu stravovania a prírastok 

hmotnosti sú nevyhnutnou súčasťou terapií (Waller, 2019). Jordan, 2019, konštatuje, že 

pacienti s mentálnou anorexiou sa často sťažujú na prílišné zameranie na stravu a váhu; 

ŠPKM poskytuje pacientom podporu pri komplexnom procese priberania na telesnej 

hmotnosti a súčasne uznáva ich ďalšie problémy.  

Štandardný postup číslo 0101 (Komplexný manažment porúch príjmu potravy) Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky, 2020, uvádza, že ŠPKM na liečbu mentálnej anorexie 

obsahuje 20 alebo viac týždenných sedení, podľa závažnosti stavu, s cieľom pomôcť 

pacientovi rozpoznať jeho vzťah medzi svojimi symptómami a abnormálnym správaním 

týkajúcim sa jedla, obsahuje monitorovanie zdravia a určenie cieľového rozpätia telesnej 

hmotnosti, nabádanie k dosiahnutiu zdravého spôsobu jedenia, a terapeut sa zameriava na 

vytvorenie pozitívneho pracovného vzťahu s pacientom.  

Štandardný postup číslo 0101 (Komplexný manažment porúch príjmu potravy) Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky, 2020, uvádza, že ŠPKM na liečbu mentálnej bulímie by 

mal zahŕňať krátke 20-minútové podporné sedenia, celkovo 4 až 9 sedení; ak by sa terapia 

po 4 týždňoch preukázala ako neefektívna, neakceptovaná alebo kontraindikovaná, môže sa 

zvážiť terapia pomocou individuálnej na PPP zameranej KBT. 
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6.8  Kognitívna analytická 
terapia 

 

Terapia KAT bola vyvinutá anglickým rodinným lekárom a psychoterapeutom Ryle v roku 

1990. Podľa Kerr, 2005, KAT je integratívna terapia a čerpá z KBT (Sokratesove otázky, 

stanovenie cieľov) a z psychoanalytických metód (vzorce správania a skúseností z detstva), 

avšak je časovo obmedzená na krátku fokálnu terapiu, typicky na 16 až 24 sedení, plus 

následné sledovanie.  

Podľa Ryle & Kerr, 2020, KAT sa zameriava predovšetkým na spôsob, akým sa ranné 

vzťahové a sociálno-kultúrne skúsenosti internalizujú v rozvíjajúcom sa Ja (Self) ako 

repertoár formatívnych recipročných rolí a vývoj “responzívnych“ (responsive) vzorcov na 

zvládnutie ťažkostí alebo vývoj recipročných rolí. V KAT je fókus na reformuláciu ťažkostí, 

s cieľom zvýšenia sebareflexie pacienta a psychoedukácia. Prvá fáza KAT je reformulácia, 

počas ktorej terapeut zbiera informácie ohľadom súčasných problémov a zážitkov z detstva 

pacienta. V závere reformulácie poskytne terapeut pacientovi list obsahujúci reformuláciu, 

v ktorom je sumarizácia terapeutovho chápania problému. Podstatná časť je venovaná 

spojitosti medzi vzorcami správania z detstva a ich dopad na súčasnú problematiku s PPP. 

V nasledujúcej fáze, fáza uznania (recognition), terapeut v spolupráci s pacientom 

diagramaticky znázorní formuláciu, spojitosť medzi udržiavajúcimi prvkami cyklu ako sú 

škodiace správania. Vo fáze revízia prebieha identifikácia a nácvik exitu zo skonštruovaného 

diagramu. Nástrojmi KAT sú psychoterapeutický súbor, naratívne preformulovanie, diár, 

škály, postupné schématické preformulovanie a list na rozlúčku. V rámci KAT je popri 
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symptómoch PPP možné riešiť aj komorbídne psychiatrické poruchy ako sú poruchy 

osobnosti, depresiu, sebapoškodzovanie, a užívanie návykových látok; tieto sú často 

vylučujúcim kritériom pre iné formy psychoterapie. Pre svoju flexibilitu je formát KAT 

uplatniteľný pre individuálnych pacientov, skupiny aj ako rodinná terapia.  

Hallam, 2020, vykonal meta analýzu výskumov KAT, do ktorej celkového počtu 25 

žurnálových článkov boli zahrnuté aj dva ohľadom PPP. Aj napriek tomu, že miera 

symptómov PPP nebola jedným z cielených výsledkov (skúmané ciele zahŕňali globálne 

fungovanie, depresiu a interpersonálne problémy), meta analýza zhodnotila KAT ako 

terapiu, ktorá vyprodukovala veľké zlepšenie globálneho fungovania, veľkú redukciu 

symptómov depresie a stredne veľké až veľké zlepšenie interpersonálnych problémov.  

 

 

7. Kazuistika - interpersonálna 
terapia 

 

Nasledovná kazuistika bola prebratá voľne z Treasure, 2005, strana 158 až 160. 44-ročná 

pacientka, ukončené vysokoškolské vzdelanie, podnikateľka, rozvedená, je matkou dvoch 

dcér. Má BMI 38 a jedáva nárazovo približne každý druhý deň. Tiež trpí na opakujúcu sa 

depresívnu poruchu. Počas prvej fázy IPT sa terapeut zameral na udalosti v jej živote, ktoré 

súviseli s jej PPP. Pacientka začala s prejedaním sa vo veku 19 rokov, v tom čase sa 

s rodičmi presťahovala do mesta B. Zanedlho po presťahovaní ich rodinu opustil otec a vrátil 

sa späť do mesta A, z ktorého sa presťahovali. Pacientka sa vtedy na otca veľmi hnevala a aj 



46 
 

počas terapie bol jej hnev živo prítomný. Pacientka s matkou zostali bývať v novom meste, 

vybudovali si sieť spoločenských kontaktov, pacientka začala naberať na hmotnosti a začala 

skúšať rôzne diéty. Po skončení univerzity sa vydala, narodili sa im dve dcéry, po troch 

rokoch sa však ich manželstvo rozpadlo. Pacientka si však udržala dobré vzťahy aj s matkou, 

aj so svojimi kontaktami. V tomto čase začala diétovať a dosiahla svoju najnižšiu hmotnosť 

dospelosti. Keď mala pacientka 39 rokov, zomrela jej matka na srdcové ochorenie, vtedy 

bola pacientka diagnostikovaná s prvou epizódu ťažkej depresie, z ktorej sa vyliečila 

s pomocou antidepresív a krátkej psychoterapie. Aj napriek kolísaniam vo váhe nemala 

pacientka v tomto období ešte žiadne symptómy PPP. Jej vzťahy s dcérami a spoločenskými 

kontaktmi boli dobré. Pre sťaženú ekonomickú situáciu sa pacientka s dcérami vrátila do 

mesta A. Rodinné úspory sa minuli a pacientka si začala hľadať novú prácu. Počas tohto 

obdobia začala pacientka s prejedaním sa a naberaním na hmotnosti. Obe dcéry sa navrátili 

bývať k otcovi, ktorý bol dobre situovaný, v pacientke prepukol hnev a  považovala to za 

zradu. Keď ju navštívili dcéry, ona zaujala pozíciu ako ich slúžka pre obavu, že príde o ich 

priazeň. Avšak dcéry sa stali požadovačnými a kritizoval ju. Mala zvýšený pocit sebailácie 

a osamelosti, čo viedlo k zvýšenému nárazovému prejedaniu sa, depresii a zvýšenej 

hmotnosti.  

 Už počas druhého sedenia počiatočnej fázy začal terapeut uvažovať, ktorá problémová 

oblasť by sa mala stať zameraním terapie. Pacientka mala anamnézu straty dôležitých 

vzťahov a následného smútku - otca, manžela, matky a najnovšie svojich dcér, keď išli bývať 

ku svojmu otcovi. Avšak ani jedna z týchto strát nebola spojená so začiatkom záchvatového 

prejedania sa (aj keď diétovanie bolo spájané s hnevom, ktorý cítila po tom, čo ju opustil 

manžel). Pacientkin hnev na dcéry, keď išli bývať ku otcovi bola jasná zmena role. Nárazové 

prejedanie sa začalo dva roky pred odchodom dcér, ale oveľa viac sa zhoršilo po ich 



47 
 

odchode. Keďže ani jedna z týchto dvoch problémových oblastí nebola priamo spojená s 

PPP, terapeut sa rozhodol, že počas terapie sa zameria na manažovanie jej zmeny role.  

Počas tretieho sedenia počiatočnej fázy terapeut ponúkol pacientke formuláciu:  

Z toho, čo ste opísala, záchvatové prejedanie sa začalo po tom, čo ste sa vrátila do mesta A. 

Po tejto zmene ste bola viac izolovaná a osamotená ako kedykoľvek predtým. Zdalo by sa, 

že záchvatové prejedanie sa bolo prostriedkom na zvládanie zmeny, pocitu izolácie a 

samoty. Aj napriek tomu, že ste spoločensky založená osoba a tešíte sa prítomnosti iných, 

ešte ste si nezaložila na novom mieste také vzťahy a chápajúcu podporu, akú ste mala pred 

presťahovaním sa. Napriek tomu, že ste znášala veľa ťažkých strát v živote, vaši priatelia a 

sieť kontaktov vám poskytli emocionálnu podporu. Ak budeme spolupracovať v nájdení a 

skvalitnení podporujúcich vzťahov s ľuďmi, verím, že bude menej pravdepodobné, že sa 

uchýlite k jedlu a záchvatovému prejedaniu sa, v čase keď budete hľadať zdroj emocionálnej 

podpory.  

Pacientka súhlasila s formuláciou a spolu s terapeutom vytvorili ciele terapie. Pacientka bola 

povzbudzovaná k tomu, aby si uvedomovala svoje pocity (sebaizoláciu a osamelosť), keď 

mala záchvaty prejedania sa a tiež, aby si uvedomovala ako sa záchvatové prejedanie zdá 

byť spôsobom na manažovanie pocitov sebaizolácie a osamelosti. Druhým cieľom bolo 

zvýšiť počet sociálnych kontaktov a rozvinúť viacero priateľstiev. Tretí cieľ, ktorý bol 

identifikovaný ako druhotná problémová oblasť, je centrovaný na pomoc pacientke s 

urovnaním role s dcérami, konkrétne, terapeut vyvinul cieľ s pacientkou na založenie jasnej 

rodičovskej role ohľadom svojich dcér.  

Počas prostrednej fázy, terapeut pomohol pacientke smútiť za stratou predchádzajúcej role 

a predchádzajúcej podpory, ktorú mala. Pacientka a jej terapeut spolu identifikovali 
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niekoľko zdrojov podpory a priateľstva, ktorých si pacientka nebola vedomá. Skoro nato 

pacientka potvrdila veľký pokrok v iniciovaní vzťahov s inými. Zdalo sa, že táto zmena jej 

dodala sebavedomie v jej nových roliach. Začala dostávať pozvánky na spoločenské 

podujatia. Stala sa viac naladenou na to, ako používala jedlo obzvlášť, keď sa cítila 

osamotená alebo, keď cítila, že nedostávala dostatok pozornosti od iných. Spojitosť medzi 

nedostatkom podporných kontaktov a záchvatového prejedania sa sa jej začala viac a viac 

vyjasňovať v sedeniach prostrednej fázy. Počas tejto fázy terapeut podal pomocnú ruku k 

tomu, aby si stanovila limity v jej vzťahu s dospelými dcérami, a aby uznala ich reakcie ako 

reakcie dospelých ľudí.  

V záverečnej fáze pacientka zhodnotila, že sa už necíti byť taká osamotená a izolovaná, a že 

jej impulzívne prejedanie sa vymizlo. Poznamenala, ako sa dramaticky zmenil vzťah s jej 

dcérami. Stali sa viac chápajúcimi a rešpektujúcimi, navštevovali ju častejšie, a zostávali u 

nej dlhšie. Na poslednom sedení pacientka hovorila, ako má potrebu zanechať minulosť 

minulosťou a pohnúť sa vpred v živote, s tým, že pevne uchopí svoje nové role. 

Spolupracovala s terapeutom na rozvoji plánu na udržiavanie toho, čo získala počas terapie 

a posledné sedenie využili na to, aby si urobili prehľad nad dosiahnutou prácou počas 

terapie.  

 

8.  Záver 
 

PPP sú závažným komplexným ochorením, ktoré má telesnú a emočnú zložku a vysoké 

riziko trvalých následkov. Predpokladom úspešnej liečby je včasná diagnostika 

a rozpoznanie komorbidít. Liečba musí byť komplexná. Musí zabezpečiť okrem obnovenia 
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stravovania a zdravej hmotnosti aj psychické a sociálne uzdravenie. Základom liečby je 

dobrý terapeutický vzťah a spolupráca s celou rodinou alebo sociálnym okolím. Ideálna 

liečba je formou denného stacionára, kde sa spája možnosť intenzívnej fyzickej terapie aj 

psychoterapie a zároveň pacienti pretrvávajú vo svojom domácom prostredí. V prípade 

mentálnej anorexie by sa mal klásť zvýšený dôraz na liečebný výskum u dospievajúcich, aby 

sa znížil počet prípadov dlhodobej anorexie u dospelých s ich vysokou úmrtnosťou, 

chorobnosťou a nákladmi na liečenie. U pacientov s mentálnou anorexiou sa nepreukázalo, 

že by niektorá z rôznych druhov psychoterapie bola efektívnejšia oproti ostatným. Liečba 

mentálnej bulímie je účinná aj v ambulantnom prostredí. Problémy pri liečbe impulzívneho 

prejedania sa sú podobné problémom v bulímiou, s tou výnimkou, že nadváha spojená s 

touto poruchou si tiež vyžaduje liečbu. Dôležitým cieľom výskumu s elementom prejedania 

sa by preto mal byť vývoj liečebných postupov alebo kombinácií liečebných postupov 

zameraných na nadmerné stravovanie, čistiace rituály aj na telesnú hmotnosť. Kombinácia 

psychoterapie a liečby nadváhy by sa z krátkodobého hľadiska javila ako pravdepodobná 

cesta k výskumu. 
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