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Děkuji za laskavé pozvání 



Často je důležitější,    o 

jakého jde pacienta, 

než o jakou u něj jde 

chorobu… 









Otázka odborná, etická i ekonomická: 

CO JE PRO PACIENTA 

NEJVĚTŠÍ DOBRO? 

ZACHOVÁNÍ                      

CO NEJVĚTŠÍ 

FUNKČNÍ KAPACITY. 



STÁT 

 

 

 

DÝCHAT 



EMOCE & POCIT 



90 % 



98 % 



REGRESE 



Sekundární zisk z příznaku 







„I'm on the road to recovery, but I 

still want the attention I received 

from being sick.“  

Ale jaké může přinášet role nemocného 

„zisky“? Pozornost, sympatie, ochranu, pocit 

mučedníka, vládu nad ostatními, manipulaci, 

blízkost druhých, vyhnutí se odpovědnosti.  

Co člověk získá opuštěním role pacienta? Pocit 

síly a výkonnosti, nezávislost, dobrý pocit ze 

zvládnutí nemoci, ale některým může přinášet   

také pocit ztráty. 

 





 Není nutné se přímo ztotožňovat 

s některými psychologickými směry nebo 

školami; recentně se nabízí diagnostická 

kriteria DCPR (Diagnostic Criteria for 

Psychosomatic Research) přihlížející 

k podstatným psychosociálním 

charakteristikám, které spoluurčují jak 

aktuální klinický obraz, tak průběh a 

vyústění a jsou rovněž vodítkem k léčbě. 

 

 
Porcelli P, Rafanelli C: Criteria for psychosomatic research (DCPR) 

in the medical setting. Curr Psychiatry Rep, 2010;12(3):246-254 



Trs Možnosti 

Vnímání a prožívání zdravotního 

stavu 

• nosofobie; 

• thanatofobie; 

• hypochondrie; 

• popření; 

Etiopatogeneze • přetrvávající somatizace; 

• symptomy psychické poruchy; 

• konverzní symptomy; 

• „výroční“ reakce  

Behaviorální odpověď • podrážděná nálada (D-typ); 

• A-typ chování; 

• demoralizace; 

• alexithymie; 

Diagnostická kriteria psychosomatického výzkumu 



NOSOFOBIE 

• Prožíváte úzkost až paniku při pomyšlení, 

že byste mohli trpět závažným 

onemocněním? 

• Přestože lékař vyloučil závažnou nemoc, 

máte obavy, že byste ji mohli mít (rakovinu, 

AIDS, apod.)? 

• Trvají tyto obavy déle než půl roku? 





THANATOFOBIE 

• Zažili jste někdy strach z blížící se smrti? 

• Obáváte se, že na svoje onemocnění 

byste mohl brzy zemřít? 

• Vyhýbáte se všem situacím a náznakům, 

které vám připomínají smrt (přepínání TV 

programu při zmínce o smrti, přerušením 

druhých, když o tom mluví, apod.)? 





HYPOCHONDRIE 

• Děláte si nadměrné starosti o svůj 

zdravotní stav? 

• Myslíte si, že máte závažnější nemoc, než 

vám řekl lékař? 

• Obáváte se, že některé příznaky by mohly 

přerůst ve velmi vážné onemocnění? 

• Když vás lékař ujistí, že se nejedná o nic 

vážného, věříte mu? 



Podíval jsem se na internet a myslím, že 

mám všechny tyhle život ohrožující 

nemoci… 



POPŘENÍ 

• Zapomínáte snadno na doporučení lékaře? 

• Ignorujete jeho doporučení? 

• Myslíte si, že váš zdravotní stav není 
zdaleka tak vážný, jak jej vidí zdravotníci, 
nebo vaši blízcí? 

• Plníte všechna doporučení lékaře? 

• Nechali jste si vysvětlit (zjistili jste sami), 
všechno, co souvisí s vašim zdravotním 
stavem? 





SOMATIZACE 

• Oškliví psychiatři říkají, že je to spíše než 

nemoc, styl života; od mládí až do rakve; 

• Máte nejrůznější stěhovavé obtíže? Svalové 

bolesti, únavu, trávící obtíže, bušení srdce, 

sevření na hrudi, bolesti v zádech, potíže při 

dýchání, jiné a jiné? 

• Máte po lécích často a mnoho nežádoucích 

účinků? 





ÚZKOST A DEPRESE 

• Máte různé tělesné obtíže, které zhoršují 

váš výkon, ovlivňují váš život, kazí vám 

radost? 

• Máte dnes z něčeho radost? 

• Těšíte se na něco v budoucnosti? 

• Pokud jsou poslední dvě otázky 

zodpovězeny kladně, je namístě vyšetření 

zaměřené na depresi. 



Anxiózně depresivní sy v remisi 

> 30 % 



Anxiózně depresivní sy při relapsu 

> 70 % 

 



Chybění reakce na kladné podněty    

Ztráta zájmu o většinu zálib               

Zhoršení spánku, ranní probouzení   

Pokles apetitu a pokles váhy bez 

snahy o redukci                                 

Bolesti (hlava, dolní záda, GIT, srdce) 

Zácpa                                                   

Ráno je stav nejhorší                         

Negativní sebehodnocení, beznaděj  

Sebevražedné úvahy a tendence 

S.A.S.A. 

¾ = 95% DG. 



NA DEPRESI ANTIDEPRESIVA 

• Část gastroenterologů používá AD 

adjuvantně, především tlumení bolestí; 

• Asi polovina GE léčí lehčí a střední deprese. 

Zbytek je odkazuje k psychiatrům; 

• Indikace jako v případech bez IBD; SSRI a 

SNRI lépe tolerovány než TCA a I-MAO; 

• Po sertralinu více průjmů než po jiných SSRI; 

• Prevence relapsu pomocí AD neúčinná. 



NA DEPRESI ANTIDEPRESIVA 

• Popsány příznivé účinky Wellbutrinu, mohu 
potvrdit. Nemá  vliv na sex. Nevýhoda: 
nutnost 2 dávek/24 hod.  

• Váhový přírůstek a vliv na sex – stejně jako 
u jiných; 

• Psychoterapie – KBT: výsledky nejsou 
jednoznačné. 

• Vždy registrovat a hlídat sebevražedné 
tendence (zejména u demoralizace!). 

Graff LA, Walker JR, Bernstein CN: Depression and anxiety in inflammatory bowel disease: a 

review of comorbidity and management. Inflamm Bowel Dis. 2009 Jul;15(7):1105-18 



KONVERZNÍ SYMPTOMY 

• Trpěli jste někdy poruchami pohyblivosti 
rukou nebo nohou (nerevmat.) nebo 
výpadky funkce některých smyslových 
orgánů? 

• Máte dojem, že jste velmi citlivá osoba 
(„uzlíček citů“)?  

• A že vám okolí nerozumí? 

• (Všímat si histrionského předvádění, řeči, 
oblečení) 



Dříve se tomu říkalo jedním slovem: 

HYSTERIE 



VÝROČNÍ REAKCE 

• Nevzpomínáte si, že by se některý příznak, 

pro který se nenašlo závažné chorobné 

vysvětlení objevil v pro vás významný den? 

• Například v den úmrtí blízké osoby? 

• Předcházely před vznikem obtíží nějaké 

specifické okolnosti? 

• Typické: Lomikarova smrt. Patří sem také 

„těhotenské obtíže“ otců. 





D-TYP 

• Býváte často podráždění a představuje 

pro vás velké úsilí nedat to znát? 

• Vybuchujete často? 

• Máte náhlé návaly smutku a beznaděje, 

většinou bez příčiny? 

• Popudí vás snadno i maličkosti? 

• Cítíte se mezi lidmi většinou dobře? 





A-TYP 

• Býváte na místě vždy včas a většinou 

ještě dříve? 

• Jste první u stolu, kdo je hotový s jídlem? 

• Zvládáte několik úkolů najednou? 

• Rozčiluje vás čekání? 

• Umíte kdykoliv zrychlit, ale jen málokdy 

zpomalit? 

• Odpočívat vás nebaví? 



WORKHOLIK BĚŽÍ DO PRÁCE    

a samou horlivostí se přetrhl 



DEMORALIZACE 

• Myslíte, že jste v životě selhali? 

• Že jste nesplnili svá očekávání a naděje 

blízkých? 

• Máte pocit, že nezvládnete už ani malé 

problémy? 

• Myslíte o sobě, že jste „beznadějný tvor“? 

• Máte dojem, že je budoucnost 

beznadějná? 





ALEXITHYMIE 

• Doslovný překlad: NE – ČÍST – EMOCE; 
takový člověk vnímá fyziologický doprovod 
emocí, ale ne jejich psychickou komponentu. 

• Když se vám stane něco pěkného, nebo 
naopak špatného, jaké máte pocity? Co        
v takové chvíli prožíváte? Uvědomujete si 
své psychické nebo spíš tělesné pocity?  

• Máte náhlé emoční výbuchy bez příčiny? 
Které jsou překvapením pro okolí, ale také 
pro vás? 





DĚKUJI VÁM                                                                                                        

ZA                                                                                                       

POZORNOST                                                                                                           

A TRPĚLIVOST 


