
Abstrakt 

Východiska: Existuje častý výskyt posttraumatické stresové poruchy (PTSD) u osob se 

závislostí na návykových látkách (NL) a zároveň častý výskyt užívání NL různého spektra u 

osob s PTSD. Řada zahraničních autorů upozorňuje na komplikace, které se vyskytují  

u jedinců s touto duální diagnózou (vyšší riziko předčasného ukončení léčby, vyšší počet 

sebevražedných pokusů, závažnější následky užívání NL, častější relapsy u obou diagnóz 

atd.). Negativní dopady této komorbidity na úspěšnost léčby závislosti upozorňují na nutnost 

zaměřit se na vylepšení postupů v diagnostice PTSD a na současnou léčbu obou poruch. Řada 

výzkumů také dokazuje, že zlepšení stavu jedince v symptomatice PTSD zvyšuje 

pravděpodobnost zlepšení situace i v oblasti problému s užíváním NL. V českém prostředí je 

nedostatek pramenů zaměřujících se na vzájemný vztah těchto komorbidit 

a jejich léčbu, zároveň chybí příklady dobré praxe.  

Cíle: Cílem práce je představit problematiku duální diagnózy – PTSD a závislost na NL. 

Záměrem je představit vztah těchto poruch, se zaměřením na možnou etiologii, a dále ukázat 

možnosti léčby. Cílem praktické části práce je uvést konkrétní modely integrované léčby 

PTSD a závislosti na NL a poskytnout systematický přehled výsledků výzkumných článků, 

zabývajících se srovnáním léčebných výsledků integrovaného modelu s alternativní léčbou 

zaměřující se pouze na terapii závislosti. 

Metody: Na základě rešerše dostupné literatury byla nalezena celá řada integrovaných 

léčebných modelů. Dle relevantnosti zvolených kritérií byly vybrány tři modely (COPE, 

ICBT, Seeking Safety), které jsou popsány v praktické části. K těmto modelům jsou 

představeny výzkumy, srovnávající jejich léčebné výsledky v porovnání s alternativní léčbou.  

Výsledky: Dva ze tří výzkumů (COPE a ICBT) potvrzují, že modely vykazují signifikantně 

lepší výsledky v PTSD. Model Seeking Safety nepotvrzuje signifikantní rozdíl v léčebných 

výsledcích PTSD ve srovnání s alternativní léčbou. Všechny tři výzkumy vykazují stejný 

výsledek v oblasti užívání NL, kdy v daných výzkumech není prokázán rozdíl mezi 

skupinami, nicméně u experimentální i kontrolní skupiny se projevuje pozitivní změna. 

Závěr a doporučení: Práce je uceleným systematickým přehledem léčebných možností 

v léčbě duální diagnózy PTSD a syndromu závislosti. Využití výsledků této práce může 

sloužit jako příklad zahraniční dobré praxe a inspirace pro léčebnou praxi či prevenci v České 

republice. 
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