
161 
 

PŘÍLOHY 

Jako přílohy uvádíme patnáct přepisů rozhovorů s lékaři. 

Seznam příloh: 

Přepis rozhovoru P1 

Přepis rozhovoru P2 

Přepis rozhovoru P3 

Přepis rozhovoru P4 

Přepis rozhovoru P5 

Přepis rozhovoru P6 

Přepis rozhovoru P7 

Přepis rozhovoru P8 

Přepis rozhovoru P9 

Přepis rozhovoru P10 

Přepis rozhovoru P11 

Přepis rozhovoru P12 

Přepis rozhovoru P13 

Přepis rozhovoru P14 

Přepis rozhovoru P15 

 

 

 

 

 



162 
 

Přepis rozhovoru P1 

Rozhovor P1: Lékař A, muž, 33 let, 8 let praxe, praktický lékař, Ústí nad Orlicí  

Jaké jsou vaše domněnky ohledně souvislosti zdravotní stavu a psychiky? 

Určitě existují nemoci, příznaky, kdy lidé vnímají, že jsou nemocní a nemá to organický podklad, je v tom ta 

psychika. Je toho poměrně hodně, ale člověk se musí nejprve věnovat té organické stránce a vyloučit 

potencionálně nebezpečné stavy, ačkoliv si třeba už od začátku myslí, že tam je psychická nástavba. V kolika 

procentech případů hraje větší roli psychika? Řekl bych, že ve 30 % případů hraje větší roli psychika. 

Co si vlastně myslíte o psychosomatickém přístupu? 

Beru ho v úvahu, setkávám se psychosomatickými onemocněními denně. Jsou určité typy lidí, které líčí obtíže 

takovým způsobem, že se tam dá předpokládat psychický problém – objevují se deprese, úzkosti. Jak byla ta 

otázka? Nevím, co vám mám odpovědět. Psychosomatičtí pacienti jsou, člověk se s nimi setkává dennodenně. 

Nejprve je třeba zauvažovat nad organicitou. Když vidíte, že přijde člověk, který si stěžuje, že je dušný, píchá ho 

na hrudi, to toho vidíte, že má další problémy – rodinné, finanční, tam se to dá dávat do souvislosti. Ty obtíže, co 

on líčí, jsou typicky neurotičtí – přesně prstem ukáže, kde ho to píchá, je to takový prvotní signál pro možnou 

psychickou nástavbu. Píchání pro srdeční choroby není typické. 

U kterých onemocnění si myslíte, že mají významnou psychosomatickou složku? 

Bývají to stavy – dušnost, ta bývá jedna z těch častějších, také bolesti na hrudi. Neurčité pocity, něco mi je, je mi 

horko, brní mě tváře, špatně se mi dýchá, rozbušilo se mi srdce, něco se se mnou děje. Chodí s takovýmito 

obtížemi. Samozřejmě mohou mít obtíže, které se jeví jako typicky organické, ale může tam být psychosomatika. 

Když je tam organický podklad, člověk ho začne léčit – udělá se mu lépe. Je otázka, jestli tam byla jen psychika 

nebo organicita.  

Vnímáte souvislosti konkrétně mezi povahou člověka a typem onemocnění? 

Jo, určitě. O tomhle tom jsou studie, pamatuju si to ze školy, zkoumalo se tam, byly tři typy skupin. Jedni byli 

typicky srdečně – cévní, takový ty infarkťáci, který se hned vytočí takový ti podráždění, to už je známý historicky, 

že prostě zvýšený stres přispívá ke vzniku srdečně- cévních onemocnění a samozřejmě víc stresu mají ti, co se 

pořád nervujou. Potom taky si pamatuju, že céčko byli cancer persons, naopak takový ty utrápený, co si všechno 

hodně brali, v podstatě by pro ostatní dýchali, tam si myslím, že je to typické pro nádorové onemocnění. Myslím, 

že to tak asi bude, samozřejmě je to věc, kterou jsem slyšel, mám jí určitým způsobem načtenou. Dá se to tak říct, 

že osobnost člověka může inklinovat k určitým druhům onemocnění. 

Vnímáte to takhle i u svých pacientů? Napadne Vás to? 

Tak, abych vám řekl pravdu, když už to člověk má před sebou jakoby hotovou věc, tak je to daný a 

diagnostikovaný a už zpětně neřeším, jestli na to má nebo nemá osobnost, nad tím jsem se takhle nezamýšlel. A 

říkám no, potom když vidíte, že ten člověk je obecně nervák, tak vás napadne, že je takový typicky, řeknete si, tak 

ty se tady takhle budeš furt nervovat a potom, když si to člověk dá do kontextu s laboratorním nálezem, tak 

vidíte, že tenhle člověkem má nakročeno určitým směrem. To není o tom přístupu, o osobnosti člověka, Když 

člověk potom vidí ještě laboratoř, tak to svádí vícero. Když už mám diagnózu hotovou, tak už nad tím 

nepřemýšlím zpětně, jestli by na to člověk seděl osobnostně. 

Mluvil jste o typu člověk nervák. Mají nerváci nějaké nemoci spíše? 

Nemám to zase tak vypozorovaný. Člověk tady má tady příležitost poznat kupu lidí, čím víc se člověk setkává, tím 

líp dokáže odhadnout, jaký kdo je. Zase s nimi netrávím tolik času, abych dokázal říct, jaký oni opravdu jsou. I 

ten největší nervák, když vás tady potřebuje, snaží se o to dostat pomoc, tak na vás nepůjde agresivně, která mu 

je v běžném životě vlastní. V ordinaci se může projevovat jinak než v běžným životě. 
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U kterých onemocnění podle Vás hraje psychika menší roli? 

Určitě jo, tam kde je jednoznačně daná organicita, tak prostě to je daný. Když si zlámete nohu, tak máte 

zlámanou nohu a nedá se to svádět na to, že by tam člověk mohl hledat psychickou souvislost. A takových 

onemocnění je více.  

Myslíte, že existují nějaké typy lidí, které se snáze léčí? 

Určitě jo, ale to bude zase daný osobností těch jednotlivých pacientů. Jde o způsob řešení problémů. Řekl bych 

jednoduše, když jsou, jak se říká lidově, v pohodě jako lidi, tak jsou zdravější a i se s nimi lépe spolupracuje. U 

té organicity, když jí odhalíte, člověk se záleží a je bez problémů. Lidi, kteří jsou v pohodě, tak moc 

nepsychosomatizují.  

Jak byste tyto lidi ještě popsal? 

 Jejich přístup k životu je obecně pozitivnější. S těma se potom může spolupracovat líp. A jak to vypadá, když je 

někdo v pohodě? Když bych to měl vztáhnout, tak bych řekl, že to je člověk, který přistupuje k zdravotním 

problémům, když nějaký už má racionálním způsobem, nenechá se hnedka vyplašit, pobláznit, že ho tady píchlo a 

musí běžet k doktorovi, že nad tím dokáže rozumně popřemýšlet. Nemusí mít vyloženě medicínské vzdělání, ale 

dokáže ohodnotit, že když ho píchá jeden den v koleni, tak za tím může být spousta věcí a nemusí hned běžet 

k doktorovi a zároveň neopomene to, že když ho to bolí déle, třeba dva měsíce, tak že s tím něco bude a 

k doktorovi by měl jít. Dokáže se nad to podívat selským rozumem. Ta racionalita by tam být taky trošku měla. 

Co je důležité z hlediska vaši profese – na co myslíte, když vidíte pacienta a jeho přístup k léčbě – co 

vlastně hraje roli v souvislosti s jeho osobností? 

Tak tam v souvislosti s osobností, nevim, tak bych to viděl jako otázku spolupráce, buďto člověk bude lajdák, 

bude na to kašlat a mít to na háku, tak to bych řekl, že takovýhle člověk somatizovat nebude. Někdo, komu 

hrozíte při každé návštěvě, jezte prášky na tlak, máte ho vysoký jako Brno, nekuřte, máte špatný cholesterol, měl 

byste omezit tyhle věci. Oni budou lajdáci, nebudou dělat nic, takový člověk somatizovat nebude, si myslím. 

Naopak lidi, kteří budou somatizovat hodně, tak budou mít spolupráci až nadměrnou, těm, kdybyste řekla, ať 

dělají to a to, tak to budou dělat, budou přesně dodržovat léčbu. To se dá docela pěkně, jednoznačně říct. Oni 

prostě jsou tak úzkostní, je jim to nepříjemný, jsou senzitivní vůči svým pocitům, vnímají to jako velký problém, 

může jim to způsobovat obtíže, chtějí se s tím mermomocí vyrovnat. Čím více se chtějí příznaků zbavit, tím více 

narůstá ten spouštěcí moment a oni o to víc jsou schopní tady ty obtíže mít. Typické to je opravdu pro úzkostné 

lidi, oni potom, prostě jim to tam vyvolává takový začarovaný kruh. Když jim člověk říká, že tam není organicita, 

že jde o úzkost, snažit se vysvětlit jim, že oni neumřou, že ty potíže, které mají, tak jsou v hlavě. Člověk jim to 

může dokázat například skrz podávání anxiolytik a oni pak řeknou, mně se po tom udělalo dobře. Kdyby to bylo 

organický, tak jim to nepomůže. Tam naopak se jim člověk snaží říkat, ať se snaží potíže ignorovat. Čím více je 

vnímají, zabývají se jimi, tím horší ty obtíže jsou. 

Jaké jsou Vaše hypotézy ohledně propojení osobnosti a zdravotního stavu u vašich pacientů? O tom už 

jste mluvil, napadá vás k tomu ještě něco dalšího? 

Osobnostní rys, který by přispíval k nějakému konkrétnímu onemocnění? Tak tam to byly ty tři typy, o nichž už 

jsme mluvili. Srdečně cévní, cancer persons a béčko. Asi vám nedokážu říct, že člověk s nějakým osobnostním 

rysem, bude nějak nemocný. Asi bych, když to převedu, když člověk bude promiskuitní, tak je větší 

pravděpodobnost, že přijde s nějakou pohlavní chorobou. Jde o chování, nějak se chová a přijde s určitou 

chorobou. Osobnost bude mít vliv na to, jak se člověk chová a jakým rizikům se vystavuje a jak pak onemocní. 

Dalším příkladem budou lidi, co potřebují mít vysokou hladinu adrenalinu, tak budou vyhledávat rizikové sporty 

a pak budou pravděpodobněji náchylnější k různým úrazům. Dá se uvažovat i tímto způsobem. 

Někdy se říká, že lékař je také psychologem – lidé se k němu chodí vypovídat. Kde vy se cítíte být 

psychologem.  
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Já bych řekl, že člověk je tím psychologem do určité míry tady neustále, lidi se na vás obrací se svýma 

problémama a je na vás, jak jím to vysvětlíte, oni to potřebují slyšet, co jim je. Specifický přístup je u lidí, u nichž 

hraje větší roli psychika, když budete mít opravdu případ, kdy uvidíte, že se s tím člověk není schopen popasovat. 

Dokola ty stejný somatický obtíže a vy mu budete popudlivě opakovat, že už jste mu to říkali stotisíckrát, že to 

nemá organický podklad. Jsme psychologové furt. 

Napadlo Vás u určitých lidí, že by to bylo spíše pro psychologa?  

Určitě s klinickýma psychologama spolupracujeme, je pravda, že na psychology se obracím spíše v otázce, když 

si potřebuju ověřit kognitivní funkce u seniorů, než že bych s nimi řešil nějaké zapeklité situace, než že bych je 

používal k řešení krizových situací. V tom je zase tolik nevyužívám. V tomhle vidím svoji spolupráci s psychology 

tak, že je moc nevyužívám. Neříkám, že to je dobře, určitě ne. Myslím si, že by si vícero pacientů takovou péči i 

zasloužilo. V tomhle vidím svoje rezervy. 

U kterých případů? U kterých nemocí? 

U těch, kde na to nestačím sám, že nejsou schopní se vyrovnat, přijmout ode mě, že jejich tělesné problémy, 

nemají skutečný tělesný ráz, nemají původ v tělesnosti. Teď je otázka, jestli oni to pochopí a dále za mnou 

nepřijdou, protože to pochopili a obtíže jim vymizely a nebo si řeknou, nebudu tam za ním znovu lízt a nepůjdu 

tam, protože by mi řekl znovu to samý, to nevím, to člověk neoddiferencuje, to se nedozví. Jo, ale jsou určitý typy 

lidí, mám tady x lidí, kdy už přesně vím, co mi budou povídat a jaký mi budou líčit obtíže, ty nezpochybňuji, mají 

na to nárok, po té stránce tělesný, je to o úrovni vnímání, snaží se neustále obtíží zbavit, ale de facto, to nejde. 

Třeba u seniorů. Mám například paní, která když budu mít dovolenou, tak tady bude po dovolený první a bude 

mi líčit svoje chronický obtíže do nekonečna. Pro tudle tu paní by byl psycholog asi přínosem, ale je to tak 

komplikovaná osoba, že nezmůže nikdo nic.  

Komplikovaná v čem?  

Natolik sleduje svoje obtíže, že není ochotná připustit, že si ty obtíže zhoršuje tím, že je pořád sleduje. 

Stane se někdy, že Vás nějaký pacient více zaujme? Čím? A proč zrovna tenhle? 

Určitě jo, není to každý den. Není to každý den, že by mě někdo zaujal. Každý den je stejný, je to rutina, sice je to 

i pestrý, ale je to hodně rutinní. Třeba jednou do týdne se objeví člověk, najdete něco zajímavýho, je to zajímavý 

už jenom z toho, jak to ten člověk líčí, že vás fakt zajímá, jak to může být a může to být něco s čím se člověk 

nesetká každý den, nemusí to mít vůbec psychosomatický ráz, je to prostě organicita. Zaujme vás příznakama, 

který jsou. U psychosomatických onemocnění, vás to zase tak nezaujme, jedině tou paletou příznaků, kterými vás 

zaplaví při prvním setkání a už z toho, jak to líčí, vás napadne, že půjde o něco psychického. Líčí svoje obtíže od 

hlavy až k patě, všude najde něco, tam pak pokládám otázku, co je to gró obtíží, co ho trápí nejvíc. V podstatě 

byste s emu mohla věnovat celý den a ničeho se nedobrala. Člověk by pak odcházel s tím samým pocitem, jako 

když za váma přicházel. Svým způsobem se dá říct, že je to pacient obtížný, že na vás vychrlí kupu různých 

příznaků a víte, že ať budete dělat cokoliv, tak to bude furt stejný a víte, že přijde za čtrnáct dní a bude se to 

opakovat. 

Stane se někdy, že vás pacient zaujme – osobností, povahou? 

Když je člověk duševně zdravý, není porušená osobnost. Duševně zdravý a neporušená osobnost, tak nemá čím 

zaujmout, protože taková nás je většina. Když budete mít před sebou psychopata, psychiatrickýho pacienta, tak 

ten vás zaujme. Vybočením z normálu. 

Dokážete si představit nějaký osobnostní typ, který bude lépe reagovat na léčbu? Dokážete odhadnout, u 

koho bude léčba lépe fungovat? 

Z dřívější zkušenosti, z toho, co člověk zažil. Jsou takový experti, víte, že můžete jim tu namlet, co chcete a oni si 

stejně budou dělat, co chtějí oni. Samozřejmě podle toho už člověk odhadne, jak bude spolupracovat, až přijde 
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příště. A u lidí, co budu vidět poprvý, tam se to odhaduje velmi těžko. Samozřejmě, jsme spolu v kontaktu, když 

bych ho  viděl poprvý a neznal jsem ho, tak ten kontakt v léčbě, bude na poprvý, tak krátký, že člověk to nedokáže 

odhadnout, jak bude spolupracovat Samozřejmě, když se objeví bezdomovec, prokouřený, který přijde 

s nějakýma obtížema, tak tam ta spolupráce bude horší.  Když se před váma objeví, druhý extrém, nějaká žena ve 

věku třicet až čtyřicet let, bude řešit nějaký svůj problém a hned vám sdělí, že se zabývá, že prostě není ochotná 

podstupovat jakoukoliv klasickou konvenční léčbu, že je orientovaná na přírodní léčbu, homeopatickou 

medicínu. Když s tímhle člověk vyloženě nedělá. Mě zase napadá konkrétně jeden, člověk, podle něhož se to 

snažím zobecnit. Nevim, jestli chcete popsat konkrétní případ. Je to pacientka shodou okolností moje spolužačka 

se základky, kterou jsem znal od dětství a vždycky mi připadala taková normální, teď s objevila, přeregistrovala 

ke mně, už je to rok. Mám ji na facebooku, do určité míry se mi tam jevila taková podivínská, nechala se 

potetovat, cvičila jógu, žila v ášramu, na místní problémy je to méně zvyklý. Když vám začne líčit obtíže, začal 

jsem uvažovat, jestli se u ní nerozjíždí schizofrenie, popisovala symptomy, halucinace bludné myšlení, přeposlal 

jsem jí k psychiatričce, která zjistila, že jde spíše o osobnostní rys, že nejeví až tyhle příznaky, nevím, uvidíme, 

jak se to bude vyvíjet dál. Když vidíte takového člověka, tak už uvažujete, když vidíte na facebooku, že pojídá 

kořínky, tak vidíte, že farmakoterapii by otevřená nebyla. Tohle je ze zkušenosti, při prvním kontaktu to jde těžko. 

Po delší době už máte s člověkem nějakou zkušenost, nikdy to není tak, že by sem člověk jen chodil, si popovídat 

a že bychom mu nedávali nějakou medikaci. Já furt to beru tak, že jako léčíme přeci jenom, mám pocit, že 

spoustu lidí přijde a že kdyby si ten recept neodnesli, tak z toho budou špatný. Málokdy se stane, že by sem 

člověk chodil opakovaně a neodnesl si recept, to nic takovýho asi moc není. Nevim, jestli ten recept očekává víc 

doktor než pacient. Existují i pacienti, co řeknou, byl jsem rád, že jsem tady byl, že jsi mi řekl, co jsi mi řekl, že 

nepotřebuju žádný lék. Takových je určitě taky hodně. Ale nevim no, mám pocit, že když sem přijde člověk 

s typickým infekčním onemocněním, teď máme podzim, takže nachlazení, virózy. Přijde a řekne od včerejška mě 

bolí v krku, mám trošku teplotu, člověk pak přemýšlí, proč přišel – protože je mu špatně, chce pomoct a teď 

přemýšlíte, jestli si přišel pro pomoc takovou, že mu řeknete zůstaň ležet v posteli, jez paralen a vypoť to a nebo 

jestli přišel automaticky -  já nechci nic kupovat v lékárně, potřebuju antibiotikum a v lékárně mu to neprodají a 

nebo si přijde pro neschopenku. Z mého pohledu jsou to lidi, co přijdou pro antibiotikum nebo pro neschopenku. 

A potom přemýšlím, jestli jsou takový lidi, co potřebují jen slyšet – zůstaň v posteli a vypoť to a nepotřebují ani 

paralen a ani neschopenku. 

Překvapí Vás někdy pacient tím, jak se zachová? 

Někdy nevycházím z údivu i kolikrát i celý odpoledne. To už říkal i můj starší kolega, že jsou určitý dny, který 

jsou typický - kdy přijdou lidi, my jsme si připadali jako psychiatrická ambulance, že chodí samý blázni ten den. 

My jsme vypozorovali, že to tak opravdu funguje a pak jsme si říkali, že už chybí jen ten a tenhle typ a oni 

opravdu oba dva přijdou. Nevim, něco mezi nebem a zemí, co předurčuje, že budou chodit určité typy lidí nebo 

jestli je to jen taková náhoda. 

A čím ještě Vás pacient překvapí? 

Abych řekl pravdu, že když mě překvapí, tak mě překvapí spíše nemile. Když se nedaří třeba v léčbě a přijdou, 

tak se nedá říct, že je to nějaký překvapení. Člověk očekává nějaký průběh léčby. Když prostě to nejde, tak to 

nejde, člověk na tom pracuje dál a nedá se to nazvat překvapením. Spíš mě překvapí a třeba i naštvou tím, že 

člověk jim něco řekne a oni to prostě neudělaj a stejně za váma přijdou a řeknou, že mají ty obtíže. A vy se jich 

zeptáte, jestli udělali to, co jste jim minule řekli, jestli užívali, to, co jste jim předepsali. A oni přijdou s těmi 

obtížemi a řeknou, že nic z toho neudělali. Tak to člověka překvapí, tak si řeknete, proč sem teda lezeš, abych ti 

řekl znova to samý a ty se na to vykašlal. To jsou teda ty překvapení nemilý. Nespolupracují a diví se, že mají 

furt ty stejný obtíže. Dneska jsme měl takovýhle překvapení, byla tady paní, co má křečové žíly, stěžuje si na 

pocity těžkých nohou a když jí řeknete, nosíte ty kompresivní punčochy, co jsem vám předepsal a ona řekne, že 

ne,  a tak mě dej nějakou pilulu, ale bez těch punčoch to prostě nejde a já vim, že to je protivný, ale furt mají 

pocit, jako bych jim zatajoval nějakou léčbu, že jim dám něco jinýho. V případě křečových žil je ta komprese 

prostě základ. Nad kompresi žádný medikament není. 

Jak si představujete zdravého člověka? Jakou by měl takový člověk osobnost, jak by se choval? 
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Zdravýho člověk si představuju tak samozřejmě, který se zdráv cítí, to bych řekl, jak člověk sám sebe vnímá, to je 

podstatný a splňuje i podmínku, že nejeví žádný příznaky onemocnění. Musí se zdráv cítit a musí i po stránce 

organický opravdu zdráv být.  

A co se týče osobnosti? 

Tam bych řekl, že z toho člověka vyzařuje určitá pohoda, optimismus. Když ten člověk má optimistický přístup ke 

všemu, k životu, tak samozřejmě má tendenci míň prožívat ty svoje nemoci somatický, samozřejmě v pohledu je 

vůči pesimistovi zdravější. I při stejným organickým nálezu, tak bude optimista zdravější než pesimista, co se 

týče tý léčby a všeho, on to bude líp snášet a minimálně ve svým pohledu bude zdravější. 

Ještě Vás napadá nějaký osobnostní rys? 

Osobnostní rys zdravého člověka, myslím, že to s tím nemá moc, co dělat. Zdravý i nemocný lidi jsou veškerých 

povah, neviděl bych v tom vyloženě nějakou jasnou souvislost. Nedokážu říct osobnostní rysy zdravého člověka. 

Jak si představujete nemocného člověka? 

Asi bych zase neřekl vyloženě tu osobnost, to spíš bude projev toho člověka v souvislosti s tím onemocněním. 

Člověk, který je nemocnej, bude ztrápenej, smutnej, skleslej, ale je to spíš důsledek toho, že člověk má nějaké 

trápení, ať už zdravotní. Bude mít zdravotní obtíže, tak samozřejmě z toho je smutnej. Neřekl bych jednoznačně, 

že člověk, který má nějaký osobnostní rysy, tak že by nemohl být zdravej nebo nemocnej. 

 

Přepis rozhovoru P2 

Rozhovor P2: Lékař B, muž, 58 let, 33let praxe, praktický lékař, Ústí nad Orlicí  

Jaké jsou vaše domněnky ohledně souvislosti zdravotní stavu a psychiky? 

No jejda, to jako určitě. Spousta nemocí je organický, ale velká část je psychosomatických. Problém není tělesný, 

ale je v psychice, v tý duši, to se projeví navenek jako onemocnění orgánů. Příklad. Přijde pacient s bolestí na 

hrudi, opakovaně bolesti na hrudi, nic na něm není, nikdy jste nezjistili onemocnění srdce. Když s ním 

promluvíte dál, tak zjistíte, že má třeba problémy v rodině, v práci nebo může být základ už v té osobnosti. 

Vlastně ten problém je v duši, podvědomí, ale on to projikuje do srdce. Srdce je zdravé, ale je nemocná duše a 

on to vnímá jako onemocnění srdce. A to je jakékoliv, nemusí to být jen srdce, mohou to být i zažívací problémy. 

Nezjistíte nic a je problém jenom v tý psychice, ta psychika vám udělá strašně moc, řekl bych takových 40% je 

psychosomatických nemocí. 

Co si vlastně myslíte o psychosomatickém přístupu? 

Práce s člověkem s psychosomatickým onemocněním je strašně těžká. Za prvé je pro doktora důležitý, aby 

nejprve vyloučil organickou příčinu, i když si sice od začátku myslíte, že to je psychická příčina problému. 

Nemůžete říct je to jenom psychika, tam vám pak může utýct závažné onemocnění kteréhokoliv orgánu, může tam 

být nádorové onemocnění, chronický zánět. Když si řeknete od začátku, že to je jen psychika, pak se můžete 

dopustit hrubé chyby. Po vyloučení organiky, uděláte závěr, že to je psychika. A pak práce s takovým 

psychosomatickým pacientem je strašně těžká, když vyloučíte organiku, musíte s ním pracovat tak, aby si 

uvědomil, aby se vcítil do toho, že není nemocné to tělo, ale duše a to je strašně těžký, je to těžší než když léčíte 

organické onemocnění. Přivézt ho k tomu je strašně těžký, že problém je v psychice. Když na to přistoupí a je 

ochoten to přiznat, daleko lépe se s ním pracuje. Dnes je spousta léků, které používáme – antidepresiva, 

anxiolytika, tam se musí opatrněji, ty jsou návykový. Dá se působit léky nebo tady u nás nebo za pomoci 

klinických psychologů. V republice jsou přímo psychosomatické oddělení, jsou ochotni vás vyškolit, je to časově 

náročné, trvá to dlouho, musíte pracovat s hodně pacienty, aby se do toho člověk dostal. 
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U kterých onemocnění si myslíte, že mají významnou psychosomatickou složku? 

Myslím si, že mají. Na první místo bych dal problémy s pohybovým ústrojím, zejména se zády. Problémy 

vertebrogenní, to je z 90%, pokud to nejsou příčiny organické – vyhřezlé plotýnky, poranění páteře, tak jsou 

problémy psychosomatické. Vemte si zvířecí říši, my jsme jediní, když pomineme primáty, co chodíme po dvou. 

Už to vlastně vedlo k tomu, že došlo k určité poruše stereotypů a navíc zvířata v té živočišné říši jsou jenom dvě 

reakce - útok nebo únik. A v každém tom případě, ať ten nižší živočich, který to neovlivňuje mozkovou kůrou, 

vždycky dojde k napětí svalů. My jsme schopni to všechno si regulovat mozkem, myšlením, my to nějakým 

způsobem to v sobě udusíme, ani neútočíme, ani neutíkáme. Tím ale se to přináší do podvědomí a vůbec dojde 

k celkovému napětí v celém těle, všechny svaly zejména kolem páteřní – paravertebrální se stáhnou. A tady je 

příčina funkčních poruch pohybového systému a je to psychosomatické, není tam organický původ. Když budete 

mít problémy v práci, rodině, tak ve většině případů si budete stěžovat, že vás bolí záda, že máte bolesti krční 

páteře a je to psychosomatický věc. Další psychosomatické obtíže jsou zažívací – zažívací, bolesti břicha, 

zažívací discomfort. Podle mě jsou to hlavní psychosomatické oblasti. Více pacientů má problémy se zády. Když 

jde zvíře po čtyřech, tak je váha rozložena jinak než když jde po dvou. Je to dané celkovým životním stylem – 

stresem, sedavým způsobem zaměstnání, života. Děti sedí před televizí, počítačem, nemají dostatek pohybu. To 

jsou objektivní příčiny, ale největší podíl má psychika. Ono se o tom moc nemluví, ale vertebrogenní problémy 

jsou první na světě v počtu pracovních neschopností, na léčbu těhle se vydává nejvíc peněz. 

Vnímáte souvislosti konkrétně mezi povahou člověka a typem onemocnění? 

Jak to myslíte. Můžeme mluvit o somatotypu? Nemusí to být onemocnění jako organické, nemůžu říct, že vám 

třeba pyknik nebo astenik, onemocní spíš angínou pectoris. Tak u pyknika spíš, to ano, má nadmíru tuku. Často 

lidé s nadváhou nejsou obézní vlivem somatotypu, ale vlivem způsobu života, nesprávným typem výživy. Astenici 

spíše trpí schizofrenií než pyknici. Pyknici trpí spíše maniodepresivní psychózou, spíše depresemi. Pak jsou další 

typy – cholerik, melancholik,…tam to zase souvisí s tím, je tam souvislost, ale nedá se to generalizovat. Nedá se 

říct, že když bude někdo hubený, tak dostane schízu, ale když vidíte ty schizofreniky, tak jsou to většinou hubení 

lidé. Pyknici spíše trpí maniodepresivitou. To jenom říkáme oblast tý psychiky. Když bych se ale podíval na 

onemocnění organické – zažívací trakt, srdce, tam si myslím, že až takový vztah se somatotypem není. Když 

budete obézní, tak budete mít větší tendenci k onemocnění srdce – infarkt, cévní mozkové choroby.  

A když byste se na to podíval ještě skrz osobnostní charakteristiky – optimista, introvert a tak dále?  

Rozhodně bych řekl, že zdravější jsou optimisti, to rozhodně. No z těch tisíců lidí, které už jsem viděl. Spíš bych 

řekl, že tam bude rozdíl ve způsobu a míře prožívání onemocnění. Spíše než v druhu nemoci, tak je to ve způsobu 

prožívání nemoci. Léčbu to usnadňuje možná spíš i pro mě. Když je někdo odmítavý, nihilistický, pesimistický, 

špatně se s ním spolupracuje. Větší roli to hraje u psychosomatických onemocnění než u nemocí typu angíny, ta 

se vyléčí snáze. V tom, jakou chorobu člověk dostane, nehraje osobnost tak velkou roli. Takhle bych to asi viděl. 

U kterých onemocnění podle Vás hraje psychika menší roli? 

No určitě. Řekl bych, že to jsou onemocnění infekční, sice teda hraje taky roli. Psychika má vliv na imunitní 

systém a negativní psychika působí nepříznivě na imunitní systém. Bakteriální infekce proběhnou, do jisté míry 

je to modifikované. Ale když dostane žloutenku, tak můžete být optimista, infekční hepatitida proběhne vždycky 

pod nějakým obrazem, tohle na to nemá vliv. U infekčních onemocnění je vliv typu člověka, duše je minimální. A 

pak otázka úrazu, tam osobnost nehraje takovou roli, to se může stát komukoliv. Infekce, virové a bakteriální, 

rozhodně úrazy. U nádorů si nejsem jistý, psychika tam může hrát roli, ale tam je to daleko složitější. Jakou 

psychickou složku vnímáte u vzniku nádorů? Při vzniku nádoru hraje psychika roli přes imunitní systém, ale 

větší vliv má v podstatě při léčbě nádorů. Léčba nádorů, výsledky jsou lepší, u lidí, kteří jsou otevřenější, dobře 

naladění, nejsou odmítaví. Spolupráce je tam lepší. A velkou roli hraje i víra, víra tvá tě uzdraví. Lidé, kteří 

chtějí bojovat, tam ty výsledky jsou lepší. Kdo to vzdá od začátku, řekne, že to je k ničemu, tam jsou výsledky v tý 

léčbě horší. 

Myslíte, že existují nějaké typy lidí, které se snáze léčí? 
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Daleko lepší se bude spolupracovat s někým, kdo je komunikativní, má náhled, je optimistický. Kdo je uzavřený, 

nekomunikativní, neotevře se vám, ani ty problémy vám neřekne, hůř se stanoví diagnóza, hůř se léčí. Lidé 

otevření, optimističtí, daleko lepší se s nimi spolupracuje a pro tu léčbu jsou přístupnější. 

Dokážete si představit nějaký osobnostní typ, který bude lépe reagovat na léčbu? Dokážete odhadnout, u 

koho bude léčba lépe fungovat? 

Optimistický, otevřený, komunikativní, jak už jsem říkal. 

Přistupujete k pacientům tak, že byste vnímal i psychickou složku – tzn. psychosomaticky? 

Přijde, má zažívací problémy, a vím, že se mu rozvádí syn nebo, že má nemocné vnouče nebo prarodiče jsou 

nemocní nebo jsou tam finanční problémy, problémy v práci. Tohle všechno se propojuje, je to důležité. Budete 

mít pacienta se zauzlenými střevy, ten člověk pak bude vnímat jen tohle, musí se to vnímat komplexně. Super 

specialisti – doktor celý život dělá jeden jediný výkon v rámci chirurgie – operace srdečních chlopní, ale 

v pohledu na člověka jako na komplexní jednotku, to mu uniká. Lidi v terénu to mají náročnější, znám už několik 

generací pacientů. Někdy se na vás snaží přenést svoje problémy, musíte se od toho oprostit. Zpracovat, 

promluvit s nimi o tom, ale dál nad tím nesmíte přemýšlet, přijdete do styku s padesáti lidmi, kdybyste měla nad 

každým přemýšlet, prožívat jejich problémy, tak se z toho zblázníte. Člověk se musí chránit, ne postavit zeď, ale 

nepřemýšlet o tom dál. S ním to nějak vyřešit, popovídat si o tom, ale jak se za ním zavřou dveře, tak by se od 

toho měl umět oprostit. To by pak člověk nemohl dělat celý život. 

Co je důležité z hlediska Vaši profese – na co myslíte, když vidíte pacienta a jeho přístup k léčbě – co 

vlastně hraje roli v souvislosti s jeho osobností? 

Roli tam hraje ještě otázka důvěry – vztahu lékař a pacient. Problém specialistů a praktických doktorů, já už 

znám lidi dvacet třicet let, znám třetí generaci pacientů. Vím, jaké tam jsou problémy v rodině, vztahy, dokážu 

toho pak v praxi využít. Musíte umět medicínské věci, ale je to hlavně o komunikaci – není tam vztah, když doktor 

vidí pacienta jednou za čas, nezná ho, pacient je neinformovaný. Spousta lékařů s pacienty nekomunikuje, dívá 

se do počítače. Tady je to z obou stran, jak osobnost lékaře, tak pacienta. Na fakultách by se měla daleko víc učit 

komunikace. 

Jaké jsou Vaše hypotézy ohledně propojení osobnosti a zdravotního stavu u vašich pacientů? 

Musíte postupně vylučovat – anamnéza, klinické vyšetření, další vyšetřovací metody – ultrazvuk, rentgen, 

laboratoř, tím se postupně vyloučí organická příčina. Tím zůstane psychický složka. Pro léčbu je třeba stanovit 

diagnózu. Spousta lidí chodí opakovaně, s podezřením, že má rakovinu a pak nakonec tu rakovinu opravdu mají. 

Myslím si, že tady může hrát roli vztah duše a tělesna, ale když někdo chodí několikrát do měsíce, tak doktor je 

znechucený, ten člověk zase otravuje, tady je. Doktor pak může mít tendenci nechat pacienta jít, naříká, 

pobrekává, nic se nezjistí. Ostražitost se sníží, řeknete si, ať už neotravuje, ale pak tu nemoc skutečně dostane a 

podcení se to. 

Někdy se říká, že lékař je také psychologem – lidé se k němu chodí vypovídat. Kde vy se cítíte být 

psychologem. Napadlo Vás u určitých lidí, že by to bylo spíše pro psychologa? U kterých případů? U 

kterých nemocí? 

Neustále, obzvláště, když máte spoustu seniorů, tam je to o psychologii, v podstatě bych řekl, že jste něco jako 

farář. Přijdete za nimi do příbytku, tam se mluví patnáct, dvacet minut o něčem jiném než o nemoci, ale o tom, 

co bylo, vzpomíná se. U seniorů je to důležité, oni si s váma chtějí popovídat, vidí ve vás autoritu, chtějí slyšet 

názor, ale taky ne na nemoci, ale jakou si má koupit koupelnu. Musíte najít ten přístup k tomu, abyste těm lidem 

poradil, abyste si je získal, udržel. Vy jako pacient přijdete, začnete mu říkat problémy a vy mu řeknete, že vás to 

nezajímá, tak už příště nepřijde. Je třeba stanovit psychický původ nemoci a vyloučit ten organický. Je to těžký 

stanovit typ, kterého bych poslal k psychologovi. Je to individuální. Pacient musí být ochoten spolupracovat 

tímto směrem. Psycholog, psychiatr je pořád určitým tabu v tý společnosti, když se řekne- půjdete 
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k psychologovi, spousta jich řekne – nepůjdu, nejsem blázen, přece. Není typ člověka, který by byl vysloveně 

indikovaný k té léčbě. 

Stane se někdy, že Vás nějaký pacient více zaujme? Čím? A proč zrovna tenhle? 

Smích. Zaujme, může to být o fyziognomii, povahou. V pozitivním a negativním smyslu. Tím, jak se chová, jak 

vypadá, jak je upravený, jestli si najdete společnou notu. Mě baví turistika, přijde někdo z hor, tak se bavíme o 

tom.  

Dá se najít ještě něco konkrétního?  

V běžné praxi vás člověk víc zaujme tím duševnem, zájmy než nemocemi. Ty nemoci už berete jako něco, co se 

furt opakuje, je to monotónní. Rozhodně mě zaujme člověk, který něco prožil, něco zcestoval, viděl, má nějaké 

zážitky, ať pozitivní či negativní. To mě zaujme víc než, když má někdo vysoký tlak. A negativně mě zaujmou lidi 

třeba konfliktní, možná to zní divně, zaujmou tím, proč jsou vlastně konfliktní a je třeba s nimi být ostražitý, 

nesnažit se konflikt vyvolat, přejít na jejich rovinu, hru a přizpůsobit se jim. Zaujme vás to, je to složitější řešení, 

toho jejich problému. Často to jsou anomálně strukturované osobnosti, oni nemají psychózu, neurózu. Neustále 

si na něco stěžují – na sousedy, píšou stížnosti, udání. Jsou to lidé, kteří trpí poruchami sexuálními – vybočují 

z normy, máme tady pedofily, exhibicionisty. I tyhle jevy vás zaujmou.  

Může vést rozčilování, konfliktnost k nějakým konkrétním nemocem?  

Já si myslím, že ne, není tam vyloženě konkrétní nemoc, kterou by tady ti lidé trpěli. 

Překvapí Vás někdy pacient tím, jak se zachová? 

Ano, v pozitivním i negativním smyslu. Smích. Máte třeba pacienta, který vám po nějakém zákroku poděkuje, 

něco vám dá a v životě byste to od něj nečekali. Pak jsou třeba lidi, kteří působí vyrovnaně a předvedou tady 

hysterický záchvat. 

Z čeho odhadujete, že se Vám bude s pacientem lépe spolupracovat? Že bude pacient dobře 

spolupracovat? 

Otevřený pacient, komunikativní, pozitivně myslící. Tam je spolupráce vždycky lepší, ve všem. Taky si myslím, i 

když to teda nesouvisí přímo s povahou, že hodně hrají roli vědomosti pacienta, nechci říct přímo vzdělání. I 

když je fakt, že ty lidi s vyšším vzděláním mají větší vhled a jsou na tom lépe ekonomicky. Lépe se s nimi 

spolupracuje, co se týče životosprávy, diety, pohybu jako jo, oni mají větší možnosti. Takže když přijde 

bezdomovec a univerzitní profesor, tak je mi jasný, že s profesorem se líp domluvím – bude moct držet dietu, 

diety jsou finančně náročné, bude se moct věnovat nějakému sportu. Nejenom vzdělání, ale i přirozená 

inteligence v tom hraje roli. 

Jak si představujete zdravého člověka? Jakou by měl takový člověk osobnost, jak by se choval? 

Bychom mohli využít mezinárodní definice WHO. Člověk, který má v rovnováze biologické, psychické, sociální a 

kulturní. Dříve to bylo biopsychosociální, dnes je tam i to kulturno. Co se týče povahy, tak bych zase zopakoval – 

optimistický, otevřený, ale také realistický člověk. 

Jak si představujete nemocného člověka? 

Nemocný člověk je ten, když dojde k narušení rovnováhy. Biologická je jasná. Psycho, to jsme o tom mluvili. 

Sociální, budete zaměstnaná, mít šťastnou rodinu, koníčky a najednou se ta rovina naruší – přijdete o práci, 

úmrtí v rodině, ztráta dítěte a už se stáváte nemocným, duševně, hlavně, v tomhle případě to prožíváte duševně a 

ono se to odráží od těch orgánů, do té problematiky psychosomatické. Nedá se to oddělit, člověk je tahle 

jednotka a to všechno se vzájemně ovlivňuje. Nemůže oddělit duševno od tělesna, od vlivu prostředí, kulturního 

prostředí.  
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Přepis rozhovoru P3 

Rozhovor P3: Lékař C, muž, 56 let, 32 let praxe, zaměření na gastroenterologii a interní lékařství, Praha 

Jaké jsou vaše domněnky ohledně souvislosti zdravotní stavu a psychiky? 

Ta spojitost je na bíledni. Já si myslím, že je to možná víc podstatné než se domníváme. Ne, že bych byl teda 

zastáncem takové té čisté psychosomatiky, jako je kolega Šavlík nebo Hnízdil, že všechno může duše, ale hraje to 

v tom základní roli, protože s tím souvisí imunitní systém a imunitní systém zase, když je oslabený tou duševní 

rozladou, tak prostě samozřejmě se to projeví nějakým somatickým příznakem. Dřív se to projevovalo většinou 

kardiálními příznaky, že ty dámy nebo ty pánové se chytali za hrudník. Ale objevem EKG a dalších vyšetřovacích 

metod, vyloučení kardiálních obtíží je strašně rychlé, to je raz dva, kdežto ten trávící systém, tam můžete 

vyšetřovat do halejuja a trvá to strašně dlouho. Kardiální neuróza jako taková existovala, ale zmizela, protože 

v podstatě tím aparátem…to se vyloučí hned a řekne se, že to je od páteře, jestli ta páteře je od toho, že sedíte 

blbě u počítače nebo to máte taky přes hlavu, to už je další věc. Vyloučení kardálních obtíží je dneska otázka 

minut, kdežto trávící systém je na dny, měsíce, takže... Lidi to podvědomě zjistili. Mají bolesti, mají to od zad 

nebo přes hlavu, tlačí se do operací žlučníku a hraje to určitě velkou roli, u těch ambulantních. Když někdo 

přichází s krvácení z tý roury nebo někde v tý rouře, tak je to samozřejmě něco jinýho. 

Co si vlastně myslíte o psychosomatickém přístupu? 

Já si myslím, že psychosomatický přístup je správný, nesmí se to přehánět. Bohužel u nás je to takový to hrc prc, 

buď se psychosomatika vůbec neuvažuje, a nebo se to naopak přehání. To máte takový ty, co o tom píšou na ten 

internet, tam zase všechno je to zůsobený duší a to ještě neznamená, že je to pravda, že jo. Já myslím, že takový 

ten selský rozum by měl převažovat. Když je někdo dlouhodobě stresovaný péčí o druhé člověka, tak onemocnění 

sám, psychosomatika to sama od sebe nevyléčí. Buď je to medicína přístrojů, že se pacient zasune do válce a pak 

se to z něho vyhází, ty krve, vyhodí ven a něco se vždycky najde. Nejhorší jsou na tom ty pacienti, co jim je 

špatně a nic se jim nenajde, protože ti doktoři, kteří jsou zaměření na počítačovou, přístrojovou medicínu 

řeknou, vám nic není, jděte. Tady by měl nastoupit právě ten psychosomatický přístup, prostě to s ním probrat. 

Je to, pro oba je to frustrující. Doktor by radši léčil vřed a pacient, když by měl vřed, tak taky bude vědět, že je 

churav, než aby se to pátralo, že to má z nějakých většinou pracovních nebo osobních stresů. Jsou lidi, kteří sem 

chodí prostě půl roku, pečují o někoho před smrtí, pak se z toho úplně sesypou a je jím čím dál tím hůř a jak se 

to vzdaluje ještě od tý situace, tak je jim hůř, hůř, protože to nejsou schopni vyřešit, sami. Psychiatři na ně 

nemají čas a psychologové mají plno. 

 Sám sebe vidíte více ve středu?  

Ano, ve středu, spíše více k psychosomatice, jsem dalek a nemám rád psychosomatiky, kteří neléčí choroby a 

říkají, že to musíte rozchodit. Já si myslím, že to je blbost, že tomu pacientovi je třeba pomoct, zaléčit ho. A je 

spousta nemocí, jako infekcí, které nejsou psychosomatického původu. Když někdo dostane žloutenku, tak za to 

nemůže, teda když si to nepíchne sám. To není od duše, že jo. Ano, může se říct, nehoda není náhoda, že si někdo 

zlomí nohu, tak že se nesoustředí. Když chytnete od někoho žloutenku, protože chodíte do čínského bistra, on to 

tam kuchař švihne, všichni mají žloutenku typu B, tak za to nemůžete duševně, tam se to musí léčit, že jo. 

U kterých onemocnění si myslíte, že mají významnou psychosomatickou složku? 

Hodně psychosomatickou složku mají, jak říkám, funkční poruchy trávícího systému, pohybového aparátu – 

bolesti zad, krční, hrudní. Samozřejmě i tím špatným držením, ale to zase souvisí s tím přístupem k práci. Plíce 

ne, ledviny ne. Pohlavní orgány, močové cesty, mohou být hodně psychosomatické, zejména u žen, u mužů míň, 

tam je to míň.  

Čím myslíte, že to je?  

Protože se brání sexu, že jo, to je jednoduchý, protože se brání sexu. Řekne, žeč má infekci a nesouloží, je to 

obrana, řekne hned na začátku, že trpí na močovou infekci. Nebo v průběhu vztahu si to nějak tak vypěstuje. Je 
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to, myslím si, nejjednodušší obrana, protože to každý chápe. Že mají urocystitidy holky, tak samozřejmě za prvé, 

je to anatomicky, u muže je to pak jasná známka choroby. U těch dam je to prostě rychlý. U trávícího systému je 

to všechno, co k němu patří, například nadýmání. 

Vnímáte souvislosti konkrétně mezi povahou člověka a typem onemocnění? 

O tom se hodně mluví, hodně píše. A to já nevim. To asi teďko nedovedu dost dobře říct. Jsou lidi, kteří 

neonemocní, protože jsou tak pozitivní, že před sebou hrnou, jsou to buldozeři, kterým nic není, ale pak je třeba 

taky něco zlomí. Jsou to takové submanické typy. Nespadnou do mánie, ani do deprese, prostě furt jedou od rána 

buší, sportují. Nahání si endorfiny tím, že ráno běží šest kilometru, deset kilometrů, tím si to nahání, vnitřní 

endorfiny jsou podstatně silnější než ty vnější. Jakože by byly nějaké typy lidí, to bych si netroufl říct. Já teda u 

tohle toho myslím, že je to spíš daný genetickou dispozicí. Když máme v rodině sklon k nějakým nádorům, třeba 

u ženských prsou, vaječníků, tak můžete být jakýkoliv typ, ale ta choroba vás dožene. To jsou prostě rodinný 

dispozice. Řeknu příklad, Když má někdo ve čtyřiceti infarkt, pak se dá předpokládat, že tam je nějaká genetická 

vada, protože to není normální, ať už je na úrovni jakýkoliv tuku, stěny cévní. Když ty děti na to nedbají, tak ho 

dostanou taky, třeba i dřív. To samé je u rakoviny tlustého střeva, když prostě tatínek, babička nebo dědeček 

umře na rakovinu tlustého střeva, ty děti mohou být jakkoliv jinak jako typově nastavitelný a nebudou chodit na 

preventivní prohlídky, tak to dostanou. To je genetika, to nevim, jestli souvisí s typem, ale souvisí to prostě s tou 

dispozicí, s jakou se narodíme, protože to zdědíme. Můžeme si tady říkat my dva, že toto není pravda, že se to dá 

lze překonat maratonskými běhy, což je asi nejlepší antidepresivum, protože ty běžci nemají deprese, že jo. 

Genetika vás dožene. Dřív nebo později vás dožene. Charakterový typ se dá také podědit, ono to s tím souvisí, 

s tím jak jsou vytvářené synapse, na úrovni molekul, geneticky ovlivnitelných, DNA. Za prvé máte nějakou vlohu, 

za druhé vyrůstáte v nějakém prostředí, Když vyrůstáte v prostředí s těma rodičema, tak to máte ze dvou stran 

indoor a outdoor. Takže ty povahové rysy se také dost projevují a s věkem se to zhoršuje. 

U kterých onemocnění podle Vás hraje psychika menší roli? 

Infekce. To prostě dostanete zánět mozkových blan, jako to s psychosomatikou nesouvisí. Jsou teďko větší teorie, 

který říkají, že když  má člověk postavenou dobrou imunitu, tak ho ta infekce tolik nezlomí, jako když je 

v depresi. Dokonce se ty imunomodulační látky teďko používají významným způsobem v léčbě nádorových 

onemocnění. To kvete, protože ta imunita prostě jako to tlačí. Ale myslím, si, že když chytnete v Indii tyfus, tak ho 

chytnete, ačkoliv jste jinak v pohodě. Tam jde o to, že když jste v dobré celkové pohodě, tak vás to nezahubí, 

protože se tomu bráníte, ale jinak jako neubráníte. Mít dobrou imunitu, souvisí s vnitřním nastavením. Je to vidět 

hodně na malých dětech, které mají šílený množství autoimunitních chorob, od kožních vyrážek, které před sto 

lety nebyly. Za prvé je pravda, že dneska o tom byla hezká přednáška, žijí v extrémním prostředí. Měli by se víc 

válet na venkově, s dobytkem. A hlavně prostě taková ta přehnaná úzkost rodičů. Já nevim, třeba dr. Jonáš dělá 

hodně psychosomatiku, vysazuje ty mlíka a tak dále, aby neměly ty kožní nálezy. Ale nejvíc pomůže, když ty 

rodiče se o to dítě přestanou trošku starat a bát. Když ta matka je ve stresu tak to dítě je taky špatný a to už je 

prenatálně, to už je před porodem. Když ta matka je roztlakovaná, tak to je špatně, to bohužel jako… 

Myslíte, že existují nějaké typy lidí, které se snáze léčí? 

Já se trošku bojím ty typy jako kategorizovat. To mě přijde malinko… Myslíte jako pyknik? Kdybychom to měli 

brát z takových těch klasických rozděleních typu optimista, pesimista, extrovert, introvert, tak samozřejmě. Ty 

lidi, který jsou pozitivně nastavený, že se rychleji léčí, protože nad tím tolik nepřemýšlí, když budete mít člověka, 

který vám nevěří nebo nevěří vůbec tomu přístupu, tak mu můžete dávat spoustu věcí a ono to nepomáhá. Na 

začátku dvacátého století, myslím teda po Freudovi, po první světové válce, zmizelo hodně lidí ve španělské 

chřipce. Tak bylo takový ohromný hnutí, který se jmenovalo duch nad hmotou. V Anglii to hlavně bylo a ve 

Skotsku. Mind over matter. Tam nebyli doktoři a ty lidi se hojili sami. Ten přístup je neuvěřitelný. Zažil jsem to u 

několika skotských babiček, devadesáti osmiletých většinou. Když už něco museli něco brát, tak polykali ten 

prášek jako zázrak, že prostě to musí zabrat. Soustředili se na ten léčivý proces. Takže brala malý já nevim 

eutyrox na štítnou žlázu, a prostě úplně jako nadšeně to brala, prostě to je jako od pana faráře ta oplatka, teď mi 

tam sletí a budu zdravá. Taky hezká přednáška o tom, že ty lidi, který berou co nejmíň prášků, jsou nejdýl živý, 

že jo. My máme takovou tendenci na všechno dávat nějaký chemie a ono to není dobře. Obecně pozitivní lidi se 
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léčí líp, pro ty doktory. No to i po tý operaci, když máte někoho, kdo jako je vyděšenej před tím, strašlivě 

vystresovanej, tak se hůř hojej ty rány. To není jenom o tom, že by to ten doktor nějak podělal. Ten člověk jak je 

takovej úzkostnej víc, neříkám depresivní, ale spíš úzkostnej a s nedůvěrou, tak na to hůř reaguje. Když k tomu 

přistupujete pozitivně,… ale je to někdy práce. (Smích). Snažim se naladit pacienty, nevim, jestli se to vždycky 

podaří, ale snažím se. Kreslím jim různý obrázky, proč a jak to působí, aby prostě věděli, co od nich očekávám. 

Protože ta spolupráce nemůže být jednostranná, nemůže být jenom ten doktor. Tady máte tabletku a zítra vám 

bude líp. Ten člověk musí chtít. Já jim kreslim tu nemoc, makroskopicky, kreslím jim tu chorobu, jak to vypadá – 

reflux jícnovej, jak to vypadá, zánět tlustého střeva, hemeroidy. Protože si myslim, že když se jim to nakreslí, tak 

oni si to líp, když to dostanou s sebou, vybavěj. Jinak pacienti, když vychází tady odsaď z ordinace, tak si nic 

nepamatujou. Pan doktor Honzák udělal studii, ale jsou i americké studie, francouzské. Když ten člověk je 

zdravej a ve stresu, protože se bojí, že mu něco je. Tak když odsaď vy vyjdete a půjdete ven, nebudete mít todle 

zařízení, tak si budete pamatovat tak 30% toho, co já jsem vám řek a když jste nemocnej a ještě ve stresu, tak si 

budete pamatovat jen 10%. Takže když nedostanete nějákej obrázek nebo letáček nebo nějákej návod, tak půjdete 

domů na internet, což je teďkon nejhorší, co se může stát, a jste kaput. Neposlouchají, nechtějí to slyšet…I když 

to nejsou třeba zlý zprávy. Zlý zprávy se říkají úplně jinak než ty dobrý. Ale oni to nechtějí slyšet. Oni chtějí 

slyšet to svoje vysvětlení a teď najednou vy jim do toho říkáte něco jiného. Já vám řeknu příklad. Bude sem 

chodit paní, tady jí to furt bolí, pod žebrama. Bude přesvědčená, že žlučník, protože si potřebuje odpočinout od 

manžela, který ji prudí, takže prostě chce dietu, operaci a tak a teď tam nikde nic není. A vy jí řeknete, že to má 

od zad. A ona se urazí, to je první reakce, jak to může být od zad, když mě to přesně tady bolí a bolí to po jídle. A 

už je to prostě složitější a nechtěj vás slyšet. Pak přijdou domů, pustí si ten internet a je to. Tam si najdou to, co 

oni chtějí, aby jim bylo, tam si najdou to, co oni očekávají od toho doktora. Tak já jsem si našel, že mám tudle a 

tudle nemoc. Červi. Teď třeba frčí červi, že jo. Všichni máme červy. Takže prostě to jsem si našel. Vy říkáte, že to 

tam není, tak já musím jít někam jinam, protože já ty červy určitě mám. Když je člověk přesvědčený, že je tam má 

a když mu je nenajdou, tak je to chyba těch doktorů. Jeden nejmenovanej slavnej herec tady byl asi pětkrát se 

odčervovat. Protože je přesvědčenej, že prostě. Fotil si ty stolice, kadil na papír, to mi vyfotil, tady mi to 

ukazoval, podívejte se, to jsou červi, vidíte, jak se to hejbou. Prostě nevěří tý medicíně, že ty červi nemá. 

Dokážete si představit nějaký osobnostní typ, který bude lépe reagovat na léčbu? Dokážete odhadnout, u 

koho bude léčba lépe fungovat? 

To už trošku jo, po těch třiceti letech si už jako myslim, že to odhadnu. Né po každý to vyjde, ale no tak snažím se 

no. To je jako když nás učili odhadnout, když vejde člověk do dveří, abychom věděli, kolik váží, kolik měří, to 

odhadnete. Když někdo přijde a nezastavitelně mluví, tak víte, že to nemá cenu, musíte je nechat vypovídat a pak 

teprve má cenu nějak to. Chce druhý názor, pacient má právo na druhý názor. Já jim vždycky říkám, napište si 

pět otázek a jděte za tím druhým doktorem, ať tam něco máte v ruce, jinak budete stejně vyjukaný jako teďka. 

Přistupujete k pacientům tak, že byste vnímal i psychickou složku – tzn. psychosomaticky? 

No jasně, no to určitě, to je podstatný. 50% může být psychická složka. 

Co je důležité z hlediska vaši profese – na co myslíte, když vidíte pacienta a jeho přístup k léčbě – co 

vlastně hraje roli v souvislosti s jeho osobností? 

Samozřejmě, že hraje roli osobnost. Jsou lidi, co přijdou a řeknou jo jo jo a ty prášky neberou, to já mám takový 

lidi, a ještě se chlubí, že ten doktor to nepozná. Myslím, ale že to není úplně tak věcí osobností. Někdo prostě 

nemá rád chemii, věří víc na přírodní léčitelství. Někdo naopak věří chemii, ale nevěří přírodním lékům, ani 

kombinaci. Nebo si myslí, že ty doktoři kecaj. Klasicky léčení cholesterolu, teď je taková velká vlna, že se 

cholesterol nemá léčit, naopak ej cholesterol dobrý, což je pravda, bez cholesterolu nejsou hormony. A že 

doktoři jsou hovada, že prostě všem to dávaj. Je to pravda, Je to na velkou diskuzi. A já mám lidi, kteří řeknou, 

že já prostě brát nebudu a já jako jim to můžu vysvětlit, ale mají na to plný právo. Někdo má takovou důvěru 

v toho – healera, doktora, že prostě to, co on mu dá, tomu věří. Jako tehdy byl ten farář, budeš dělat todle deset 

zdrávasů, dvacet otčenášů a seš zdravej. Tak on mu řekne, Tohle třikrát denně, tomuhle kapky a je zdravej, když 

tomu věří. Věř a víra tvá tě uzdraví, to já myslím, že platí pořád. A zase je to o tom pozitivním přístupu. Když 
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budete naštvaná, nebudete chtít nic přijmout, tak prostě to tak bude. Jsou lidi, kteří chtějí být zhypnotizovaný a 

jsou tak naštvaný, že se nenechají zhypnotizovat. 

Jaké jsou Vaše hypotézy ohledně propojení osobnosti a zdravotního stavu u vašich pacientů? 

To vnímám. Jak to myslíte? Jako cholerika, extroverta, sangvinika. Tak cholerici mají ten tlak vysoký, sangvinici 

taky, tlakaři, že jo, sami si ten tlak nahoněj, to jako jo. Pak jsou zase takový ty obrácený, mají to do těch depresí, 

to k tomu patří, už k tomu typu, ta choroba. Pak jsou up and down, co mají poruchy nálad, to k tomu patří. Pak 

jsou lidi, co nemají nic z toho a těm třeba není vůbec nic. Ten tlak patří k cholerikům, taky žlučník, což už je 

v tom názvu. Já se přiznám, já se trošku bojím takovýchto paušálních odhadů. Většina těch vážných chorob je 

multifaktoriálních, takže představa, že to je jenom jasně daný k tomu jednomu typu, to se nedá říct. Budete mít 

rapla, kterej je jak katuša, má tlak ještě v osmdesáti normální, protože k tomu má nějaký vybití. Typický cholerik, 

který prostě vystartuje, když chodí večer hrát fotbal nebo běhat do Stromovky, tak mu nic není. Samozřejmě, když 

přijde domů, pustí si televizi a rozčiluje se u toho, protože se dívá na zprávy nebo na fotbal, který ho vnitřně 

zžírá, tak se to na něm nějak podepíše, tam jde o to, jestli si to umí nějak kompenzovat. To je těžký nějak přiřadit, 

vždycky je to víc věcí, není to jedna věc. Ona i ta genetika je vícevrstvá. Poruchy krevní srážlivosti, když 

dostanete geneticky od obou rodičů, tak je to vážná choroba a to u typu člověka vám nic neřekne. Nebo dostane 

dítě ve čtyřech letech chřipku, na základě toho dostane cukrovku 1. typu, tak to s osobností nějak nesouvisí, ten 

typ ještě není vytvořený. Čím jsem starší, tak se těm kategorickým pojmům vyhýbám. Každý člověk má více 

vrstev, někdo opravdu reaguje na pohyb Měsíce, někdo reaguje na Slunce, někdo na hluk. Já když přijedu na 

chalupu, tak mi trvá tři dny, než normálně spím, tam je úplný ticho a tma. Jsem zvyklý ve městě, že furt něco 

svítí, řachtá, tam není nic. 

Někdy se říká, že lékař je také psychologem – lidé se k němu chodí vypovídat. Kde vy se cítíte být 

psychologem. Napadlo Vás u určitých lidí, že by to bylo spíše pro psychologa? U kterých případů? U 

kterých nemocí? 

Měl by být jako psycholog. Já mám ambulantní praxi a tam psychicky, psychologicky podmíněných obtíží je 

50%. Nic jim není, potřebují si popovídat. Myslím si, že by na to už na univerzitě měl být kladený větší důraz, na 

komunikaci a vztah mezi lékařem a pacientem, což my jsme ještě trošku měli, ale dneska je to všecko o těch 

mašinách. Takže když ten pacient nezapadne do toho stroje, ať krví nebo vyšetřeníma, tak se v tom systému ztrácí 

a mu čím dál tím hůř, protože s ním nikdo nemluví. Výsledek je, že pak opravdu onemocní, aby měl důkaz, že je 

chorobný. Jako to nejsou, zase abychom to nepřeháněli, jako když má někdo nádor na páteři, tak má nádor na 

páteři, tam je celá řada věcí, proč to vzniká, jak to vzniká. Tlustý střevo je něco jinýho než když někdo kouří, tam 

ta duše zase takovou roli nehraje. Na druhou stranu, kolik pacientů máme, kteří kouřili šedesát denně a nikdy 

jim nic nebylo. Moje matka umřela v osmdesáti osmi, kouřila od dvaceti sto denně a nikdy jí nic nebylo na 

plicích. Dřív se kouřil čistý tabák, cigarety nebyly chemicky ošetřeny tak jako dnes, proto dneska se lidi vrací k 

balenýmu tabáku, od druhé světové války se tam začaly dávat nějaký chemie, který asi způsobují to svinstvo. 

Tabák se kouří x stovky let a nikdy to takhle nevypadalo. Je možný, že tam mohlo hrát i něco z její povahy, ale je 

pravda, že hulila šíleným způsobem, pak trošku kašlala, ale to je tak všecko. Nejhůř jsou na tom chudáci ty 

depresáři, ty mají první infarkty. Mám pacienta, který upadl do nějaký deprese, jako na základě… pečoval o 

manželku, která umřela doma, nic mu nebylo, ale po půl roce se úplně rozpadl. Líčil mi tady, že v noci slyší, jak 

mu teče krkavicemi krev, jak byl zpomalený a že to má ucpaný. Říkal to půl roku a pak jsme ho poslali na sono a 

on to měl fakt ucpaný, na Homolce mu to vyčistili. Nebýt toho, že si našel přítelkyni, tak už je dneska po smrti, 

protože on všecko před tím sex – nula, protože ten sex je šíleně důležitej, čím dál víc se ukazuje, že sex je lepší 

než běhat. Sport to je druhá věc nebo aspoň chodit. Nenosit si tu práci domů, zatáhnout a občas si jako resetovat 

harddisk. Nemůžu tady říkat úplnou osvětu o chlastu, ale občas je to zdravý ten chlast jako, jako reset, vymazat, 

co vás v tý hlavě trápí. A samozřejmě je dobrý, když chodí nový lidi, pacienti. Když chodí furt ty samý, když 

nemůžou brát nový, jako třeba gynekologové, mají plno, tak je to pak frustrace, chodí tam pořád ty samý dámy. 

Nepřichází nic novýho, nový podněty. Taky záleží na tom, s kým děláte, mám kolegu endokrinologa, za tím chodí 

takový holky jako jste vy, mladý, tak to je pak veselejší. Kdežto když děláte nějakou internu, kde je průměrný věk 

přicházejícího pacienta osmdesát, tak ty lidi sajou energii z vás, kdežto takhle můžete vy sát energii, když už nic 

jinýho, z těch mladejch. A protože všichni mají něco se štítnou žlázou, tak tady jsou houfy mladejch holek a ten 
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jenom kvete. A to bych řekl, že s nima nic navíc nemá. Je to veselejší než tady s nějakým chrrr, po dvou 

mrtvicích, katastrofa. 

Stane se někdy, že Vás nějaký pacient více zaujme? Čím? A proč zrovna tenhle? 

Jo, to jo, to naštěstí jo. Většinou těma životníma příběhama i jak se k tomu staví, jako co si o tom přečte, že 

přichází informovaný. Bohužel dneska přichází nabití informacemi z internetu, takže ta diskuze je složitější. 

Zaujme mě pozitivistický přístup k nějaký katastrofě, že byl schopný něco překonat. Já ještě sloužím pro 

ambulantní hospic, neměl bych to říkat, ale je to zajímavý, tam právě já zastávám optimismus běžný praxe, sem 

přichází lidi takový jako úplně vyřízený. Tam když vidíte nadšení pečovatelů, rodiny, když ten člověk odchází, 

tam když je někdo pozitivní, tak je to dobrý. 

Překvapí Vás někdy pacient tím, jak se zachová? 

Jo to jo, i lidi, který už znám. Někdy se stane, někdy je to hnutí mozku, je to věc, kterou bych neočekával a nedá 

si to rozmluvit. Něco se vrkne, nechá si odoperovat něco - prostatu, žlučník, něco, prostě takový radikální řešení 

situace, která tak radikální není. Třeba je to vidět dost často u těch chlapů s rakovinou prostaty, dlouho si s nima 

povídáte, říkáte pro proti a on najednou po půl roce přijde a je celý odoperovaný třeba i u někoho jinýho. Chce 

to mít rychle za sebou, udělá razantní řešení. Vůdčí typy to chtějí mít rychle za sebou, ty submisivnější obchází 

těch doktorů ještě víc, ale… Znovu říkám, na to škatulkování do těch jednotlivých typů, protože máte spoustu 

lidí,… my jsme na to měli takový obrázek – choleriků, sangviniků, ale ono se to prolíná. Já myslím, že těch lidí 

s poruchou nálad, dřív se tomu říkala maniodepresivní psychóza, je čím dál tím víc než se obecně zdá. Spoustu 

lidí s tím žije celý život, aniž by byli hospitalizovaní. On přijde zrovna, když je v tý veselý fázi, protože v tý 

depresivní nevychází. Vy ani nevíte, že nějakou depresi měl. To je hodně u těch umělců. Já jsem byl zalezlý 

v ateliéru, celou zimu. Nevíte nic. 

Z čeho odhadujete, že se Vám bude s pacientem lépe spolupracovat? Že bude pacient dobře 

spolupracovat? 

Podle mě pozitivně naladěný člověk, který se chce uzdravit. 

Jak si představujete zdravého člověka? Jakou by měl takový člověk osobnost, jak by se choval? 

Za prvé je pozitivně laděný, má nějakou víru, člověk potřebuje nějakou víru, to už je jedno prostě, v co věří, jestli 

v pána boha nebo toltéky, ale má nějakou víru a je schopen rozlišovat, co je podstatný a co je nepodstatný. To si 

myslím, že je velký dar, ať už naučený nebo vrozený. A pak jsou hodně zdraví ty lidi, kteří nespěchaj jako, který 

opravdu spíš pomalejší, ale cílevědomější. Takový ty želvy, že jo, proto ty želvy žijí tři sta let. A pak jsou strašně 

dlouho živý, zdravý hypochondři, protože ty mají permanentně nějaký obtíže, permanentně drží nějaký šílený 

diety, protože mají pocit, že jsou těžce nemocní, ale ono jim nic není. Ty jsou taky dlouho živý, osmdesát pět let, 

devadesát, když si neudělají nějakou zlomeninu. Jsou opatrnější, hodně se pozorujou.  

Jak si představujete nemocného člověka? 

Jsou lidi, na které pán bůh ukáže, že budou nemocný a jsou nemocný od malička. Je to daný nejen osudem, ale 

roli hraje i genetická dispozice, okolí, šílená babička, která je masakruje nebo tatínek. A oni mají útěk do tý 

nemoci od malička. Útěk do nemoci je příznak, když nevíte, co v životě dál dělat, tak nejlepší je utéct do choroby, 

to dělají všichni, i vrcholní politici. Každý zaleze, mně je blbě, nešahejte na mě. Ty, který se naučí řešit ty 

problémy už v tom raným dětstvím, že utíkají do nemoci nejen kvůli svý dispozici, ale také kvůli kreténskýmu 

okolí, tak to podle mě používají jako standard, ono by to nemělo být jako standard. Ono by to mělo být, jak bych 

to tak kulantně řek, každý člověk má na to nárok na ten útěk do tý nemoci, když je to situace, která je pro něj 

extrémní. Ale mít to jako bežnej způsob, to by nemělo být, to je špatně. To vidíte, to jsou úředníci hodně, ti, 

zaměstnaní ve státní správě, kteří chtějí dál sát to mateřský mlíko, být na někom závislí, tam to nevadí, když se 

hodí marod, tam jich je pět set. Jsou tam tři patra, tam když je někdo měsíc marod, tak se vůbec nic nestane. Já 

když budu měsíc marod tak co, to je rozdíl. 
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Přepis rozhovoru P4 

Rozhovor P4: Lékařka J, žena, 60 let, 35 let praxe, praktická lékařka, Praha 

Jaké jsou vaše domněnky ohledně souvislosti zdravotní stavu a psychiky? Napadá vás nějaký pacient 

konkrétně, u něhož by to hrálo větší roli? 

Ono to vždycky hraje nějakou roli, u každého pacienta. Jsou lidi, kteří mají potíže, nikam nejdou, protože čekají, 

až je to přejde, někteří doslova trpí, než někam jdou, ať už z časových nebo osobnostních důvodů. Jsou pacienti, 

kteří mají stavy úzkosti, který jim vyvolávají nebo zhoršují potíže, které mají, takže tam se zase akcenutují potíže 

fyzické. Takže psychika hraje vždycky velkou roli, ať už ve smyslu plus nebo mínus. A samozřejmě jsou zase 

případy lidí, kdy to vlastně jakoby simulují, protože chtěj z toho získat nějaké výhody, ale většinou spíš se jedná o 

takzvanou larvovanou depresi, že ty lidi si neuvědomují, že mají hlavně psychické potíže a přijdou a stěžují si na 

nějaké tělesné potíže a těžko je jim jako, nic jim obvykle nepomáhá, se jim obtížně vysvětluje, že tam je závislost 

na té psychice, že potřebují prostě užívat léky na psychiku nebo že je třeba životosprávu změnit a tak. Každý je 

zvyklý na nějakýs svůj rytmus a obtížně se ho vzdává. V dnešní době takových těch lidí, kteří simulují, je 

podstatně míň než bylo za totality, protože tam se mohlo marodit, že jo, a nebylo to tak jako dneska, kdy lidi se 

dívají, jestli mají nebo nemají peníze, jestli si vydělají na živobytí. 

Mluvila jste o pacientech, kteří dlouho trpí, než přijdou, můžete je nějak blíž charakterizovat? 

 U takových lidí, když nechodí, tak já vlastně neznám tu problematiku, je to poměrně vzácné, ale objeví se tady, 

přijde, má docela komplikaci a je tu jen po tu dobu, než se dostane z nejhoršího a pak už nepřijde. A nebo si 

najde někde nějaký vyšetření. Jsou lidi, co se dostanou z nejhoršího a pak už nepřijdou a nechtějí na to vyšetření 

jít. 

Mají tito lidé nějaké druhy onemocnění častěji? 

Tak to jsem nepozorovala, to ne. 

Mluvila jste o depresivních a úzkostných lidech, mívají ti spíše nějaké onemocnění než jiné? 

Depresivní lidi poměrně často mívají žaludeční obtíže, žaludeční vředy. Úzkostní lidi mívají obecně trávícího, 

střevní obtíže, taky mívají vředy. U trávícího systému se to odráží dost výrazně, zejména na žaludku. Objevují se 

sklony k průjmům, ale hlavně ten žaludek, ty vředy, tam se ta deprese dost odráží. 

Taky ta psychika má význam při bolestech páteře, protože ten stres, který lidé prožívají, mají nemocnou tu páteř, 

se přenáší na ty spasmy svalové, které vznikají při onemocnění páteře, vznikají spasmy svalové, jsou bolestivé, ta 

úzkost to potencuje, dost často se dneska dává u lidí s chronickými vertebrogenními obtížemi antidepresiva, 

který tuhle úzkostnou složku odstraňujou a lidem se pak uleví. 

Co si vlastně myslíte o psychosomatickém přístupu? 

Je to hodně důležitý, samozřejmě, to je. Jednak je to vyvolávající příčina, je potřeba vždycky zvážit, jestli ten 

člověk potřebuje nebo nepotřebuje léky na uklidnění. Jestli by mu pomohlo psychiatrické nebo psychologické 

vyšetření nebo nějaká psychoterapie. Co si budeme povídat, dneska ta doba je taková, že je náročná, pořád je 

něco nového a do práce se musí a člověk jako, lidi se snaží obstát v práci, tak jako určitě těch psychických 

problémů je asi víc než bývalo za našich babiček, kdy se chodilo na pole, byla těžká práce, těžký život, nemoci, 

ale nebyli tam tyhle ty stresující faktory, který jsou dneska každodenní v práci, nevhodná životospráva, dřív se 

lidi hýbali, dnes se nehýbají, dřív neměli tolik jídla, dnes mají jídla hodně. Takže v podstatě je to civilizační 

choroba všecko, ještě k tomu ten stres, tak ta psychosomatika se tam v tom odráží. Běžně teda v Americe tam už 

dávají při jakýchkoliv chronických onemocnění antidepresiva. Oni jsou vždycky tak o čtyřicet let napřed proti 

nám, tak za těch čtyřicet let to tady bude taky. Při chronickém onemocnění se dávají antidepresiva, protože to 

chronické onemocnění už člověka samo o sobě psychicky zatěžuje. Teď se lidé dožívají vyššího věku, jak se 

dožívají vyššího věku, tak jsou víc nemocní, tím věkem nemoci přibývají, při té špatné životosprávě a těch 
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civilizační nemoci se rozkvetou, protože pak máte tlak vysoký, tuky vysoký, srdce nemocné postupně se to 

přidává, žaludeční vředy a tak dále. 

U kterých onemocnění si myslíte, že mají významnou psychosomatickou složku? 

Páteř, trávící soustava, vředová onemocnění. Teď mě už nic dalšího nenapadá, každá nemoc se zhorší tou 

psychikou, to platí pro všechny, a jakmile nemoc trvá dýl, tak už ta psychika tam nastupuje. U těhle nemocí je to 

typický, tam je to od začátku, ty vředy a ta páteř. 

U kterých onemocnění podle Vás hraje psychika menší roli? 

To si neumím moc dobře představit, tak asi u zubních onemocnění, gynekologických, tam to asi taky nemá takový 

vliv. Samozřejmě nepřímý vliv to má, protože když někdo je špatný, má špatnou životosprávu, nedostatek 

mléčných výrobků, kazí se mu zuby, má vředy žaludeční a takhle to jde dokola. A ta gynekologie taky, když o 

sebe člověk nepečuje, tak je více nemocný, to je všude. Nebo když máte úrazy, tak ten úraz samotný může být 

způsobený tím, že člověk je vyčerpaný nebo nedával pozor, u toho hojení, tam ta psychika, pokud není moc 

dlouhodobý, takovou roli nemá no. 

Myslíte, že existují nějaké typy lidí, které se snáze léčí? 

Tak samozřejmě tam je důležitá ta spolupráce s tím pacientem, to znamená navázat tu komunikaci, v podstatě si 

rozumět, ten pacient by měl být umět, pokud možno, co nejpřesněji uvést ty potíže, které má a ten lékař by měl si 

doplnit, kdyby něco, aby ta komunikace byla, co nejvíce obsažná, co do informací. A když potom takový člověk 

užívá léky, tak jak to ustupuje, jestli mu to dobře ustupuje, špatně ustupuje. Jsou lidí, kteří velice dobře 

spolupracujou, sami ještě o tom přemýšlí, já jsem si všimnul tady toho tohohle a můžu tohle, tamto.  A jiný lidi 

vám neřekne vůbec nic, musíte to z nich tahat jako z chlupatý deky,  jsou takový typy, ale to je různý. Ale ty zase 

jsou dřív zdraví, když nemluvěj, přijdou zase, až jim bude hůř. 

A čím to je? 

To jsou ti uzavření, ti introverti, nedají na sobě znát, že je jim špatně, to v sobě všechno se jako snaží utlumit, a 

to není dobrý, to zase působí ty psychosomatický onemocnění, když to dokážou ventilovat, tak přece jenom to 

v sobě netlumí. 

A máte ještě nějakou podobnou zkušenost propojení osobnostních charakteristik a zdraví? 

To takhle chodí, lidi reagují, nereagují. To je spíš váš obor. Nechcete mi napovědět? Podle mě, když ty lidi jsou 

osamocený, tak je to horší pro ně, než když mají rodinu nebo když jsou zvyklý na styk kolektivní, mají kamarády, 

kamarádky nebo nějaký program, tak to vždycky se na tom odráží. Ten člověk když je osamocený, tak paradoxně 

má víc času a třeba se vůbec sobě nevěnuje, kdežto když se dostane mezi lidi, dozví se, že tohle, tohle, tak naopak 

se třeba víc sobě pak věnuje. Ta izolace ta jako není dobrá. Poruchy spánku, když se člověk nevyspí, tak ty 

nemoci se špatně hojí, ta psychika není dobrá.  

A kdo má spíše poruchy spánku? 

Tak jednak lidi, co jsou ve stresu, nemají čas, nechtějí tomu věnovat čas. Nebo naopak mají nepravidelnou 

životosprávu, mají směny, špatně to snáší. Pak jsou lidi s osobnostními problémy, psychopatický osobnosti nebo 

psychicky nemocní lidi, tak ti samozřejmě mají většinou potíže se psaním, mají to i prohozený, spí ve dne, v noci 

nebo spí málo. 

Takže, když vám sem přijde pacient, přistupujete k němu tak, že byste vnímala i psychickou složku? 

No tak já se snažím, já sice tady na tom nemám tolik času, ale pokud prostě vidím, že tam ta psychická složka je, 

že je to člověk úzkostně zamřený, tak...Tam je problém ten, že ty lidi to nechtěj ty léky na tu psychiku. Oni 

v podstatě, pokud vyloženě jim není špatně, sami nepřijdou s tím, že potřebují něco na uklidnění. Takže když on 

sem přijde s nějakými obtížemi, tak dávat mu léky na psychické obtíže hned na začátku není dobře. Na začátku se 
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musí normálně postupovat a pak teda když to neustupuje, tak přidat léky na uklidnění. Taky přijdou lidi někdy 

s tím, že jsou přetížený, stresovaný, potřebujou, takže rovnou na uklidnění léky si vezmou nebo antidepresiva. 

Potom jsou taky samozřejmě závislý lidi, alkoholici, narkomani, občas se to tu taky objevuje, tak ti mají taky 

řadu psychických obtíží a z toho plynoucích tělesných, tak s nima je to pak taky obtížný no. 

Někdy se říká, že lékař je také psychologem – lidé se k němu chodí vypovídat. Kde Vy se cítíte být 

psychologem.  

Já se necítím být psychologem, já spíš prostě, ale jak bych to řekla spíš, že když je potřeba, tak nechám ty lidi se 

vymluvit a když se mi zdá, že tam někde je nějaký problém, tak se na to zeptám a oni většinou sami buď na to 

reagujou, nebo nereagujou. Vždycky se jim snažím vysvětlit, že při těch dlouhodobých nemocí, že tam ta 

úzkostná a depresivní složka je a že pokud jsou obtíže, tak se vyplatí něco teda užívat. Samozřejmě někdy jsou 

situace, že řeknu, tak jo, dejte mi telefon na partnera, já se s ním domluvím nebo když to není vhodný, zjistím si 

telefon na partnera, zavolám mu, zeptám se jeho, jak on to vidí, co se s tím dá udělat. 

Máte dojem, že se problémy ve vztazích odráží na těle? 

 No taky, oni se k tomu úplně nepřiznaj, ale jsou takový, který přímo přijdou, a více méně se přiznaj, při tom 

rozhovoru to z toho vyplyne, tak co já jim můžu samozřejmě nabídnout, nějakou psychoterapii, to oni nechtěj. 

Naposled, co jsem říkala jedné dívce, to už je je asi rok, že si musí s tím partnerem promluvit, co chce on, co 

chce ona, dát to dohromady, že to prostě nejde takhle to nechat neřešený. Aspoň se o to pokusit. Pak jsem tady 

měla jednoho, který se přiznal, že terorizuje manželku, trochu. Takže tomu jsem taky jako říkala, že když chce, 

aby si nezvykala na alkohol, tak se musí chovat jinak. Ono stačí, když oni to ty chlapi umí a dovedou člověka 

zdecimovat, tak tohle byl spíš tenhle případ, snažte se zjistit, co ona by chtěla, co by se jí líbilo, co by jí udělalo 

radost. 

Vnímala jste propojení jeho tělesných obtíží s těmi psychickými? 

Jo, to vidíte, něco mu bylo, ale co mu to bylo. Já už si ani nepamatuju jeho jméno. My jsme tady řešili nejdříve 

jenom jeho. On se potom přiznal, že byl ve stresu, pořád, a pak se ještě přišlo na to, že kromě práce je to doma 

nějaký špatný. Tak nevím, od tý doby nepřišel, tak nevim. 

Stane se někdy, že Vás nějaký pacient více zaujme? Čím? A proč zrovna tenhle? 

Samozřejmě vždycky člověk víc zaujme ten pacient, který potřebuje víc tý péče, kdy to dýl trvá, protože je potřeba 

víc se mu věnovat a větší to úsilí. A pak jsou takovýhle zajímavý případy, jako třeba tenhle, ten mě zaujal, s tím, 

jak dusí manželku, to jako jsem obdivovala, že se k tomu nakonec přiznal. Najednou z jednoho konce, že 

manželka je závislá na alkoholu, se přišlo na to, že on vlastně je, že tak trochu, on ji dusí. Tak nevím, jak to 

dopadlo. Pak samozřejmě jsou ty smutný případy a různý takový… 

A zaujme vás někdy pacient svou povahou, osobností? 

No tak vždycky když, každý ten člověk je trochu jiný, vždycky je to zajímavý, někdo je takový hodný, vstřícný, trpí, 

trpělivej a jinej zase je prostě vám pomalu vynadá, že jo. 

A když takhle popisujete pacienta, který je hodný, trpělivý, klidný, má takový člověk tendenci spíše 

k nějakým konkrétním onemocněním? 

No jako je to možný, takhle já enom, já to nemám nějak jako statisticky, možná mají sklon k úzkostem, tak se víc 

bojí, víc se snaží. To většinou ta páteř určitě a ty trávící obtíže, to se kolem toho pořád točí. 

A u těch co Vám vynadají, vztekají se? 

Ty cholerici, myslíte? Tady u nás se nikdo přímo nikdo nevzteká. Tak jako mám pacienta, který je vážně 

psychicky nemocný, bere invalidní důchod a to, že je cholerik, vim jen z toho, jak mi tady vypráví, jak on se 

hádá, s maminkou, v práci, chodí na brigádu. 
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U něj se dá popsat nějaký druh onemocnění těla? 

Tam je to zkreslený, protože on má lupenku. A to, jak má lupénku, tak má všechny orgány, tkáně nemocný, to je 

základní systémový onemocnění. Když má nervy, tak přijde, že zvrací, že má větší bolesti zad. 

Z čeho odhadujete, že se Vám bude s pacientem lépe spolupracovat? Že bude pacient dobře 

spolupracovat? 

No to se dá odhadnout podle toho, jak vám odpovídá na otázky, jestli vám odpoví dostatečně nebo jestli vám 

odpoví dvěma slovama a nic se nedozvíte. Z komunikace, je to zřetelný. Hlavně jako zájem, oni ani jako moc se 

neotevřou, protože tady není moc času na to komunikovat nějak dlouhosáhle. Na tom zájmu je to vidět, jakmile 

nemají zájem, tak prostě dvě slova a já jdu. Když on komunikuje, protože má zájem, chce se něco dozvědět, no… 

Překvapí Vás někdy pacient tím, jak se zachová? 

No mě překvapil tenhle ten, co dusí tu paní. Pak mě někdy překvapí, že prostě je vyšetřím a zjistím, že mají třeba 

tady nádor na krku, oni nemají žádný potíže, já jim dělám prevenci a pak mají tady bouli jako hrom. To jsou 

takový nemilý překvapení. Ale s tou psychikou ani ne, tady moc času není, oni chtějí něco, mají nějaký 

požadavek, tak ho vyřešit, ale že by tady byl nějaký čas na rozhovory nebo na překvapování. Jednou mě 

překvapila jedna mladá dívčina, tady přišla a já jsem jednou přišla místo v sedm, v sedm deset tak mi vynadala. 

Je sedm a  vy tady nejste a od tý doby už tady nebyla. No to jo, to člověka překvapí, když se na něj někdo takhle 

nahrne. 

A pozitivně? 

Jeden pán mi vyvolal, odhlásil se od nás. Volal mi, že mi hrozně děkuje, že jsem mu našla ten nádor tý štítný 

žlázy. Já jsem mu tehdy říkala, aby se nenechal odbít, že mají dlouhý objednací doby, tak aby se v žádným 

případě nenechal odbýt, aby ho včas objednali. Tak říkal, vy jste říkala, abych se nenechal odbýt, tak jsem tam 

byl a po roce mě operovali a že to bylo včas a že je to v pořádku, ta rakovina je vyřešená A já na to, no to je 

dobře A proč teda od nás odcházíte a on na to, že já tam nejsem celý týden, že se tu střídáme a já jsem původně 

chodil k panu doktorovi a s tím jsem se nepohodl. No a já na to, no vidíte, tak jste mohl chodit ke mně. A pak 

ještě mě překvapila,…našla jsem jedný pacientce nádor na štítný žláze. Říkala jsem jí, ať si to hlídá, musíte na 

endokrinologii, možná budete muset na operaci. A ona skutečně za rok jí to odoperovali a ona se od nás, 

naštvaná, odhlásila, jako kdyby to byla moje chyba, že ona měla nádor štítný žlázy. Musím k tý kolegyni zajít a 

zeptat se jí, jak to zdůvodňovala, že byla na mě naštvaná. No dobře, no tak chtěla, že jste mu dva, to chápu. Ale 

že byla na mě naštvaná, místo aby mi poděkovala, jsem jí zachránila život. Kdybych jí poctivě nevyšetřila tu 

štítnou žlázu, tak by tady nemusela ani být, byla to mladá paní.  

Jak si představujete zdravého člověka? Jakou by měl takový člověk osobnost, jak by se choval? 

To je ten ideál, který ho nikdo nedosahuje. Psychicky vyrovnaný, spokojený. Člověk, který je pracovitý, vychází 

s lidma, komunikuje, je spokojený, v rodině, v práci. Je zdravý, drží správnou životosprávu, drží si váhu. Věnuje 

se nějakým koníčkům, zájmům, věnuje se trochu pohybu tělesnýmu a tak dále. No. 

Jak si představujete nemocného člověka? 

Chronicky nemocný? Ty jsou tu furt. To je hrozně různý. Někdo prostě přijde a řekne, to je strašná otrava, já 

musím užívat ty léky a to nechci a při tom buší mě srdce, není mi dobře. A tak dobře, tak mu dám léky na tlak, na 

srdce. Ježiš marja a musím to užívat. A pak máte lidi, kteří to chvíli užívají a pak přestanou. A pak máte 

osobnosti, který prostě přijdou a chtějí od a až do z. A nebo chodí pořád a pak to přechází do osobních vztahů, 

kdy oni už jako přijdou, že jsou rádi, že vás viděj. Já nevim, co vám mám říct. To víte nemocný člověk je většinou 

nějak jako postižený, chodí o holi nebo špatně chodí, dopadá nebo prostě. To vidíte už… jak vyzařuje to z něj, 

není spokojený, je úzkostný. 
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Přepis rozhovoru P5 

Rozhovor P5: Lékařka D, žena, 53 let, 28 let praxe, praktická lékařka, Praha 

Jaké jsou vaše domněnky ohledně souvislosti zdravotního stavu a psychiky? 

Určitě to souvisí a hodně, ale že bych nějaký konkrétní domněnky vám řekla, tak to asi ne. 

Dokážete si vybavit nějakého konkrétního pacienta? U kterého vás napadá propojení psychiky a zdraví? 

Samozřejmě. Takových pacientů je spousta, psychosomatická onemocnění, přímo, že jo, takže já nevim. Určitě. 

A vzpomenete si na pacienta, kde byste to více vnímala? 

Takových je fakt hodně, jako že bych jmenovala jednoho. Bývají to takové ty gastroenterologické potíže, kde 

vlastně záleží na, ty funkční poruchy, kde záleží právě na tý psychice, na souhře nervů, na sympatikus, 

parasympatikus, aby se ve správnou dobu všechno správně uvolnilo a pracovalo tak jak má. Třeba už jen u těch 

pacientů, který jsou ve stresu, tak už to je rozhozený. Tak já nevim, depresivní pacienti vnímají všechno daleko 

víc, víc chodí, víc pláčou. Pak třeba u takových pacientů, který mají těžký onemocnění, například srdce, kterým 

mi už nemáme moc co pomoc, i ta moderní medicína s tím tolik neudělá, tak jim hodně pomohou léky na 

psychiku a pak snášejí lépe obtíže. 

A když si vezmete pacienty s nemocným srdcem, o jaké nemoci jde konkrétně? 

Spíše po infarkt, pacienti, co kardiálně selhávají, srdce to nedokáže upumpovat. Mívají bolesti, zadýchávají se, 

otoky nohou, bolesti, to je hodně nepříjemná záležitost. Není to psychická choroba, je to somatická, ale když teda 

jsou nad věcí a spíš s těma antidepresivama, tak to lépe zvládnout. 

Když si představíte pacienty s onemocněními srdce, vnímáte u nich nějaké společné psychické 

charakteristiky? 

To mě nikdy nenapadlo zkoumat. A teďka když o tom budu přemýšlet a vybavovat si různé takové pacienty, tak 

asi nebudu schopná říct. Nevím. Neřekla bych. 

Mluvila jste o zažívacích obtížích, že jsou spojené se stresem. Dá se říci, že by se objevovali u nějakých lidí 

spíše? Je tam nějaká podobnost? 

To možná jo. Jsou to inteligentní lidé, kteří jsou dost často takoví pinktlich, puntičkářští, prostě chtějí všechno 

udělat děsně super a tak jako nedokážou odpočívat a nebo oprostit se od stresu, který se na ně v dnešní době 

valí. Perfekcionisti a ambiciózní lidé. 

Dá se říci, jakými obtížemi trávícího traktu trpí konkrétně? 

Průjmy. Zvracení. Bolesti žaludku. Jo to bejvá překyselení žaludku, ta kyselina dostává se tam kam nemá, pak to 

pálí a bolí, nemůžou jíst a hubnout. A kdyby si dokázali psychiku srovnat, tak si myslím, že k tomu asi ani nemusí 

dojít. Nedá se kauzálně říct, že jeho chování vede k nemoci žaludku. Asi jisté podobnosti by se tam mohli najít, 

ono i to chování je i ta životospráva, kouření, káva, alkohol. To jsou věci, který vedou k překyselení a nemocem 

žaludku. 

Spíš na tu psychiku jsou to takoví ti pacienti, co se nedokážou vyrovnávat se stresem, chtějí všechno udělat 

super, nejlíp, být prostě jedničky, tam to potom dělá to tělo problém. 

U kterých onemocnění si myslíte, že mají významnou psychosomatickou složku? 

To si myslím o těch případech, které jsem uváděla – zažívací obtíže, stresy, někdy i astmatický záchvat se může 

zhoršit tou psychikou. Nespavosti, ale to už je psychické. 
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U kterých onemocnění podle Vás hraje psychika menší roli? 

Hm, u čeho hraje menší roli, třeba když se říznete do prstu, pokud se neříznete z nervozity. Taky těžko říct. 

Nevim. 

Myslíte, že existují nějaké typy lidí, které se snáze léčí? 

Asi bych nebyla schopná je nějak jako blíže popsat. Jsou pacienti, kteří snadno spolupracují a léčí se snadno. A 

pak jsou pacienti, kteří jsou, jaksi…vědí všechno líp než doktoři. Teď si to přečtou na tom internetu a teďka teda 

vám jako odkejvaj, že něco budou užívat a pak přijdou s tím, že mně to nepomohlo a pak chtějí zase jinou léčbu. 

S některýma to není jednoduchý, ale jak určit, jestli jsou to ti nebo tamti, to se těžko odhaduje. 

Dokázala byste popsat, přiblížit pacienta, který bude lépe spolupracovat? 

To je těžký. Nevim. Většinou spolupracuje takový člověk, který má pořádnou chřipajznu a já ho položím do 

postele, napíšu mu neschopenku. Když má tu chřipku, tak spolupracuje, protože ta choroba ho donutí, ten bude 

spolupracovat nejlíp, nemá jinou volbu. A pak jestli bude brát tenhle nebo tam ten lék na tlak, tak to bývá horší. 

Kolikrát nejhorší je přesvědčit někoho o tom, že ta hypertenze mu ublíží a že i když nic necítí, tak že to je špatně.  

Takže možná se hůře spolupracuje s lidmi, kteří neberou svou nemoc tak vážně? 

Ano, spolupracují hůře, když somaticky na sobě necítí bolest a problém, tak nechtějí uvěřit, že je to de facto 

nemoc. 

Přistupujete ke svým pacientům tak, že berete v úvahu i psychickou složku? 

O to se snažím celý život. Nevím, jestli to dělám dostatečně a dobře, kolikrát na to není dostatek času, člověk by 

potřeboval si s ním více popovídat, rozebrat to. Někdy to jde a někdy ne. 

Napadlo Vás u určitých lidí, že by to bylo spíše pro psychologa? U kterých případů? U kterých nemocí? 

Samozřejmě některý musím přeposlat, když se nemůžeme dobrat žádnýho léčení, s léčbou, kterou já můžu dát, se 

to nelepší. 

A u jakých typů lidí, by to bylo spíše pro psychologa? 

Co jsem tak posílala, když si vzpomenu, tak to bylo u mladých lidí, s depresemi, maminy, laktační psychóza, to 

jsme pak řešili přes psychologa, aby to rozebrali a nemuseli pojídat léky. Jedna z nich skončila stejně na terapii, 

ta druhá to zvládla. 

Cítíte se být psychologem? V jakých případech?  

Ano. To je těžká otázka, u jakých, o tom zase tolik nepřemýšlím. Prostě, takhle Snažím se působit tak nějak 

psychologicky vedením, a rozebrat to zejména u těch pacientů, kteří jsou starší a který bych nerada posílala 

někde po odbornících, psychiatrech, tak snažím jako první pomoc, to s nima rozebrat tady. U lidí, o nichž vím, 

znám to trauma, který jim způsobuje přecitlivělost na všechno, tak se snažím to brát s nadhledem a víc to 

rozebírat a vysvětlovat. Nic jinýho mě nenapadá. 

Přecitlivělost na všechno, co tím myslíte? 

No tak jako příklad vám řeknu, teď jsem si vzpomněla na jednu paní inženýrku, strašně fajn ženská, chodí ke mně 

asi dvacet let, nikdy nestonala moc. Leč před pěti lety jí zemřel manžel na nádor pankreatu, oba takový snaživý, 

perfekcionisti, spolupracovali. U pána jsme pátrali, dělali se vyšetření, i všechny odborný, přišlo se na to pozdě. 

Další dva roky jsme se trápili, než pán umřel. A teďka, kdekoliv Paní píchne, tak má obavy, aby neměla něco 

podobnýho, to už se musí brát trochu s rezervou, u ní dělám pečlivěji než u někoho, kdo nemá takový problémy. 

Zatím nepotřebuje přímo psychologa. 
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Jaké jsou vaše hypotézy ohledně propojení osobnosti a zdravotního stavu, o tom jsme se trochu už bavili. 

Když přemýšlím o svých pacientech, tak si dokážu vybavit několik takových jako, ne že by nebyli nemocní, ale 

hůře snáší jakoukoliv chorobu, takže je tady vidím třeba pět krát do týdne, což je docela hodně, teda aspoň na 

mě. Tam možná nějaká ta psychická záležitost bude, třeba kdybych to uměla nějak rozebrat, tak by tak často 

chodit nemuseli. 

A dá se říci, že mají něco společného? 

Nevim, to je teda těžko říct. Možná by se něco našlo, ale nevim. 

Co je důležité z hlediska vaši profese – na co myslíte, když vidíte pacienta a jeho přístup k léčbě – co 

vlastně hraje roli v souvislosti s jeho osobností? 

No tak to. Lidi, kterým na sobě záleží nebo chtějí prostě se udržet zdraví, aby mohli něco. Přemýšlivější lidi spíš 

než takoví jednodušší. Ti, kteří o tom tolik nepřemýšlí, je jim to jedno, s nima se hůře spolupracuje. A dají se 

rozdělit ještě do dvou skupin. Některý jsou takoví poctivci, Sice o tom nepřemýšlí a prostě poslechnout a pak jsou 

takoví ti, co nad tím nepřemýšlí, všechno vám odkejvou, ale nic neudělají pro sebe, když by měli změnit 

jídelniček, tak prostě proč. Je to v povaze určitě. A pak jsou takoví ti, všechno si načtou a když to mají udělat, 

tak nic neudělají. Je to na povaze, jestli dokážou se sebou pracovat nebo ne. 

Stane se někdy, že Vás nějaký pacient více zaujme? Čím? A proč zrovna tenhle? 

Tak stane se, že mě zaujme pacient, nějaký, který dokáže být velmi příjemný, spolupracující, milej a nebo naopak 

je protivnej nebo agresivní, ten pán, co tady byl, tak jedinej je agresivní, nepříjemnej, si drbu hlavu, že jsme ho 

přijali mezi své pacienty. 

A myslíte, že agresivita u něj hraje roli v povaze onemocnění? 

Já nevim, co si o něm mám myslet, jestli vůbec je nějak nemocnej. V podstatě přišel s tím,ž e mi tady vyjmenoval 

asi čtyři vážný choroby, jak je na tom strašně špatně a člověk má pocit, že msí pomáhat, takže se tady do toho 

pustíme. Přijali jsme ho a v podstatě výsledek žádný, pán měl nastavenou léčbu na tlak. Dovyšetření na 

roztroušenou sklerózu, kam jsem ho poslala, už je tady u nás rok, tak ještě nepřinesl. Podezření na nádorový 

onemocnění, leukémii, to se nepotvrdilo. Pán, že by pravidelně chodil na ten tlak, tak to ne, vždycky přijde, když 

je tady největší šrumec a chce si nadiktovat, abych mu napsala to to to. A jako že by si tady změřil tlak, že teda 

by mi řekl já nevim, dejchá se mi špatně nebo je mi tohle. Začne vám diktovat a hádat se, když něco namítnete, 

což je teda hrozně nepříjemný. Nemám odezvu toho, co bych chtěla, abychom spolu udělali, nějaký to vyšetření a 

došli k nějakýmu závěru. Nelze. Tak to mě teda trochu trápí. 

Překvapí Vás někdy pacient tím, jak se zachová? 

No tak asi jo, určitě, je to práce s lidma, každý někdy něčím překvapí, nemůžu dopředu vědět, jak se kdo bude 

chovat nebo tak. V pozitivním smyslu třeba mě překvapili manželky vážně nemocných pacientů, jak pečujou 

hezky, zvládají i doma, což docela málokdy se vidí. Nevim. No a naposledy mě naštavali, jak si nechali objednat 

vakcínu a pak přišli, že jí nechtějí a co teď já s tim, ale to je takový… 

Jak si představujete zdravého člověka? Jakou by měl takový člověk osobnost, jak by se choval? 

Jojo, ta povaha určitě hraje roli v tom, jak se člověk chová, jak se opečovává nebo ne, jestli si škodí nebo 

neškodí. Zdravý člověk by měl být fyzicky, ale i psychicky zdravý, to hlavně, aby teda byl v pohodě a život ho 

těšil, dělal nějakou práci takovou, která ho baví a snažil se pomáhat druhejm. To je ideál, ale jaký má povahový 

vlastnosti. To nevim, to vám asi nepovim. 

Jak si představujete nemocného člověka? 
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Nemocný člověk se chová velice různě, záleží také na chorobě, jak to vypadá. Některý je dušný, není schopný se 

postavit na nohy, když je hodně nemocný, tak leží a už není schopný ničeho, pomalu se ani nejíst. Souží ho 

bolesti, těch se ho hlavně snažíme zbavit a souží ho utrpení, psychický, že teda se bojí, co bude. Souží ho strach 

ze smrti nebo z utrpení dalšího. 

Ještě něco Vás napadá? Ať už z povahy či přístupu k životu? 

Život ho netěší, působí mu utrpení, není s ním srovnaný, něco by ještě třeba chtěl a bojí se, že to nezvládne. 

Napadá vás ještě něco k tématu osobnost a zdraví? 

No tak to je hodně o těch prioritách těch lidí, co je pro ně důležitý, o co jim jde. Hodnotový žebříček, na kterém 

místě to zdraví je. Někdy je na posledním místě, někdy si ho lidé opravu váží a jsou pro něj schopni hodně udělat. 

Ono se to mění, ten hodnotový žebříček, když pak prodělá první infarkt, tak je schopný přestat kouřit. 

Je typ lidí, kteří pro prodělané nemoci začnou měnit svůj život spíše? 

Já si myslím, že všichni, že to není jen určitá povaha. Je to spíše výjimka, když by to člověka nijak neovlivnilo, to 

může být pak, že to jsou ti vyděděnci společnosti. 

 

Přepis rozhovoru P6 

Rozhovor P6: Lékař, žena, 65 let, 38 let praxe, interní lékařka, plicní oddělení, Praha 

Máte nějaké domněnky ohledně propojení psychiky a zdravotního stavu pacientů, se kterými jste se 

setkala? 

Mám nejen domněnky, ale jsem si tím téměř jistá, že takové propojení existuje. Domnívám se, že nemoci těla 

pocházejí z toho jemnějšího světa. Minimálně z psychiky, dokonce bych řekla, že z myšlenkového stavu. To je 

moje přesvědčení, ke kterému jsem dospěla v průběhu praxe a díky tomu, že jsem se možná trochu alternativně 

odchýlila od hlavního proudu medicíny, které se praktikuje v nemocnicích, kde jsem pracovala. Studovala jsem 

jednak psychologii a psychoterapii absolvovala jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik. Tam jsem nahlédla 

hlavně na sebe. A když člověk nahlédne na sebe, tak je mu jasnější také co se odehrává v ostatních lidech, 

vždycky je to přes člověka samotného. Myslím si, že psychika je řízená naším myšlenkovým uspořádáním. Z toho, 

co si necháme honit v hlavě se pak odvíjejí emoce a ty emoce se pak podepisují na těle, na orgánech, na 

systémech a je to medicíně vlastně známo. Medicína to ví, že lidé, kteří jsou v přetlaku v práci, mají vysoký tlak. 

Lidé, kteří jsou neopečovaní stran vztahů, nebo lásky, nebo prožívání něčeho dobrého, kvalitního a příjemného 

tak stůňou se srdcem. Lidé, kteří jsou plní strachu zas stůňou s ledvinama, selžou jim ledviny. A dokonce je to tak 

– to jsem četla a potvrzuje se mi to i z toho co jsem viděla v rodině, kde do toho trochu víc vidím trošku víc a 

nebo u lidí blízkých, kde do toho víc vidím, tak dokonce si myslím, že je to tak, že se to táhne napříč generacemi 

a to je to, čemu se říká dědičnost, ale v zásadě jsou to podle mě chybné vzorce myšlení, které se v rodinách 

předávají. A třeba se to u rodičů či prarodičů nemusí projevit, ale potom už je ten „zlozvyk“ tak silný, že se to u 

jedné z generací projeví jako těžká choroba, třeba autoagresivní nemoc, nebo selhané ledviny v mládí, tak o tom 

jsem přesvědčená. 

A ve svojí praxi jste tedy toto propojení vnímala? 

Ano, tam jsem to vnímala a úplně jsem vyhořela. Skončila jsem o půl roku dříve do penze s touto diagnózou. 

Vzniklo to kvůli velké disproporci mezi tím, co jsem cítila a viděla v tom smyslu, jak jsme o tom mluvili.  Že ti 

lidé se chybně chovají k sobě a sami sebe chybně prožívají a na to dostanou tabletku, něco hmotného, co vzniklo 

úplně jinak. V medicíně se to řeší jen tím, co je vidět na povrchu, nepočítá se s příčinou. Ti lidé jsou potom 

vlastně medicínou nevyléčitelní. Mnohokrát jsem viděla u třech těžkých astmatických pacientek, které opakovaně 

přicházely v těžkém astmatickém záchvatu v ohrožení života, které bylo zvládnuto pomocí velkých dávek 
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kortikoidů, jak dostaly léky, stabilizovaly se stran dýchání, ale následně, protože se nešlo k příčině, si vytvořily 

těžký lumboischiadický záchvat. Nerovnováha se vyrovnala silným lékem, ale v těle a v psychice trvala. A tyto 

pacientky zrovna nechtěly nic v jemnějších oblastech řešit. U těchto tří mladých pacientek se to opakovaně 

„přecvakávalo“ tímto způsobem. Většinou jsme je překládali na neurologii, protože nebyly schopny chodit, 

nemohly se hnout. Když jsem to potom nahlížela, jak asi fungujeme jako tělo hmotné a další jemnější těla tak 

jsem si říkala, že to medicína dělá špatně. A když jsem se snažila některým těžkým případům tyto souvislosti 

objasnit, třeba na nočních službách, že by měli nahlédnout do sebe, upravit vztahy, že by měli udělat řadu jiných 

věcí, které se netýkají foukání nějakého foukátka, že to není žádné léčení, že příčina je jinde, tak toto většinou 

lidé co přicházejí do nemocnic tak toto neslyší, nejsou schopni toto přijmout a něco s tím udělat. Většinu života 

jsem pracovala na onkologickém oddělení, kde se podává chemoterapie, která je účinná jen v případech malých 

nádorů a jinak je o ní známo, že ničí vlastní imunitu těla. Takže se pacienti pak stali ještě bezbrannějšími vůči 

nádorům. Ačkoli to přednostně působilo na buňky s určitou charakteristikou, například s rychlým dělením, 

kterou nádorové buňky mají a tedy je ničily, tak současně ničily i buňky, které nás chrání, včetně těch které se 

teprve vyvíjely v kostní dření, protože mají ty přesně stejnou charakteristiku. Takže když měl někdo nějaký větší 

nádor, nebo dokonce už ve čtvrtém stádiu s druhotnými ložisky v jiných orgánech, tak to bylo úplně beznadějné. 

A tito lidé přicházeli a kdyby měl člověk nějak reprezentovat pravdivě svůj názor, tak já bych jim měla říct výše 

řečené. Jenže ti lidé byli úplně v beznaději s tím, co se u nich zjistilo, protože rakovina, to je velký strašák a 

pouhé vyslovení tohoto slova, které má při pouhém vyslovení nocebo efekt. To je opak placebo efektu, kdy něco 

způsobí zhoršení stavu. Kdybych jim k tomu slovu rakovina, nebo nádor ještě řekla, že ty léky jim nepomůžou, 

tak bych nocebo efekt ještě posílila. Cítila jsem tak v rámci daného systému se v pasti a nebyla možnost, jak 

doopravdy pomoci. V systému, který mi ukládal léčit určitým způsobem a podpíral svůj přístup řadou seminářů, 

kde nám byly předkládány studie o účinnosti léků a úplném vyléčení v tom kterém stádiu, což ve skutečnosti 

znamenalo, že ti lidé přežívají 5 let. A já jsem věděla toto a myslela si úplně něco jiného a musela jsem vlastně ze 

svého vnitřního pocitu lhát. Jak jsem šla hlouběji do chápání hlubších souvislostí o zdraví skrze informace, které 

přicházely v knihách a setkáních, které si člověka v pravý čas přitáhnou, tak to bylo čím dál horší. Já jsem 

vlastně, pokud jsem tam chtěla vydžet, tak jsem musela lhát a to mi opravdu nedělalo dobře. To jsem se 

destruovala.  Snažila jsem se to dělat dobře a dát jim ještě alternativu, aby dělali ještě něco jiného. Ale ti lidé 

většinou neměli sílu něco dělat a jejich blízcí se tak upnuli na tu medicínu, i pacienti samotní, že většinou nic 

dalšího nepodnikli. Takže to bylo bolestné, chodit do té práce, protože jsem neviděla smysl. A to je hrozné dělat 

něco, co nemá smysl. A když člověk kouká sám na sebe a na poruchy těla a na nemoci, které nám mají říkat 

„něco děláš špatně, koukni se“ a jde k doktorovi, který mu dá pilulku, tak pak nic nezmění, jen si vezme pilulku, 

která mu jen zastře příznaky.   

Vnímala jste u případů tří astmatiček, které jste zmiňovala, nějaké společné rysy co se týče povahy a 

charakteru? 

Já jsem si tehdy všimla toho propojení a říkala si „je to možný?“, jestli si nevymýšlím nějakou volovinu, protože 

jsem uvažovala úplně jinak než ostatní. Prostě jsem viděla něco, co ostatní nevnímali, nebo neviděli. A asi měly 

stejný to, že byly mladý a takový ty A typy. Potřebovaly pozornost řekněme, že to možná bylo částečně 

podvědomě určitě. Tou nemocí získávaly pozornost a mám pocit, to on ten doktor se to taky pořádně nedoví, ale 

neměly v pořádku ty základní vztahy. Ty rodinný, ty partnerský vztahy neměly v pořádku. A že prostě ony vždycky 

s tim záchvatem, když se dusí, tak ten partner je tam odvez a pak je chodí navštěvovat. Trošku jako útěk do 

nemoci, získávání pozornosti.  

A v jejich chování bylo něco podobného, když si vzpomenete? 

Byly to sebevědomí lidi. Nebyly ušlápnutý. Hezký, hezky oblečený rády se ukazovaly, dokonce i v té nemocnici. 

Budily pozornost pyžamkama a župánkama, což bylo nebývalý. Když to vidím teď z dálky tak takovej skoro 

program, způsob jejich života se tam ukazoval. Jsou těžce nemocný a ještě pěkný. Tak takový to byly typy. Ale to 

není asi něco, co by muselo bejt. Ale tyhlety tři, kterejm se to přehodilo na ten lumboischedickej syndrom, tak to 

zrovna byly takovýhle ženy. 

A u pacientů s rakovinou jestli jste vnímala nějaké podobnosti co se týče povahy, chování, charakteru? 
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Bohužel medicína toto neřeší. Vůbec tam na to není čas. Tam je taková nálož  tý administrativy, který přibejvá a 

taková nálož těch postupů a vzorců, který se mají dodržet, že na ty lidi, to byla další věc, která mi tam vadila, 

nebyl čas. Protože jsem musela každej lék orazítkovat a podepsat a těch léků měli třeba 13 a těch pacientů jsem 

měla třeba 15 až 20. Tak já než jsem vypsala tyhle ty kraviny tak jsem ztratila spoustu času a na tu vizitu, to 

povídání s pacientama jsem měla strašně málo času. A pak ještě jsem chodila na různý vizity a chodili ty 

příbuzný, který se ptali a chtěli uklidnit. A říkala jsem jim pravdu, ale bylo to zase těžký.  

V těch kruzích jako alternativních se říká, že rakovina nevznikne bez nenávisti. To jsem slyšela z více stran, z 

více zdrojů. Už to řekněme 15 až 20 let slýchám z různejch zdrojů tuhle informaci, že v sobě mají nenávist. Ale 

ono je těžký to rozeznat, protože je zvykem, teda já si nenávist většinou představuju tak, že ten člověk zevně 

nenávidí. Ale ona ta nenávist je často otočená do sebe, že to člověk nevidí. Tak já si myslím, že to bylo takhle, že 

je to skrytý. Nebo možná, že by stačila sebelítost, protože to je taky takováhle oblast. Ono se to považuje ještě za 

kladnou vlastnost, ale je to destruktivní pro oblast, kde ty plíce ležej. Ale to člověk v tom rozhovoru, kdy tam 

musíte zapsat řadu ptákovin z hlediska toho, že to je přede mnou člověk.  A já musím popsat takový zevní věci, 

ale já musím, protože ten systém mě k tomu nutí, a když to neudělám, tak mě vykopnou, protože to tam 

potřebujou mít. Takže tohle jsem nepostihla.  

A když se zamyslíte zpětně? 

Tak takový ty sebelítosti, to tam bylo určitě, řada těch žen. Protože byly přetížený, měly rodiny a tak se litovaly, 

že toho je tolik. A já jsem to sama taky takhle dělala sama. Já tohle to znám od sebe, takže si to možná promítám, 

že ony to tak mohly mít. Ale ne že by mi to říkaly. Spíš jsem to postřehla z toho, jak se pořád strachovaly o ty 

rodiny. A co ty rodiny, co ty děti, co ty vnuci a jak to udělaj a jak nestihnou, co potřebují. U těch chlapů, tam 

nevim. Oni nejsou tak průhledný, většinou neuměj emoce moc projevit a tak jsou na tom ještě hůř.  

A projeví se to nějak na zdravotním, když to takhle zadrží a nemůžou to dát ven?  

Určitě a to je právě ono. Když to člověk nemůže dát ven, tak v sobě drží řekněme nějakou energii, která má 

proudit. Tak to tam nějak zablokuje. Já to tak i cejtim, že mám v těle místa, kde cejtim zablokovanou energii, 

prostě že tam neproudí, že to tam až bolí. Takže se domnívám, na základě svých vlastních zkušeností i z obyčejný 

chřipky, kdy to pak cejtim v  krku nebo pak na průduškách, kde se to pak uvolní a odkašlu to pryč. Tak z 

vlastních zkušeností můžu říct, že to takhle funguje. Že když se ta energie někde nehýbe, když je zaseklá, tak je to 

moc špatně pro to tělo.  

A myslíte, že to zadržování energie se projeví skrz nějaký konkrétnější nemoci. Kromě kašle, který jste 

uvedla. Jsou i nějaké další nemoci? 

Je známo a existuje o tom řada dokladů, že žlučníkové kameny mívají nejčastěji ženy a jsou to ženy, které mají 

charakteristiku, že zevně vypadají, že jsou strašně hodný. A přitom se ví, že žluč, která se koncentruje do toho 

kamene je nejagresivnější tekutinou v těle, nejvíc umí rozpustit v trávení. A když se koncentruje a udělá to až 

tvrdej kámen, tak je to vlastně zkoncentrovaná ta agresivita.  I čínská medicína to ví, že žluč tohle to znamená, že 

má tuhle tu charakteristiku. Je to ta agrese a i to ta šťáva v tom těle dělá, je to popis tý její funkce. A teďko ale si 

člověk říká, vždyť tahle ženská je tak hodná, vždyť ona by se rozdala. Jenže ona má autoagresi. Ona se zlobí na 

sebe. Má to do sebe a udělá si to stejně, jako kdyby byla šéfová a celý dny řvala na svý podřízený. Je to úplně 

jedno, jestli je to zevnitř nebo zevně. Proto to není možná tak prokouklý tím systémem. Ta čínská medicína, která 

je celostní a je v ní obsaženo i poznání energií těla a jejich pohybu a z něj vyplývající změn na orgánech a 

emocí, které jsou spojené s určitejma orgánama. Tak ta tohle to ví a normálně s tím pracuje a proto má tý 

medicíně co říct. 

Napadá vás, jaké nemoci by měli lidé, kteří se hodně rozčilují, když ta agrese jde ven, jestli se to taky pojí 

s nějakejma konkrétnějšíma nemocema? 

Já si myslím, my to máme v rodině takovýhleho člověka, takže to mám okouknutý zblízka. Ty lidi míň poškozujou 

sami sebe, ale udělají to takovým způsobem, že udělaj dusno pro ostatní. Že zasáhnou do těch jemných těl, jako 

do těch pocitů těch druhých. Mě když někdo sprdne, já se zablokuju. Já to cejtim dodneška jako bolest nebo jako 
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něco, co mi není příjemnýho, že to člověk někde cejtí, že se mu to někde sevře, třeba žaludek nebo něco. Když to 

člověk potom začne pozorovat, tak pak to vidí na sobě ten dopad pobývání v takovymhle ovzduší řekněme. Tak já 

myslim, že oni stran těch nemocí, třeba když jde o ten hněv a o tu agresivitu, tak oni jsou na tom líp, co se týče 

jich samých, ale jak to dávají ven, tak ono se jim to z toho univerza vrací.  Je to takovej bumerangovej efekt o 

kterym o kterém už medicína vůbec nebude mluvit, protože to je něco ještě jemnějšího než naše emoční energie, 

se kterou pracujete vy v psychologii, nebo psychiatři ještě. O tý ale normální doktoři tolik neuvažujou. Navíc v 

těch úkolech, který jim dává ten systém, tak oni většinou, pokud nejsou tak ujetý jako jsem byla já, že se vzdají 

toho postupu, aby zkoumali něco, co je napadá, aby se podívali do jiných sfér a systémů, tak takových lidí v tý 

medicíně tolik není právě. 

A jak jste říkala, že se jim to vrátí. Máte za to, že se jim to vrátí spíš tím, že budou mít nemocné srdce, 

nebo bolesti hlavy, něco konkrétního? 

Jo, já nevim, myslím, že to záleží na osobnosti člověk, v jakým smyslu to vydává, on člověk může někomu vynadat 

a nemusí se k tomu zlobit, to záleží na tom, co do toho člověk dá, ale myslím si, že když je taková ta velká agrese, 

tlak, tak pak se to může projevit úraz a to se stalo u nás v rodině, to jsem zažila na vlastní kůži a to srdce, to ten 

člověk odventyluje, to v něm nezůstane, horší to mají ty lidi, který to v sobě držej. 

Jsou onemocnění, který by byly více spjaté s psychikou? 

Já si myslím, že úplně všechno, že to akorát tak dobře nevidíme. někdy to je kombinace emocí, které ten člověk 

nezvládá nebo si je drží v sobě, A většinou to je něco, co si vůbec neuvědomuje, vůbec nepřipustí, protože někdy 

to je vzorec, který nečuchá v té rodině, svý jádrový jako malej. To je pak pro něj normální život, to je běžný. A 

když je někdo jinej, tak může být pro něj klidně i divnej a třeba ten divnej to nahlíží daleko zdravějc. Takže 

někoho kritizovat, odsuzovat, posuzovat je úplně zavádějící. Každej jdeme, jak nejlíp umíme, když se někdo 

obrátí o pomoc, jakoukoliv, tak asi mu to říct, z čistýho srdce, co vidíme, nejvíc, taky ještě člověk musí vnímat, 

jaký ten člověk je, aby mu nenaložil moc velký úkol, někdy to ty lidi nejsou schopný přijmout. Mně se stalo, že 

jsem někdy něco takhle viděla a hrozně málo lidí bylo schopných s tím něco udělat, opravdu a nějak to jako 

využít. Nemusela jsem to říkat úplně správně, já nevim. Pamatuju si na jednoho mladého muže, který měl 

zvláštní noční pocity dušnosti a kašle a nic na něm nebylo, kompletní vyšetření, hodně podrobný, nic to 

nevysvětlilo. A ještě ho poslali z mimo Prahu chudáka. Já jsem říkala, že je zdráv, že na něm z hlediska vyšetření 

nic nevidíme, ještě že se dá udělat ještě bronchoskopie, nějak drobnost, která není vidět na tom rentgenu, 

cétéčku. Ale říkala jsem, zkuste napřed jakoby se, poradila jsem mu něco jako autogenní trénink, prostě jsem mu 

to popsala, jako úplný zklidnění, klidný dech a všechny ty kroky. Poradila jsem mu to, poslala jsem si ho na 

kontrolu, přijďte, když to bude dál, uděláme ještě nějaký větší vyšetření. On pak přišel a říkal, že to úplně stačilo, 

to změnilo, mně to stačí, když si večer udělám ten autogen a mně to stačilo. Ptala jsem se ho, jestli nemá nějaké 

zátěže a on to řekl. Stačilo mi málo, ale takových lidí tu bylo málo, který byli schopný takovouhle drobnost 

udělat. 

Myslíte, že jsou nemoci, u nich je propojení s psychikou méně? 

Když si člověk představí, jak my jsme naučený nedávat najevo, co cítíme. Tak takový doktor, který má za dveřma 

třicet lidí, který mu pomalu kopou za dveřma, že už chtěj bejt na řadě, tak prostě, když ty lidi to nechtějí říct, tak 

ten doktor nemá šanci vůbec v tom časovým prostoru, který má na nějakýho člověk, to by musel být jasnovidný, 

jsme naučený nějaký postupy, ty jsou naučený používat a pak se mění, protože něco vyzkoumaj, jednobodově, 

analyticky a pak se pozmění to schéma, pořád jsou nějaký novinky. Nejsem schopná se k tomu validně vyjádřit. 

Myslíte, že existují typy lidí, které se snáze léčí?  

Jo, právě ty otevřený, který to řeknou, se kterýma je možný komunikovat a který jsou trošku otevřený 

paradigmatu, že to není jenom v těle, který jsou díky tomu ochotný na sami na sobě nějak pracovat, udělat něco 

pro sebe. 

Dovedete si představit osobnostní typ, který bude lépe reagovat na léčbu? 
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To je jiný, co je léčba, že jo. Pokud jsou to tabletky, když pacient bude věřit tý tabletce, sprayi, injekci, tam se 

projeví placebo efekt. On věří, má víru, že ta tabletka, kterou dostal to ho uzdravuje, on naladí celý tělo do jiný 

vibrace, může se zahojit. To je známá věc 40% lidí rámcově uvěří, že když jim dáte cukr v tabletce, řeknete, že je 

to antibiotikum, tak se zlepší a oni tu angínu ztratí. Takže záleží tady na tom. A pak ještě jedna věc, je ta druhá 

skupina lidí, o nichž jsme mluvily v té předešlé otázce, který jsou otevřený, budou na sobě pracovat dlouhodobě, 

opravdu půjdou dál a to tělo prostě budou mít, pokud to budou dělat rozumě, budou se poslouchat. Většinou 

člověk niterně ví, jestli jde udělat pro sebe dobrou věc nebo špatnou, vesměs. Když ty lidi začnou používat to, co 

jsme dostali, co je naše podstata, tu intuici, to napojení, tak prostě jdou dál. Třeba jsou nemocný občas, ale to je 

úplně něco jinýho, nepůjdou k doktorům, nebudou otravovat s každým kašlíkem, nebudou závislý na někom, 

budou stabilní osobnosti. 

A přistupovala jste k pacientům tak, že byste vnímala i jejich psychickou složku? 

Snažila jsem se, ale ta medicína mě…Mě z tý medicíny vykoplo právě to, že tam na to nebyl čas, co já bych 

považovala za nejdůležitější, jak se taky měnila administrativní zátěž, pořád změny ve schématech a tak. 

Když vidíte pacienta a jeho přístup k léčbě, co myslíte, že hraje roli v souvislosti s jeho osobností? Co 

hraje roli z hlediska osobnosti pacienta? Vy jste mluvila o otevřenosti, schopnosti komunikovat. 

Pak ta důvěra, protože já jsem si uvědomila celou tu dobu v nemocnici, měla jsem vnitřní pocit, že nejvíce léčí 

ten doktor, že přijde k tomu pacientovi a ten pacient k němu má důvěru. Je to taky takový placebo efekt. Jednak 

léčí ten člověk jako takovej, tím vztahem, podobně jako v tý psychologii, protože ta složka psychická, teda jak já 

to vnímám, je ta základní, to hlavní. Takže, když ten člověk měl důvěru k tomu doktorovi, celýmu tomu zařízení, 

nemocnici, tak určitě to zkracovalo dobu, než se dostal do nějaké rovnováhy lepší. Ono je známo, že když byli 

stejně poranění vojáci, vojáci všechno zaznamenávají, mají dobrý statistiky, když byli stejně poranění vojáci, 

který vyhráli nebo prohráli bitvu. Tak vždycky ty, co vyhráli bitvu, se zahojili nesrovnatelně líp než ti, co 

prohráli. Takže to je tenhle aspekt, to je taky ta psychika. 

Jaké jsou Vaše hypotézy ohledně propojení osobnosti a zdravotního stavu, o tom už jsme se trochu bavily. 

Já s těma definicemi mám odjakživa problém. Určitě se dá říct, že pozitivně naladěný člověk se bude léčit rychle. 

Když je někdo pečlivý, tak to bude lépe fungovat, ale když je někdo naopak zkostnatělý a bude to úzkostně 

dodržovat, tak to nebude třeba taky nějak ku prospěchu. Pak taky odpovědnost sám za sebe, že jsme odpovědný 

za to, co se nám děje, to pak vede člověka k tomu, že o sebe víc pečuje. 

Napadá Vás ještě nějaká vlastnost, která může vést ke zdraví více než jiná? 

Taková ta vnitřní uspořádanost, takový ten řád, ale takový akorát, to už jsem trošku říkala, jde o takovou tu 

pečlivost, aby člověk měl ty věci jasný, aby si držel tu linii nějak, aby se nenechal strhávat okolnostma, což se 

nám občas dějí, aby si byl vědom své vlastní ceny, sebeocenění, sebedůvěra, důstojnost, nelitovat se a totéž 

dopřát i těm druhým, neposuzovat je, nekritizovat za cokoliv. 

Někdy se říká, že lékař je také psychologem – lidé se k němu chodí vypovídat. Kde vy se cítíte být 

psychologem. Napadlo Vás u určitých lidí, že by to bylo spíše pro psychologa? U kterých případů? U 

kterých nemocí? 

No, když jsem na ty lidi měla čas a když oni dovolili, když to chtěli poslouchat. Hodně velká část lidí, který 

přichází do nemocnic, na to mainstream léčení, tak očekávají to kouzlo, že to ten doktor zařídí, ono to tak 

stoprocentně není, on ten doktor něco udělá, ale oni musí taky něco udělat. Jednak musí být nějaký propojení a 

jednak musí být nějaká vůle, nasazení, zájem, nějaký přičinění. Člověk se musí přičinit nějak, udělat nějakou 

změnu. Když je nemoc, tak je to nerovnováha, tak je jasný, že něco dělá špatně a pokud na to nahlídne takhle, 

pokud nehází to na něco v práci, něco v rodině a že je to nějaká dědičnost jenom. Aby si ty lidi uvědomilo, že 

můžou něco pro to udělat, dostávají se z role bezmoci do role moci, já můžu, já můžu něco udělat pro to, to je 

hodně důležitý. 
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Stane se někdy, že Vás nějaký pacient více zaujme? Čím? A proč zrovna tenhle? 

Zaujal. No každej mě zaujal, každej je totiž jinej úplně, když si to člověk uvědomí, tak je to setkání s někým jiným, 

novým. Kdyby tam nebyla v úvozovkách ta hrůza z rakoviny, tak je to nádherný, ale zase na druhou stranu díky 

tomu, že tam byla ta těžkost, ta tíže v tom těle, tak možná, že ty lidi byli opravdu o sobě schopný říct víc, byli 

schopný udělat nějakou velkou změnu vnitřně, protože se hodně báli, byla to silná věc, takže se změnili trošku 

rychlejc než by se změnili bez toho. 

Překvapil Vás někdy pacient tím, jak se zachová? 

Mnohokrát, jak pozitivně, tak negativně, teďka si je nedovedu vybavit. Ten doktor sice má léčit to tělo, ale s tím 

člověkem nejdříve mluví, uděláme tu anamnézu, člověk s tím člověkem mluví s ním, nějak se s ním propojuje, tak 

protože každej je jinej, tak mě to často překvapilo. Speciálně mě překvapovali ty chlapi jsou jako…, jak na 

některý ty věci vůbec nevidí, jak nedovedou přijmout, že by v tom mohli být nějak zavzatý, že by pro sebe mohli 

něco udělat. To zvnitřňování mají víc ženy než muži, tam jsem úplně zírala, že je to možný, že až takhle.  Zase 

taky Na druhou stranu, že člověk řekne něco, že pak člověk řekne tak jé, on tohle to ví, on takhle uvažuje. Taky 

takový Přijetí konce života, jeden pán, věřící, možná, že byl dokonce jehovista nebo byl u nějaké menší církve. 

Přišel a říkal: „Já mám rakovinu, já to vím, já sem jdu umřít, protože o mě už se nemůže nikdo postarat. Jako 

měl rodinu a tak a ty mí přátele už to nezvládaj, chodí do práce a on si lehnul na postel, byl tam někdo z jeho 

přátel, my jsme se starali o tělo a on asi za dva dny úplně v klidu odešel. Takový úplně přijetí jako já to vim, 

jinak to nejde, ty podmínky jsou takový, potřebuju tady to teplo a to opatření a hotovo. To jsem zažila jednou, že 

by byl někdo takhle úplně srovnaný, jak to takhle rovnou deklamoval, všechno niterně věděl. 

Z čeho jste odhadovala, že s Vámi bude s pacient lépe spolupracovat? Že bude pacient dobře 

spolupracovat? 

Jako nějak jo, ale abych to dala nějak do slov. Z toho prvního rozhovoru člověk nějak věděl jako jestli, na 

základě těch odpovědí, někdo odpovídá úsečně, je vidět, že si drží distanc, že si nikoho nepustí. A někdo prostě 

tak jakoby povídá, dává si to sám do souvislostí, mluví o rodině, uvažuje o linii v tom rodu. S těma lidma se pak 

dobře mluví a líp spolupracuje. 

Jak si představujete zdravého člověka? Jakou by měl takový člověk osobnost, jak by se choval? 

Byl by optimistický, nebyl by ustrašený, neměl by strach. Nebyl by zlobný, hněvivý a to všechno, jak zevně, tak 

dovnitř, ani k sobě, tak neměl by k sobě nenávist, ani k sobě ani k ostatním, nelitoval, ani ostatní ani sebe, 

protože když člověk někoho lituje nebo sebe, tak zneuznává řád toho univerza, ten člověk dostal jako výsledek 

svého činění, svého zrodu, v jeho cestě je tahle nemoc, on jí dostal a když já ho budu litovat, tak zneuznávám 

cestu toho člověka, že nerespektuju, že on má nárok být takový nebo takový, to vůbec není moje věc, já nemám co 

do toho… ta lítost to je blbá energie, to není dobrý. Když lituju sebe, tak to samý, já neuznávám to, že jsem si 

pravděpodobně sama nějakým způsobem způsobila nebo prostě okolnosti, do kterých jsem se narodila, v nichž 

žiju, my udělali, to se dá špatně vyjádřit. Výsledkem je tahle ta nerovnováha, že se necítím dobře, když se budu 

litovat, tak jak si pomůžu, vůbec si nepomůžu. Tak když budu optimistická a narovnaná a beze strachu a nebudu 

se hněvat, tak na tom budu určitě líp psychicky, budu vyrovnaná, budu komunikovat se sebou, s ostatníma než 

když to budou ty opaky, tahle ta oblast to je to posuzování, odsuzování, posuzování, kritika, to taky není moc 

dobrý protože. Vůbec nevim, proč člověk je takovejhle, když vás kritizuje, ale on mi tím velmi pravděpodobně 

nějak něco ukazuje tím. Když je to ve vztahu, tak já jsem to pravděpodobně nějak i vyvolala nebo se na tom 

podílím, když  je to vztah, tak na tom mají podíl obě dvě strany přece, to dá rozum. Takovýhle by ten člověk měl 

být, jakoby uprostřed, jak to říkal Ježíš: Vcházejte úzkou branou, jako to je ten střed nevykývávejte se, ani 

nenávist ani moc velký jako ejchuchu. Jako můžu mít radost, ale ne takovou jako maj ty maniaci, ty který jsou 

v tý rozevlátý části bipolární poruchy. 

A tím jsme načali už i tu druhou otázku, Jak si představujete naopak nemocného člověka? 

To je ten opak právě. Či-li, když je pesimistickej, tak do něj neproudí dost energie, když je člověk depresivní, tak 

to je ono, ty lidi nemají moc energii, tak to není dobrý. Když má někdo strach, tak to taky není dobrý, to všichni 
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víme, takový ten malý strach ze zkoušky, to je něco jinýho, ale takový ten panický strach, kdy prostě vůbec 

nereflektuje to okolí ani sebe jako nějak správným způsobem, kdy to má zkreslený tak to je nebezpečný. Stejně 

tak ten hněv, když je člověk brunátnej, fialovej, tak ho ranní mrtvice nebo něco, to lidi většinou nějak uznávaj 

tady to, to se fakt jako ví. Ale už míň viditelný je třeba to, že…znám to u žen a u sebe teda taky, takovou tu malou 

sebeúctu, tohle to, to je trochu otázka. Oni to mají taky některý ty chlapi možná, oni to možná přebíjejí tou 

agresivitou, předstíraným puritánstvím nebo něčím takovým. Pak, jak jsme říkali nenávist, lítost. To posuzování 

taky vůbec není moc dobrý, protože já nevim, z čeho on vychází, jaký měl dětství.  To nevím prostě,tak  já to 

potřebuju takhle, ty to potřebuješ takhle, ty můžeš jít tam a dělat si to po svým, já si to udělám takhle.. . Já tě 

nebudu kritizovat, udělej to, jak potřebuješ. Já ti můžu říct svůj názor, že třeba to vidím tak, že já bych 

postupovala tak a tak. To je úplně všechno, co já můžu pro toho člověka udělat, já akorát můžu říct svůj názor, 

ale já nikoho nepředělám.  Já nakonec ani nakonec nějak nepředělám sebe, já se na to akorát můžu jinak 

podívat. Podívám se na to jinak, tak, že je to možný, hlavně přijmout, že je to tady ta věc, co jako já s tím můžu 

dělat, co já se budu zlobit na tu věc, co už tady je, to je volovina, že jo. 

 

Přepis rozhovoru P7 

Rozhovor P7: Lékařka M, žena, 59 let, 43 let praxe, praktická lékařka, Praha 

Napadne vás někdy u pacientů, že by jejich osobnost souvisela s obtížemi, které mají? 

Jako psychosomatické obtíže? Nejdříve se udělá klinické vyšetření, abychom vyloučili. Ale 40% lidí má nemoci 

psychického původu. Vyplývá to hlavně i z nespokojenosti v rodině a v práci nebo stresová zátěž v práci, pak se 

jim to projevuje bolestma na hrudi, břicha, myslí si, že mají infarkty a nádory. Pak si sednou samozřejmě za 

počítač a začnou hledat ty obtíže, co by to mohlo být za diagnózu a přijdou i s diagnózami, což mě rozčílí. 

Protože jim řeknu, hele, jste v pořádku, ale je třeba léčit se psychicky. Bohužel je smutný, že když je pošlu na 

psychiatrii nebo za psychologem a oni řeknou, že nejsou na hlavu, že nejsou cvoci těžko pochopí, že ten 

psychiatr je taky lékař, že to není léčení bláznů. 

V jakých případech spíš uvažujete o tom, že byste pacienta přeposlala k psychiatrovi nebo 

k psychologovi? 

No tak když je tam všechno v pořádku, že jo. Laboratorně a screening, když je v pořádku a pak s ním člověk musí 

dýl sedět a hovořit a pak tam dojde se na to, co tam je příčina a že tam je psychická nástavba. A pak když jim 

dáte nějaké placebo a velmi dobře reagují, tak je to úplně evidentní. 

U kterých onemocnění si myslíte, že mají významnou psychickou složku? 

Hlavně ta psychická je u těch zažívacích obtíží. 

A konkrétně? 

 Hlavně zpomalené trávení, žaludek, nadýmání, jo. A potom kombinace s nespavostí. Bohužel, Oni se kolikrát 

sávají závislý na těch lécích na spaní, který po tom už nezabírají a potom přijdou s dalšíma subjektivníma 

obtížema a je tam ta nástavba psychická. Je fakt, že teď stoupl i počet lidí na psychiatrii, na tý klinický 

psychologii. Tam ještě stále jde o peníze, víte. Musíte mít smlouvu s pojišťovnami, jinak se to všechno platí a tam 

není každý ochoten platit. Je pár, kteří jsou ochotní zaplatit, mladí lidi. Většina lidi si stále myslí, že by to mělo 

být placeno pojišťovnou. Ale jsou to většinou zažívací obtíže, stresy. 

Jsou lidé, u nichž by docházelo častěji k zažívacím obtížím? 

Je to otázka vysloveně stresu v zaměstnání, tam jsou lidi hodně stresovaní. Za prvé nemají takovou tu pracovní 

jistotu, jak bejvávala, sice nevydělával hodně, ale bral průměr platu v republice, ale u jednoho zaměstnavatele 

většinou skončil a šel do důchodu. Teď je to tak, že někde dělá tři, čtyři roky a pak mu řeknou, že snižují stavy 
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nebo si vymyslí, že to nezvládá tempem, který oni chtějí, a prakticky ho vyhodí. Takže ty lidi jsou opravdu 

vystresovaní, vynervovaní. 

A jsou lidi, kteří by byli náchylnější k nemocem vlivem stresu? 

A pak jsou náchylnější na různé nemoci. Protože ta psychika je základ všeho. Oni, když jsou vystresování, tak 

častěji trpí na virózy, průjmy. Prostě ten imunitní systém je ruka v ruce s tou psychikou. Takže tam jaksi… 

U kterých onemocnění podle Vás hraje psychika menší roli? 

No tak když má klinický nález, tak to nemusí být spuštěné psychikou. To může být genetická zátěž nebo poškození 

organismu nějakými toxickými látkami, dědičná záležitost, to se takhle... Prostě se to musí sledovat oboje, když je 

při diagnózách, je potřeba zjistit za prvé rodinnou anamnézu, jestli tam byly nějaký dispozice, jaké nemoci měl 

v dětství, jak byl léčený, jestli se dovyšetřily nějaké ty nemoci, protože někdy se stane, že na něco se přijde, až ve 

čtyřiceti letech, jak říkám, a při tom je to diagnóza už od dětství a to už je zase záležitost pediatrů, to my můžeme 

brát na vědomí diagnózu v určitém věku a pak se podstupuje léčbu. Nejhorší jsou samozřejmě ty zhoubný 

nádory, a že jich je hodně, a tam už ta psychika potom jede. 

Když byste si vybavila pacienty s nádorovým onemocněním, dokázala byste u nich najít nějaké společné 

osobnostní charakteristiky? 

Jako psychická labilita? Tak samozřejmě, protože to podvědomí pracuje. Oni se snaží bojovat. Jsou typy, který 

to zabalej. 

A to jsou jaké typy? 

No to se takhle nedá…slabší jedinci, psychicky, to je výchovou. Jsou typy lidí, který jsou bojovný, že si určitý 

věci nepřipouštěj. A pak jsou ty, který ani nepatří mezi vůdčí typy, jsou to obyčejní zaměstnanci, kterým se 

všechno musí nařídit, co se jim řekne, tak to jde, ale a sami o sobě nejsou schopni fungovat. To jsou povahové 

vlastnosti, to jako si nevypěstuje. To už je od mala, buď je to potlačované rodinou, že je tam nějaký dominantní 

rodič, kterej nařizuje a tohle.  Jsou typy, který si pak převezmou to dominantno. Jsou bojovné typy, to vidíte 

kolem sebe, jsou bojovné typy a pak jsou typy, které jsou pasivní.  

Myslíte, že ty bojovné typy… 

Ty bojovný typy vydrží víc. Jsou více do léčby, i do radikální. Nepodléhají takovým věcem, že když vím, že mám 

nádor, tak proto musím něco udělat, nebudu o tom nádoru jen mluvit a na to myslet a nebudu celou rodinu 

uzurpovat, jo. To jsou typy lidí, který se snaží bojovat, až do poslední chvíle. 

A ty pasivní? 

No a ty pasivní typy, to je špatný, že jo. Protože potom do nich sypat nějaké léky psychiatrický, to taky nemá 

význam, to je prakticky ještě více utlumujeme. No takže to je těžký. To jsou povahové vlastnosti – bojovný a 

pasivní. 

Myslíte, že existují nějaké typy lidí, které se snáze léčí? S nimiž se lépe spolupracuje? 

No tak jsou to samozřejmě inteligentní, jo, vzdělaný lidi, tak ty pochopí, když se jim vysvětluje, o co jde, tak se 

snažej spolupracovat. Ale heleďte to se takhle nedá říct. Protože, jestli začne lítat od doktorovi k doktorovi, tak 

je z toho zmatenej sám a tam je potřeba, aby s ním pohovořil nejenom ten praktický lékař, ale i specialista, ale 

když specialista jen napíše zprávu a řekne, co budete brát, a vy se ho začnete ptát, tak řekne nemám na to čas, 

čekají tam další pacienti, to vám všechno vysvětlí praktický lékař, to je blbí, protože on samozřejmě potřebuje 

vědět i odborný výklad toho specialisty, ke kterému s určitou diagnózou jde a to není jenom, co se týká nádorů. 

Takže ty psychosomatické obtíže ustoupí jenom, když ten pacient ví, že nic katastrofickýho se v tom těle neděje, 

takže to je pořád dokola, stejný. Určitě je potřeba, aby měl pacient sám zájem se něco dozvědět A taky jaksi i to 

uvědomění o tom, že jednou za dva roky mu hradí pojišťovna vyšetření, i to laboratorní. Tak si odskočit. Je to 
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nejdůležitější po tý čtyřicítce, kdy nastávají ty hormonální změny, jsou i větší psychické zátěže v zaměstnání, ale i 

fyzické, ne každý pracuje hlavou, jsou lidi, který pracujou rukama. Je potřeba tak nějak říct, že zatím jste 

v pořádku, makat můžete a nebo říct na tohle to si musíte dávat pozor, uvidíme se za tři měsíce uděláme si 

kontrolní vyšetření. A pak jsou takový, který samozřejmě pravidelně si chodí pro léky, My se vídáváme, 

normálně, jednou za dva měsíce, podle množství léků a tam už ten problém není, tam on ví, jaké má diagnózy, 

jak se to vyvíjí, takže tam jako nějaké stresy a psychika není na prvním místě. 

Co je důležité z hlediska vaši profese – na co myslíte, když vidíte pacienta a jeho přístup k léčbě – co 

vlastně hraje roli v souvislosti s jeho osobností? 

Tak projev toho pacienta, že jo. Když je někdo nekoncentrovaný, hůř se s ním komunikuje nebo je stále upjatý 

stále jenom na jednu věc, těžko ho člověk, pomalu ho člověk musí rozkládat na anionty a na kationty, aby mu 

vysvětlil, že nemá význam se upínat na jeden druh obtíží, protože to může být úplně něco jinýho, jo. Takový ty 

obsedantní způsoby projevu, jinak když přijde a říká tady mě bolí. Člověk se ho zeptá, jak dlouho ty stavy má, jak 

se to projevuje, jestli je to v časových intervalech nebo je to stále dlouhodobý nebo to graduje. A podle toho 

jako. To víte jako, tady moc není času na pokecávání si, tady v ordinaci, já nemůžu mít na jednoho pacienta dvě 

hodiny. To potom jako, když vím, že je tenhle ten problém, tak ho pošlu přesně k těmhle odborníkům, 

k psychiatrovi, hlavně k psychiatrovi, ne vždycky požaduje ten psychiatr ještě psychologické vyšetření, to se týká 

Alzheimerů a  těhle diagnóz, kde se dělají tyhle ty testy nebo po mozkových příhodách se dělají nejdříve 

psychologické testy a pak podle toho jde i k psychiatrovi podle stupně poškození se dává léčba, se tam pohovoří 

samozřejmě. Ale každá diagnóza má ještě dalšího specialistu, po mozkový příhodě je to psycholog, psychiatr, 

neurolog, internista. Prostě ta medicína není tak, že se jenom sólo léčí u jednoho, ani to není dobrý. 

S čím většinou pacienty přeposíláte k psychologovi? 

Koncentrace, výpadky paměti. Tyhle stavy hlavně, poruchy paměti, poruchy koncentrace, maniodepresivní stavy, 

to už jsou takový ty,… narkomany, takže to jsou bohužel diagnózy, který jsou cílený na tohle, jo. 

Někdy se říká, že lékař je také psychologem – lidé se k němu chodí vypovídat. Kde vy se cítíte být 

psychologem. 

U každého pacienta musíte být psychologem, to se nedá vyčlenit. Někdy přijde nabroušenej, vraždil by v ordinaci 

a vy ho vlastně musíte rozložit tak, aby nebyl v popředí vztek, ale vlastně, aby byli v popředí jeho obtíže, s nimiž 

chodí k lékaři. S každým se musí pohovořit, a o rodině pohovořit, aby viděl, že nezapomínáte na to, že má dceru 

nebo syna, eventuálně, po druhý třetí návštěvě zjistíte, že se mu rozvádí syn nebo dcera nebo soudruzi. A vlastně 

tohlencto kumuluje jeho zdravotní obtíže, vlastně když se o tom pohovoří, tak on jde v klidu domů a nic se 

nepřihazuje za léky, protože to jsou situační problémy, které... Chodí teďka vlastně ty pacienti k lékaři, který 

chodili ke knězi, na zpověď. Dneska chodí k lékaři, Samozřejmě ten lékař na ně musí mít čas. To se takhle nedá 

říct, to musíte otypovat. Už když ty pacienty máte pět let v péči, tak už víte, když vstoupí do dveří, s jakými 

obtížemi přichází asi, nebo o čem bude asi mluvit a na tu strunu se to pak musí uhrát a ty, co chodí už třicet 

roků, tam už známe od prababičky všechny, takže kromě vyšetření ještě pohovoříme o rodině, pak jim napíšu 

recepty. Prakticky je to taková ta funkce zpovědníka, lékař, takže takhle to je. 

Stane se někdy, že Vás nějaký pacient více zaujme? Čím? A proč zrovna tenhle? 

Neměl by, neměl by, pokud zaujme, tak jsou to spíše takové diagnózy, o kterých nevíme, že člověk tuší, že se něco 

rozvíjí, ale nevíme co. Takže se spíš věnujete tým dalším odborným vyšetřením, pak si to musíte poskládat, 

protože každý specialista se kouká na svůj orgán, vy to tady musíte poskládat jako skládačku a určit si z toho, 

jaká diagnóza by to měla být. Ale nějak abych se věnovala někomu víc a na druhýho kašlala, to ne. 

To se tedy neděje, že by Vás někdo zaujal svoji povahou, osobností, vyjadřováním? 

Ne to ne. 

Překvapí Vás někdy pacient tím, jak se zachová? 
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Někdy mě překvapí, díky médiím, že na to má právo a nemá právo. To jsou zavádějící informace od novinářů, 

médií a to potom je člověk musí srovnat. Jako, že má právo na očkování, takovýhle, vynutí si to, při tom sem 

nepřijde, jak je rok dlouhý, a hold má nárok,to je jako špatný, protože to, co mají zadarmo nárok ti pacienti, tak 

to jsou ti, který jsou vážně nemocní, ale jako když za celý rok nepřijde na žádný laboratorní odběr, nic, jenom na 

tetanovku a na chřipkovou vakcínu, tak je zdravý, takže za těch sto devadesát korun si tu vakcínu může koupit, jo. 

Takže jako jsou některý takový sprostý a arogantní, tak tam musí člověk ukázat, že takhle ne. Tam musíte jim 

ukázat, kdo je lékař a kdo je pacient, že si nebudou diktovat. 

Vnímáte u těch agresivnějších pacientů tendenci k nějakým obtížím? 

Ne. Ne, to ne.  

Agresivita, v téhle ordinaci vůbec nepřipadá v úvahu. Já to nepěstuju, tím, že nejsme arogantní a agresivní na 

pacienty, tak si taky ani nepřejeme, a by oni byli agresivní a arogantní na nás, protože je to taky i určitý 

společenský kontakt. Protože přijdu někde a musím se podle toho patřičně chovat, nepřijdu do hospody čtvrtý 

cenový skupiny. To je taky potřeba jich usměrnit, a pokud nechtějí, tak jim taky řeknu, že mají právo najít si 

nějakého jiného praktického lékaře, možná, že tam budou spokojenější. 

A co myslíte, že zlepšuje tu spolupráci? 

Víte, oni jsou agresivní chvíli a potom se většinou srovnají, jo, protože nemají důvod, protože mají udělaný 

všechno. Musí pochopit taky, že odsuď posuď. Taky na ministerstvo financí nepůjdou, že by chtěli vyšší důchod, 

že pracovali tolik a tolik let a jak to, že berou jenom deset a půl. 

Když se takhle bavíme o tématu, znáte vlastně nějaké teorie propojující osobnost a zdraví?  

Ne, na to nemám čas. Na teorie jsou jiný, na to mají atestace jiný (smích). 

Jak si představujete zdravého člověka? Jakou by měl takový člověk osobnost, jak by se choval? 

Zdravý člověk může být introvert, extrovert, jo, prostě, zdravý člověk pro mě je s tím, že může pracovat, podává 

výkony, je se svoju práci spokojený a k tomu vede kvalitní život, i co se týká volného času, realizace, že má 

nějaký koníček, kterému se může věnovat, že nečumí jen do jednoho rohu. A prostě má i samozřejmě, tam je taky 

důležitý, pozitivní myšlení, oni většinou ty negativní, depresivní myšlení těch lidí nikdy nevede k nějaký kvalitě 

života. Musí mít určitý optimismus. A samozřejmě laboratorně, když je zdravý a somaticky v pořádku, tak je 

zdravý. Mám pacienty, který jsou zdravý,  až na to, že už jich bolej klouby, osmdesát pět roků, že jo, ale hejbou 

se, nepoddávají se a naprosto jsou ready, takže to je kus od kusu. 

Jak si představujete nemocného člověka? 

(Smích). Nemocnýho člověk. No právě, to jsem vám řekla, jak žije, prostě první jeho cesta je k šuplíku na léky, 

sledovat se, každý prd sledovat na sobě, což je špatný, jo. A už sám si klade omezení, místo toho, aby překonával 

určitý obtíže, tak řekne, tohle nemůžu, tamto nemůžu, teď musím tohle, teď musím tamto, tohle já jíst nemůžu, 

mně to zakázali, při tom se nacpe jiným nekvalitním jídlem. Ale prostě, pokud myslíte nemocného člověk, 

opravdu nemocnýho. Tak tam už je to vidět, že jo, tam už, to už jsou trosky, takže tam se už musí opatrně, 

v rukavičkách, protože když víte, že mají nějaké těžké nevyléčitelné diagnózy, tak spíš naopak ho povzbuzovat, že 

to bude lepší, pokud bude spolupracovat, ale udržovat ho spíš v nějakém rozpětí odsuď posuď, aby opravdu 

dodržoval ten léčebný režim. 

Mně ještě zaujala, jak jste říkal, že někdo je depresivní. Projevuje se ta depresivita nějak i na fyzické 

stránce? (V průběhu přichází zdravotní sestra). 

Ano, ano. Má psychosomatický obtíže, pořád ho někde bolí, někde píchá, je pořád unavený, nemůže nic, jo. On 

tomu někdo řekne únavný syndrom, ale unavný syndrom je hlavně psychika, jo, když nenachází to svoje místečko 

pod sluníčkem, takhle, když se nerealizuje a potom jaksi, ale bohužel na tom, že jo Jitko, hrá spousta věcí roli, 

ten, kdo je únavnej, psychosomaticky alternovaný, tak ta sú většinou, nespokojenost v rodině, nespokojenost 
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v práci, finančně se nedokáže a nebo oni si kolikrát neumí upravit ten svůj denní i rodinný život a chtějí víc, než 

na co dosáhnout, ale ne, že by chtěli jako dokázat víc, ale oni by chtěli jenom brát, jo.  A Bohužel jsou to 

vychovaný lidi, takový i socializovaný, kde všechno bylo a všichni jsme si byli rovni, jo, a rovnější byl ten, který 

měl nejmenší vzdělání, ale největší hubu, jo, takže ten se dokázal, ale je to bohužel, ale už přece jenom, už i to 

vzdělání trošinku hraje větší roli, jo, ale podle toho jejich chování a všechno kolem, no. 

Mluví sestra a lékařka jí doplňuje, shodují se: A vlastně, jak říkáš, to je zbytky po komunismus, oni by chtěli 

všechno a hned. A jinak prostě a když to nedosáhnou všechno a hned, tak se dostávají do tý nespokojenosti. 

Duševní, psychická nespokojenost a z toho vznikají problémy veškerý. Závist, jak si začnou vzájemně závidět, tak 

se vnitřně žerou. Na vesnici bydlím, to vidíte tu úplně zášť a tu nenávist, to jsou ty rozpory, kvůli banalitám. 

První je, co vidíte je ta závist a nic pro to neudělaj. A pak se dostávají do diagnóz, tam je bolí, onam je bolí, a 

výsledek je, že jsou v psychický nepohodě. Ty emoce mají potom dopad, jak pro člověka, tak i pro okolí. 

Lékařka ještě dodává: Nejzdravější jsou bezdomovci, protože nemají, co ztratit, tak jsou v pohodě, sice 

chlastají a mají plísně a tak, ale nějaký takový stresy a z toho plynoucí nemoce se jich netýkají. 

 

Přepis rozhovoru P8 

Rozhovor P8: Lékařka P, žena, 61 let, 38 let praxe, praktická lékařka, Ústí nad Orlicí 

Mě by zajímalo, jestli jste se někdy s teoriemi, které by propojovali osobnost a zdraví? Na škole, 

v průběhu praxe? 

Určitě ano, protože záleží na tom, osobnost jakej je člověk, jednak, jak je vzdělaný, jak je schopen se sám o sebe 

postarat, jestli akceptuje rady ostatních. Pacienti, kteří nespolupracují, kteří jsou primárně jednodušší, to by 

bylo špatně, ale kteří jako nemají zájem o svoje zdraví, tam je ta spolupráce vždycky horší, je to prostě takový. 

Záleží opravdu na tom, jak ten člověk je zainteresován do svého zdraví, jak je schopen akceptovat rady a tak 

dále a tak dále. 

Setkala jste se vyloženě s nějakými teoriemi, například osobnost typu A, B? 

Ne. 

Kolik procent onemocnění je podle Vás způsobeno psychickým stavem? 

Já si myslím, že třetina, kolem tak třetina. 

Vnímáte u pacientů propojení mezi zdravotním stavem a psychikou? 

Určitě. Takový ty pacienti, kteří jsou křehčí jo, tak tam opravdu to je můžu říct z 80% je ten zdravotní stav, vývoj 

zdravotního stavu je ovlivněn psychikou. 

Křehčí, co to znamená? 

Jsou pacienti, kteří jako, ta psychika je u nich talková labilnější. Říká se, že ženy snáší bolest lépe než pánové. 

Ten křehkej člověk vnímá všechno velice, citliví, jsou citliví, více vnímavý ke svým příznakům. 

A máte ještě nějaké další domněnky ohledně propojení psychiky a zdravotního stavu? 

Asi moc ne. 

A když se Vás takhle ptám, napadne Vás třeba i nějaký konkrétní pacient? 

Byla tady paní minulý týden, má revmatoidní artritidu, má teďka minimální medikaci, přes víkend se údajně 

pohoršila, takže ona je schopná jet z Lanškrouna do Hradce na kontrolu, na neurologii, kde jí nic neřekli, kde jí 
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prostě poslali zpět. Přišla sem, laboratorně výsledky téměř v normě. Tam pravdu si myslím, že je to takováhle, 

kde ty problémy jsou na té psychické bázi. 

A jaká tedy je? Dá se to nějak říct? 

To byste musela vypnout. (Smích) 

Jde o důvěrné informace? 

Ne, že bych se nevyjádřila dobře, moc, jo. (Smích). 

Jako nějak korektně? Tak to klidně můžete říct, je to anonymní. 

No to jsou takový ty lidi, který prostě vyloženě buzerujou. Tahle paní patří mezi ně, ze dne na den jsem jí 

prakticky vzala, když mě její dcera volala, půl hodiny tady čekala a už bylo zle, v tomhle tom normálním 

provozu, já nemůžu preferovat někoho, jo. Takže přišla sem a už to bylo všechno špatně. Tím pádem naštvala i 

mě a pak tak spolupráce je velmi obtížná. Takže takhle. Její chování je neadekvátní somatickým problémům a 

pak ještě taky, že tyhle lidi nejsou schopni tolerovat okolí. Mezi všema tady vykřikovala, že už tady půl hodiny 

čeká, že má bolesti. Samozřejmě ano, já jsem jí obstříkla ramena, ty problémy by se měli určitě polepšit, že by to 

mělo lepší a za dva dny mi volala dcera, že to není lepší, co s tím udělám, tak jsem říkala, že nic, že ať se ukáže 

ještě neurologům, jestli to nejsou problémy ještě od krční páteře. To chování neodpovídá zdravotnímu stavu. Tak 

tohle je příklad citlivého, křehkého pacienta. 

Myslíte si, že její somatické obtíže nějak souvisí s její povahou? 

Určitě jo, to je člověk, já ještě znám trošku,...Ona byla celý život hájená, to znamená, že vždycky kolem ní byla 

fůra lidí, který byli schopni ji vyslechnou, jak doma, tak v ordinacích. A jsou typy lidí, který toho dokážou trošku 

zneužít. 

Vnímáte tohle i u jiných pacientů i s jinými onemocněními? 

Taky. Když někdo přijde s vysokým tlakem, my víme, kde je ta hranice, kdy by to mělo dělat problémy a kdy ne a 

jsou pacienti, kteří tady tropí scény, že jednak čekání a jednak takové ty neurologický komplikace, bolesti hlavy, 

závratě a tohle to. A zase, abych nemluvila jenom negativně, jsou lidi, který opravdu přijdou, až když už je skoro 

pozdě. To jsou dva extrémy. Jedni takovýhle a druhý, kdy už to opravdu nejde vrátit zpátky. Takže jsou takový 

dva póly a speciálně na tý interně se s tím setkáváme velmi často. Jeden pól je, že chodí zbytečně a druhý, že 

pozdě. Těch mezi tím je opravdu strašně málo, ty, který by přišli akorát. 

A ti, co chodí pozdě, mají něco společného, čeho byste si všímala? 

Ano, všimla, určitě. Jsou to lidi zvyklý žít v tvrdších podmínkách. Já to vidím na ordinacích, jak to vypadá tady a 

jak to vypadá v Žamberku, to jsou většinou horalové, který nemají takový, jednak jsou na sebe ne příliš hodní a 

jednak dostupnost doktorů je horší. Hlavně jsou zvyklý žít v tvrdších podmínkách a to se projeví i na tom, že 

přijdou a už někdy to je špatný. Takže čím víc do hor, tak tím ty lidi jsou skalnější. 

Pak mě ještě zaujalo, jak jste mluvila o tom vysokém tlaku, tak jestli i u tohoto onemocnění se dá najít 

nějaká společná charakteristika pacientů? 

Vysoký tlak je civilizační nemoc, to znamená, že to mají pacienti, kteří pracují převážně psychicky, žijí ve 

stresech, který se prostě nevyspí, na který je tlak okolí. Vysoký tlak u těch pracujících manuálně, to je míň.  

A napadá Vás ještě další onemocnění, které by se dalo propojit s psychickou složkou? 

Žaludeční vředy, souvisí s psychickou zátěží. U lidí se špatnou životosprávou, je tam někdy genetická 

predispozice a mívají to pacienti, kteří pijou a pak ještě lidi, který berou léky ulcerogenní. 
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Vy se hodně často setkáváte s pacienty s revmatickými onemocněními, máte ambulanci, tak jestli tam si 

všímáte, že pacienti mají povahově něco společného? 

Ne, to je autoimunitní onemocnění, které má ten základ v přestřelený imunitě, tam to nesouvisí s typem člověka. 

Takže celkově ani u těch autoimunitních onemocnění se nedá najít nějaká souvislost mezi psychickým a 

fyzickým? 

Ne. Tam určitě ne. Ne. 

Vnímáte u některých onemocnění, že mají významnou psychickou složku? Mluvila jste o vysokém tlaku, 

žaludečních vředech… 

A obecně ateroskleróza, tam ty cévy jsou prakticky, ono to určitě souvisí nějak s tím vyplavovaným adrenalinem, 

tam kde je ta zátěž psychická, ty cévy víc trpí. Obecně všechno, takže infarkty, mozkové příhody, ischemická 

choroba dolních končetin a tak dále. Ty cévy trpí tím adrenalinem, endotel se poškozuje, snadněji se tam dělají 

pláty sklerotický, pacient, který je takový reaktivnější, rozčiluje se, tak určitě něco z toho bude mít. 

Ještě Vás napadají další druhy obtíží související s psychikou? 

Pak jsou to všechny druhy psychiatrických nemocí. Maniodepresivní syndrom, schizofrenie, obecně deprese, 

neurastenie a podobně. 

Já teď myslím spíš ty fyzické obtíže. 

No hlavně ty cévy, to je, prakticky všechny orgány, který jsou vyživovány, prakticky celý člověk, ale má to tenhle 

podklad, prostě cévní. 

Myslíte, že jsou onemocnění, kde psychika hraje menší roli nebo žádnou roli? 

To je ten revmatismus. To jsou třeba některý nádory. Nádory. My jsme se tady setkali s pacienty, s kolegy jsme si 

říkali, že je to zajímavý, měli takzvanou cancerofobii, strach z rakoviny. Opakovaně kompletní vyšetření. A 

opravdu po několika letech přišli a nádor měli. Tím, že pacient je cancerofobní si to snad i přivolá. 

A vnímáte některé společné charakteristiky u pacientů s rakovinou? 

Oni jsou takový ty fáze, ze začátku je to fobie ze smrti, pak přijde taková ta fáze popírací, kdy si pacient nechce 

přiznat, že je nemocnej. Pak je fáze, kdy mu to je úplně jedno. Minimálně pacientů je, kteří prostě čekají na smrt. 

V tý poslední fázi většina pacientů urputně bojuje o život, málokdo si připustí, že by opravdu mohl zemřít na 

onemocnění, ačkoliv je informovaný, víte i z medií, o rakovině se hovoří pořád. Samozřejmě záleží, jak včasně se 

na to onemocnění přijde, teďka ty možnosti léčby sice jsou určitě lepší, ale my se tady setkáváme s tím, bohužel, 

že většina pacientů umře. 

Mluvila jste o fázích, ale pozorovala jste nějaké společné rysy u pacientů s rakovinou? 

To může dostat kdokoliv. 

Dostali jsme se k rakovině přes otázku, zda existují onemocnění, kde psychika hraje menší roli? 

Pak jsou to záněty, různý záněty, střeva, jater, svalů. Onemocnění štítný žlázy, to taky ne. Artrózy, degenerativní 

onemocnění, tam taky ne. 

Když Vám sem přicházejí pacienti, vnímáte u nich i psychickou složku? 

Určitě ano. Jsou pacienti, kteří jsou podrobiví, jsou pacienti, kteří jsou naštvaní, že mají nějakou nemoc, že musí 

do nemocnice, mezi ně bych patřila i já. (Smích). 
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Takže si s pacienty i víc povídáte? 

Tady není moc času, ale když přijdou do revmatické poradny, tak opravdu se snažím se zapojit do toho 

onemocnění a snažím se to s nima rozebrat. A opět žijeme ve stresu, žijeme pořád s nedostatkem času, určitě to 

není tak, jak by to mělo být. Tomuhle bychom měli věnovat i větší část. 

Někdy se říká, že lékař je také psychologem – lidé se k němu chodí vypovídat. Kde vy se cítíte být 

psychologem. Napadlo Vás u určitých lidí, že by to bylo spíše pro psychologa? U kterých případů? U 

kterých nemocí? 

No (smích), učili nás to tak, ale teorie je jiná a praxe je jiná taky, bohužel. Všude se pracuje ve stresu, s tím, aby 

pacienti nečekali, s tím, aby prostě těch povinností tady je hodně, to vede ke třecím plochám někdy mezi 

doktorem a pacientem. Jsou nespokojeni, že se jim dostatečně nevěnujeme. Totéž platí na odděleních. Vytíženost 

sester je obrovská. Nejen somatická, ale hlavně to papírování. Prostě, když ten pacient tam týden leží a odchází 

s tlustou složkou, denně se kontroluje, jestli se hýbe, proleženiny, měří se to, váží se, tlak, musí se ještě 

vyplňovat, jaký je kontakt s pacientem, jestli spolupracuje, nespolupracuje. Někdy to papírování je horší než… 

Je to na úkor péče o pacienta 

Napadlo Vás u určitých lidí, že by to bylo spíše pro psychologa? U kterých případů? U kterých nemocí? 

Velmi často, my máme tady dvě psycholožky, takže my máme možnost, když se nám tady něco nezdá, tak je 

povoláme, když máme podezření na depresi. Nebo na schizofrenii, tak sem odchází i psychiatr. 

Všímáte si u depresivních pacientů nějaký fyzických příznaků? 

Moc ne, tam mě teda nic nenapadá. 

Stane se někdy, že Vás nějaký pacient více zaujme? Čím? A proč zrovna tenhle? 

Ano, zaujmou mě pacienti, kteří mají nějakou zvláštní nemoc, kterou jsem ještě neviděla nebo viděla jednou, 

dvakrát za život. Jsou to systémové onemocnění v rámci revmatologie. Když opravdu přijdou na vyšetřené. Nebo 

taky ty kožní nálezy, protože původně jsem chtěla být kožař, takže, to je příklad před měsícem přišel pán 

s takovým puchýřnatým onemocněním a oni to uzavírali s tím, že je to nějaká alergie na něco a teď se nechci 

pochválit, ale on měl opravdu Pemphigus, což je puchýřnatý, těžký onemocnění, protože jsem to viděla asi 

dvakrát v životě, docela mě to zaujalo jako potenciálního kožaře, tak jsem si to hnedka vybavila, to jsou takový 

obrovský puchýře, ono do toho teče někdy i krev, nebudu to popisovat do detailu. To mám ráda, když je to 

záhadný. 

A zaujme Vás někdy pacient svoji povahou, osobností? 

Určitě ano, jsou to pacienti, kteří mají společný trošku zájmy, já moc nemám času s nima hovořit jako mimo 

somaticky, ale já vždycky říkám, to přijde od ordinace a už vim, jestli to bude dobře nebo nebude, to už máte 

nakoukaný. Jestli bude spolupráce dobrá nebo ne, záleží už na tom, jak ten dotyčný tam vstoupí. 

A podle čeho to poznáte? 

Léta dřiny, odříkání. (Smích). To už prostě poznáte, když denně máte kontakt s třiceti, čtyřiceti, jo. Už jenom, jak 

otevře dveře, už jenom jak pozdraví, jak vám dá papíry na stůl, jestli vám je tam mrskne nebo položí. To je 

taková snůška známek toho, jaký ten dotyčný je. Už si myslím, že na to mám docela i odhad, to by bylo smutný, 

kdybych ho po tolika letech neměla. 

Už jsme se trochu bavily i o té spolupráci. Mluvila jste o důležitosti toho, aby měl pacient o své zdraví 

zájem. S jakými pacienty se Vám ještě lépe spolupracuje? 

Zájem určitě. Jednak jak jim na sobě záleží, to je první věc, jak jsou ochotni plnit ne příkazy, ale doporučení. 

Jestli prostě chodí na kontroly pravidelně nechodí, jsou lidi, který třeba i zavolaj, řeknu jim, ať za týden dají 
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vědět, jak jim je a oni se ozvou. A pak je někdo, kdo prostě dva roky o sobě nedá vědět a pak se zlobí, že se to 

zhorší.  

A zlobí se na koho? 

Na nás, zodpovědnost za své zdraví kladou na nás. Nejhorší typ pacienta je, můžu to říct? 

Určitě. 

Je typ pacienta, kterej je hloupej a zlej. To je nejobtížnější pacient, protože pak tak jako naše snaha přichází 

vniveč a ještě ten pacient je na vás rozzlobenej. Totéž vnímá i moje sestra, jak tady tak tam, to si vždycky 

řekneme, vždycky říkám, doufám, že nebude náš. (Smích). Protože jsou vyloženě typy, který svalujou třeba 

neúspěch léčby, což se někdy taky stane, na vás. Každý pacient reaguje na léky jinak, někomu vyhovuje to, 

jinému to, já nemůžu, je to forma pokusu, zhodnotím, jestli je hodně nemocnej nebo málo a podle toho volím 

razanci léků, ne vždycky je to dobře, často se to musí změnit. Ten pacient to vnímá některej tak, že zkusíme třeba 

něco jinýho nebo uděláme tohleto a ten druhej a jinak jsem zvědavej, co se mnou uděláte, tuto formuli já 

nesnáším, jsem zvědavej, co se mnou uděláte. Jinak jsou i pacienti, na který se těším, kde probereme všechno, co 

pes náš, dotyčnýho co zahrada. Takový komunikativní osoby. 

Překvapí Vás někdy pacient něčím? 

Někdy ano. Někdy ano. Někdy ta spolupráce je ze začátku špatná nebo naopak dobrá a pak se to vyvine úplně 

jinak. 

Myslíte, že existují typy lidí, kteří se snáze léčí? 

To jsou ty typy, vždycky se lépe léčí extrovert než introvert. 

Čím to je? 

Nevím, čím to je, prostě asi je to tou komunikací, že je schopný říct, víc problémů, co mu je. Někdy za vším stojí i 

nějaký okolnosti. Jsou pacienti, kteří jsou nemocní a musí se ještě o někoho starat a když to víte, tak zvolíte jiný 

postup. 

Jak si představujete zdravého člověka? Jakou by měl takový člověk osobnost, jak by se choval? 

No je to člověk, který má pozitivní náhled na život, je schopen se aspoň trošku o sebe postarat a je schopen 

akceptovat rady druhých. Takže asi takhle. 

Jak si představujete nemocného člověka? 

Nemocný člověk může mít nějakou zátěž rodinnou, je to člověk, který může být depresivní, kterej zase není 

schopný vykonávat doporučený rady a postupy, takže asi tak. 

 

Přepis rozhovoru P9 

Rozhovor P9: Lékař S, muž, 29 let, 6 let praxe, praktický lékař, Praha 

Co si vlastně myslíš o psychosomatickém přístupu? 

Psychosomatika v současné době v Čechách rozkvétá, rozhodně na nějaké oficiální úrovni. Ta nějaká hlavní 

oficiální skupina, co se zabývá psychosomatikou nebo spíš ty různý jednotlivci, jednotlivá pracoviště, který se 

k tomu dostali různě, ať už psychologové, psychoterapeuti, fyzioterapeuti nebo lékaři, tak se nějak dávají 

dohromady, teda oficiálně nově vzniklou společností pro psychosomatickou medicínu. No a tak byla nově byla 

schválená nástavbová akreditace pro lékaře, respektive kurz akreditovaný, psychosomatická medicína, no a teď 
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se dohadují kódy na pojišťovnu, který by se daly vykazovat s tou atestací. My se inspirujeme v různých zemích, 

v každé zemi je to jinak, třeba v Německu, tam prostě každý praktický lékař, internista a gynekolog, musí mít 

v rámci předatestační přípravy povinný psychosomatický kurz, který trvá asi šest tejdnů, je to teorie 

psychoterapie, psychosomatiky a plus je tam hodně hodin Bálintovských skupin a to musí mít prostě všichni. Pak 

můžou taky všichni praktici pak vykazovat kód na pojišťovnu, prostě půl hodiny nějaký hodiny psychosomatická 

intervence. Pak si docela hodně praktiků, německých, si dělá nějaký výcvik, no, tak pak mají často specializaci 

ještě, teda ne specializaci, ale vlastně mohou dělat psychoterapii na pojišťovnu či na cash a pak tam je právě 

ještě specializace psychosomaticum psychoterapii, což znamená, že mohou něco dělat dál na pojišťovnu. 

V ambulantní sféře či v nemocnicích v Německu jsou psychosomatický kliniky s deseti tisíci lůžky. To si nějak 

vypočítali v osmdesátých letech, že se to vyplatí jako finančně, tak to i pojišťovny podporují a hlavně v Bavorsku, 

se to od devadesátých let rozvíjí. Tak třeba v Holandsku, odkud jsme teďka jako hodně čerpali, když jsme dneska 

psali nový doporučený postup na psychosomatické poruchy a medicinsky nevysvětlitelné příznaky pro praktické 

lékaře, což je velký zlom v rodilé medicíně, ve všeobecném lékařství českém a nejenom, tak jsme vycházeli hlavně 

z toho Holandska doporučenýho postupu a dánskýho. Tam se s tím, zvlášť v tom Dánsku, automaticky počítá, 

každý doktor pracuje celostně, psychosomaticky. V Rakousku mají taky různý stupně, tak abych se k tomu dostal, 

tak v Čechách teďka, myslím, že jako většina doktorů, i praktiků, na to moc připravená není, nějak jakoby s tím 

pacientem prostě probírat jako nějaký psychosociální souvislosti, což oni, když mají nějak čas a osobnostně jim 

to vyhovuje, tak plno praktiků to s nima jako probírá, ale nejsou oficiálně podporovaný v tom, nemohou si 

dovolit v tom systému jakoby přiznat, že nějaký tělesný problém může být způsobený hlavně nějakýma 

psychosociálníma souvislostma a mnoho těch doktorů to jako ani nenapadne a i když je to napadne, tak v tom 

systému si nemohou otevřeně přiznat, že to tak je, a ani jako kdyby si to přiznali, tak nemají možnosti, co s tím 

udělat, protože sami neví, sami to neumí a nemají kam ho poslat, no tak to je takový problém trochu. Takže za 

prvé se už dělá několik let Chvála s Trapkovou vedou kurz základní psychosomatická péče, pro lékaře, pro 

psychology, to do teďka bylo jen pro zájem, nebyl z toho žádný papír, přednáší tam různí odborníci, takový 

chaotický, ale aspoň něco a teď je to jeden z pár povinných kurzů na tu atestaci a pak tam je ještě časová osa, 

taky v Liberci. A nevím, jestli ještě bude něco nebo jestli je to všechno. Podle tý odbornosti, ze který vychází ten 

doktor, tak si musí něco doplnit, tři až pět měsíců psychiatrie a pak taky nějaký, nevim, kolik měsíců, asi tři na 

tom psychosomatickym pracovišti nějakým a to je taky problém, to se ještě neví, jestli jsou v Čechách nějaký 

psychosomatický pracoviště. 

A co Psychosomatická klinika? 

To se uvažuje, že to je asi jedna v Praze, pak Liberci, něco v Olomouci, ale musí to být daleko víc, aby se tam 

mohli vyškolit. Takže tak. A výcvik psychoterapeutický je doporučený, ale ne povinný. Já si myslím, vidím kolem 

sebe, že mezi těma staršíma praktikama, tak téměř nikdo nemá, jo jsou výjimky, který mají nějaký výcvik a vůbec 

jako spíš výjimky se zajímají víc o tu psychosomatiku, zatímco mezi těma mladýma, co už tu školu, či jsou pár let 

po škole, tak ten zájem je daleko větší a vůbec nějaký jako pohledy na to stonání různýma způsobama jako 

alternativní k tomu tradičnímu, co tady je asi tak sto let. No a takže mezi těma, čím dál tím víc slyším, že si mladý 

praktici dělají nebo o tom přemýšlí, že si udělají nějaký výcvik. Já jsem teď v psychodynamickém výcviku 

zaměřeném na psychosomatiku. 

Přistupuješ k pacientům tak, že bys vnímal, jak tělesnou, tak i psychickou složku? 

Psychická a somatická složka, to by asi bylo málo v ordinaci toho praktickýho lékaře, právě, protože tady ty obě 

stránky se nějak začnou docela rychle ukazovat. Když český pacient začne mluvit o těch fyzických strádáních a 

ten doktor je na to zvyklý se na to ptát, má to ve všech těch doporučených postupech, ale když je aspoň trochu 

citlivej, tak vidí, že ten pacient to nějak psychicky prožívá a teď jde jenom o to, jestli s tím začne nějak pracovat 

a nebo jako kdyby to neexistovalo. A ten pacient to často jako nějak čeká, že se to bude ignorovat. No a pak jsou 

pacienti, který přichází primárně s psychickýma strádaníma, ti, co už tam chodí dlouhodobě, tak už tam jdou 

jako otevřeně, že si jenom potřebují pokecat, pak taky nějaký závislý, starší, myslím závislý na doktorovi, vdovy a 

nebo mají tu potřebu, ale  jako a nedovolí si to otevřeně ukázat, takže chodí. Chodí se zástupnýma fyzickýma 

problémama. Chtěl jsem říct, co se tak jako neukazuje na první pohled, jsou ty sociální souvislosti, který jsou 

hodně důležitý. To ty pacienty nenapadá, že by mohli doktorovi říkat, protože by si připadali nemístně. A myslím 

plno těch doktorů to taky tak bere, že by vlastně to bylo nemístný, kdyby to ten pacient říkal a bylo by nemístný, 
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kdyby oni se ptali, takže to je hlavně, co se teďka asi budeme snažit změnit, o co se snaží i v moderní výuce na 

fakultách. A co hlavně je obsah toho doporučenýho postupu, který jsme teďka jako, vyšel před čtrnácti dněma, 

prezentovali jsme ho na největší konferenci praktických lékařů ve Zlíně, před týdnem, vypadá to, že o to bude 

zájem. 

Říkal jsi, že se postupy mění, výuka se mění. Setkal jsi se ty s nějakými teoriemi propojující psychické a 

fyzické? 

Na mé druhé lékařské fakultě, asi minimálně. Byl tam nějaký týden nebo dva, který zahrnovali etiku, 

psychoterapii, psychosomatiku, psychologii, pokud si dobře pamatuju, bylo to určitě zajímavý, ale bylo toho 

hrozně málo. Myslím, že je důležitý, aby se o tom mluvilo v každým tom předmětu a tý histologii třeba, anatomii, 

to jako, tam to tolik třeba tlačit nemusí, ale i tam. A to teda rozhodně nebylo, nepamatuju si nějak moc, že by mě 

nějaký ten odborný vyučující doktor, nějak jako osvěcoval z celostního pohledu na člověka. 

Znáš vlastně nějaké teorie, které by propojovali psychické a fyzické? 

No to je teda těžká otázka. Za prvý jsem teda ještě taky během školy studoval tři roky shiatsu, což je, ještě to 

pořád dělám, ale míň, tak ta teorie je teorie čínské medicíny, jako akupunktura, ta praxe je pak trochu jiná. Ta 

čínská medicína je z gruntu celostní, psychosomatická, ta propojuje rozhodně tělo, duši, duchovno, všechno no a 

hlavně praktický život, to jak žiješ, jak to na tebe působí, na tělo a na duši. A pak prostě pak tady zase jako 

nejvíce se pracuje s biopsychosociálním modelem, pak jsou různé modely stresy. Taky se dlouhodobě věnuju 

ajurvédě, ta úplně automaticky propojuje tělo a duši. 

Jaké jsou tvé domněnky ohledně souvislosti zdravotní stavu a osobnosti? 

No to je zajímavý no. To jsme na shiatsu řešili, za prvý s tím pracuje už ta čínská medicína. Já nejsem studovaný 

psycholog, poslední dobou do toho pronikám, takže nevím, co to znamená, o čem mluvíme, když mluvíme o 

osobnosti. Předpokládám jako, že to je vrozený nebo je to měnitelný? My jsme tam vlastně i jako, což nebyla 

součást tradiční čínské medicíny nebo shiatsu, my jsme tam probírali osobnosti podle Reicha a dávali jsme to do 

souvislosti s nálezem tradiční čínské medicíny. Na škole jsem se s tím nesetkal, ani s pojmem charakter, což je 

neuvěřitelný prostě jako. 

A když se zeptám trochu jinak, na souvislost zdravotního stavu a psychiky? 

No to už je jiný, o tom se asi uvažuje častěji, víc, to je jako úplně přirozenější pro doktora, to se ovlivňuje 

navzájem pořád. Ale možná bych se ještě zastavil u té osobnosti, to mě hodně zaujalo, protože nad tím sám 

přemýšlím dlouho. Vlastně do jaké míry svůj stav můžeme ovlivňovat, do jaké míry nám to je daný. Teď jsou čím 

dál tím víc takové kacířské, to ne, spíš jako buřičské výkřiky. Na jednu stranu se mluví se o individualizované 

medicíně. Ta genetika jde hrozně dopředu, je touha geneticky léčit a hlavně jako diagnostikovat, jako předem 

diagnostikovat než se něco projeví. A teď se dlouhodobě učí, že nějaký nemoci jsou jako dědičný a když se řeklo 

dědičný, tak dosud všichni chápali, že jako geneticky dědičný, že je buď jako jeden gen nebo se postupně 

ukazuje, že to je daleko složitější, že to není jako jeden gen, ale soubory genetických informací, které se různě 

mísí, že se přenesou, tak to ještě neznamená, že se projeví, že to je přenos do těch bílkovin a jestli se vůbec 

projeví. Ale pořád se přemýšlí, že když se řekne dědičný, tak že je to něco hmatatelnýho, ať už chemicky nebo… 

Zatímco teď jako vlastně tak trošku propojujou, že mi taky připadalo, že ty poslední desítky let ty psychologický 

a lékařský světy žili odděleně od sebe, zatímco když se to trochu propojuje, tak už někdo začíná přemýšlet tak, že 

ta, dejme tomu možná jako cukrovka nebo i nějaký nádorový onemocnění se neopakuje u dcery proto a třeba i 

několik generací, že by se přenášel nějaký gen, ale prostě protož e mají v té rodině nějaké stereotypní chování, 

nějaký emoční vzorce, chování, životní styl a to znamená nějaký jako. Stav psychiky a že to tak nějak stejně 

ovlivňuje tu tělesnou schránku, ten organismus, dlouhodobě no a predisponuje to, ke vzniku toho onemocnění. Já 

jsem teď nic jako konkrétního neřekl, ale kdybych tohle řekl před nějakým jako tradičním internistou tak jako asi 

se mnou přestane bavit na odborné úrovni nebo zasměje jako, podle toho, co by to bylo za člověka. To mi přijde 

jako zajímavý, ale asi se to bude i mísit, určitě, je možná i naopak, musíme uvažovat, že i ty psychický vlastnosti 

člověka asi jsou děděný, nějak jako hmatatelně tam nějaký přenositelný geny budou, ale jak právě ta genetika se 
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rozvíjí, tak se ukazuje, že to není tak jednoduchý, že nějaký kousek něčeho, jako gen, který se přenáší, když tam je 

nějaký přímý příbuzenský vztah, ale že prostě jde o to, jestli ta predispozice za určitých podmínek jako projeví. 

A dá se jmenovat konkrétní propojení mezi psychikou a nějakým onemocněním? 

(Smích). No tak to prostě zase je jako tisíce různých pohledů. Já nevím, to by mě zajímalo, jak by odpovídali 

různý český praktici, ale ptát se třeba kolik procent pacientů v ordinaci je psychosomatických, tak asi uslyšíte od 

jednoho promile po sto procent. 

Na tohle v rozhovorech sami odpovídali a jmenovali průměrně asi 40%. 

A to říkali podle zkušenosti? To je takový číslo, co se často někde píše, oficiálně. Píšou se fakt jako různý čísla, 

protože to není většinou tak jako v hmatatelných výzkumech, to je na tom, co si myslí ty doktoři. 

Kolik by jsi řekl ty? 

Já nevim, jak přesně je ta otázka. (Smích). 

Kolik procent onemocnění je ovlivněno psychickým stavem? 

No tak když to položíš takhle, tak bych řekl opravdu 100%. Ovlivněný určitě. Je důležitý, Vzájemně ovlivňuje 

pořád, v průběhu tý nemoci. Ta otázka by byla zajímavá, kdyby se položila, že prostě kolik procent onemocnění, 

který ten lékař řeší, který se nějak projevili na tý tělesný schránce toho pacienta, tak kolik má svou hlavní příčinu 

jako v třeba psychosociálních souvislostech toho pacienta, no. Když tu otázku pokládáš pomalu, tak už si prostě 

uvědomuješ, jak je to absurdní, jak to spolu souvisí, když se člověk nachladne, tak to má taky nějaký důvod.  

Že to není “jen tak“? 

No tak. Nevim, jestli to je jen tak, to ne, to se každý někdy nachladne, no. Pak taky jde o to, jestli taky přijde 

k doktorovi nebo ne, to už taky něco znamená. 

A když přijde k doktorovi, tak o čem to vypovídá nebo co to znamená? 

Fakt jako rozhodně nemám rád nějaký jako návody, myslím, že to je menšina autorů, když někdo píše nějaký 

jasný souvislosti, jako já nevim, jaká nemoc, souvisí s jakým psychickým stavem, to se nedá tak jasně říct, že 

všechno je potřeba brát pořád v potaz, no, tak může to znamenat plno věcí, ale každopádně jde o to, že když teda 

ten člověk k tomu doktorovi jde, tak od něj asi něco očekává. To je asi takový, co se asi dá říct, tak pak ten 

doktor musí trošku citlivě, jestli ten pacient jako očekává, že mu prostě ten doktor rychle uleví od těch jeho 

tělesných potíží a vlastně udělá to, co nejrychlejš a nebo od něj očekává, že naopak ho v klidu dlouho vyslechne 

a si ho pozve na kontrolu. 

Dá se říci, jaké typy lidí stojí více o to vyslechnutí a s jakými obtížemi pak většinou přicházejí? 

Nevim, no, nevim. Tak jako ze zkušenosti, si asi nejvíc, co mi vyhovujou nějak jako víc osaměle žijící ženy 

vyššího a středního věku, když to tak jako trošku paušalizuju, no. Ale myslím, že jako o vyslechnutí v nějakým 

prostě životním okamžiku stojí asi každej, někdy no. Nevim, jestli bych řekl, že se mi s nima dobře pracuje, no 

protože oni často mívají tendenci k nějaký závislosti, no a to buď teda na tom doktorovi a nebo na lécích, často 

na obojim. Jako, že si nějak připadaj nebo mě připadaj možná, nějak jako frustrovaný. No, že asi prostě nemají 

nějakou jako zásadní náplň života, nějaký smysl, že jim něco chybí. Když Jde o někoho, koho někdo opustil, ať už 

tragicky nebo úmyslně a ten člověk už není schopen si najít někoho jiného nebo přijdou o práci. No a ty pak 

často chodí právě, opakovaně, s nějakýma tělesnýma obtížema, a přiznávaj to sami během tý jedný konzultace, že 

vlastně jako nerozpoznáte, že oni tu pozornost na ten tělesný problém zase tak nemaj. Nejvíc jim dělá dobře, 

když se jich začnete ptát, jak se jim žije a …to už je známka docela lepšího stavu mezi lékařem a pacientem, už je 

to o nějaký důvěře, že ten lékař musí mít nějakou citlivost, kdy se na takovýhle věci ptát U někoho, kdo vám 

řekne, že ho bolí hlava, posledních pár dnů, a vy se ho jako začnete ptát, jestli nemá náhodou jako problémy 

v práci, s manželkou a na sexuální život, tak ho to může dost zaskočit a ztratit k vám důvěru.  
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U kterých onemocnění si myslíš, že hraje psychika větší roli? 

No asi se to dá říct a tak  a určitě u různých lidí, s různýma příběhama, že někdo je náchylnější k nějakým 

onemocněním než někdo jiný, zvlášť k intenzitě prožití toho onemocnění. No tak těžko říct, já nevim, tak tradičně 

takový jedno z prvních psychosomatických onemocnění se bral třeba žaludeční vřed, myslím, že jako podobně, 

zvažuje se psychika u všech autoimunitních onemocnění od Crohnovy choroby, ulcerózní kolitidy po poruchy 

štítný žlázy. Možná jako revmatoidní artritidu, roztroušenou sklerózu, ale tak většiny těch odborníkům, co se 

těma nemocema zabývá na nejodbornější úrovni, by vám většina řekla, rozhodně by souhlasila s tím, že ta 

psychika či ta psychosociální zátěž v tom hraje roli, ale asi pravděpodobně by řekli jenom jako vyvolávající 

faktor. Že k tomu mají nějakou predispozici, jde o to, jestli nějak hmatatelně genetickou nebo prostě osobnostní, 

rodinnou, nějaký vlivy prostředí, pořád to hraje roli prostě virový nemoci no a pak nějaká psychosociální zátěž, 

která většinou předchází tomu začátku. Napadá mě, myslím i plno lidí a ty pacienty, otázka, jestli kdyby tady ten 

člověk neměl tady tu zátěž, tak jestli by se to u něj nerozvinulo vůbec nebo o deset let později, to jako těžko říct. 

Tak já nevim u jaký, asi u alergie, možná mají, tam si myslím, že to je dost o intenzitě prožitku tý alergie, to dost 

ovlivňuje psychický stav. Kožní problémy, žlučníkový záchvaty, ale jako, že žlučníkový záchvat je vázaný na 

vztek, na zadržovaným vzteku, to je v tý čínský medicíně, ale zase který západní doktor by vám řekl, že ty kameny 

ve žlučníku se vytvoří, kvůli tomu, že ten člověk potlačuje vztek, ale myslím si, že kdyby se chtělo, tak by se to 

dalo nějak fyziologicky vysvětlit, to musí být nějak dlouhodobá stagnace tý žluči, no tak asi prostě, když se jako, 

těma emocema, na ty emoce reagujou, celý tělo na to reaguje, imunitní systém na to reaguje, rozhodně, reaguje 

na to celý svalstvo, příčně pruhovaný, který ovládáme, ale i to hladký, ve všech těch orgánech. Když jste ve 

stresu, tak jste naladěný na nějaký boj, takže ty orgány mají jít pryč, tak se nedokrvují a stahujou se všechny ty 

svěrače, no. 

Zmínil jsi autoimunitní onemocnění. Tam vnímáš, dají se najít nějaké společné charakteristiky pacientů, 

co je mají? 

Já myslím, že se nic obecně nedá říct, ale tak. No tak, často mi připadá, že to docela dostávaj, že to propuká u 

lidí, který jako se nějak nemaj rádi, jinak se sebou nejsou spokojený a možná jako trošku potlačujou svoje 

potřeby. Ale jako nevim, co bych zobecňoval. 

A myslíš, že u některých onemocnění hraje psychika menší roli? 

Když člověk běží na tramvaj, blbě došlápne a zlomí si kotník, tak by se řeklo, že tam ta psychika moc roli 

nehrála, ale asi taky měl nějaký důvod, proč na tu tramvaj běžel a proč na ní běžel tak, že jako nedával bacha, 

byl nepozornej a nebyl asi přítomen v daným okamžiku, ale každopádně, tak jako když na tebe může zezadu 

narazit když jedeš na lyžích nebo v autě ale pak ten průběh, od první chvíle, toho úrazu nebo jakýkoliv nemoci, 

už tou psychikou ovlivněnej je, jako Co s tím budeš dělat, řekneš to okamžitě svým nejbližším, že seš nemocnej 

nebo to naopak dlouho nikomu říkat nebudeš, budeš chtít jít, co nejdřív d o práce nebo se budeš doma litovat, 

budeš brát prášky na bolest, co nejvíc, abys mohl i přes to dělat všechno nebo budeš odmítat veškerý přísun 

veškeré péče odborné, protože prostě nemáš rád zdravotnictví, jako, tak tak no. Ale myslím, že třeba tak jako 

takovej, tak různě se jako obecně nějak ví nebo tuší, jako i  doktorstvo a populace, že asi by z hlediska prevence 

nějakých nemocí, by se měli držet nějaký diety, žít nějakou rozumnou životosprávou, nejíst třeba přebytek 

živočišných tuků a uzenin, nepít moc alkoholu a nekouřit, ale tak jako, ale koukejme se na naši populaci i na ty 

zdravotníky samotný, tak nebo naopak někdo, kdo to úzkostně dodržuje a pak stejně z nich onemocní a umře 

nejdřív. Teďka zemřel nějakej ten Helmut Schmidt, ne, ten německej kancléř bejvalej, asi v devadesáti šesti a 

kouřil do poslední chvíle jednu za druhou. No tak. 

Myslíš, že existují nějaké typy lidí, které se snáze léčí? 

(Smích). No snáze léčí, s některýma lidma je ta konzultace  v tý ordinaci radostná, má z toho člověk dobrý pocit, 

ať už jim rychle člověk pomohl z nějaký fyzický strasti nebo ne. To není to samý jako dobře se léčí, že se lehce 

léčí nebo je s nima příjemná spolupráce. Nevím, jestli znáte medicínský pojem compliance, compliance k léčbě, 

prostě, dodržují léčbu, co jim doktor nařídí, aby byli doma brali léky pravidelně, když to někdo dělá, tak to je 

s ním jednodušší. 
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A jsou typy lidí, kteří mají tendenci to dodržovat spíš? 

To rozhodně. Jako nějaký pořádnější. 

Stane se někdy, že by tě nějaký pacient více zaujal? Čím? A proč zrovna tenhle? 

No tak máme tam mladý holky pěkný, tak těm mám potom tendenci se věnovat víc, i když to není potřeba (smích). 

I třeba mě zaujmou jako naopak starý babičky nebo i dědové, který maj toho hodně, co vyprávět, tak jako i ty rád 

poslouchám. Nejhorší je, že když mě zaujme tím, že prostě v pátek mi tam přijde nějaká holka, že má prostě tři 

dny nějaký brnění ve stehnech a na rukou, já ji pořádně vyšetřím a nic na ní nenajdu, tak se pak domluvím, že jí 

uděláme nějakou základní laboratoř, na který dlouho nebyla a pozvu si jí za týden a uvidíme, jak se to bude 

vyvíjet a pak si celý víkend říkám, jestli jsem jí neměl okamžitě poslat na neurologii. Většinou mi pak v hlavě leží 

ti pacienti, u kterých si nejsem jistej, jestli jsem udělal to správný v tý chvíli. Někdy mě zaujme ten příznak 

z lékařského pohledu a někdy mě zaujme svoji osobností. 

A jakými třeba charakteristikami osobnosti? 

To potřebuje nějaký větší čas s nima, dlouhodobější zkušenost, během tý dvacetiminutový jedný konzultace, tam 

sedí v roli pacienta, tak se asi taky chovají jinak,než se chovají normálně, to já nepoznám, pak jde taky o 

spolupráci s tou sestřičkou, a nějakým dalším týmem, aby se poznala i ta rodina, ale jinak jako, jaká vlastnost 

mě zaujme, to je většino, že mě zaujme spíš, buď to člověk se nějak projevuje energicky a nebo spíš nějakým 

příběhem, co dělá. 

S jakými typy lidí se lépe spolupracuje? 

To lze těžko říct, no, tak jako často ty, co něco už vážného zastihne. Jako já nevim, typicky čtyřicet let kouří a 

opravdu si to nenechá vymluvit, ale po tom infarktu, kdy ho jen tak, tak vytáhnou zpod kosy, tak pak už se dost 

často dá přemluvit, ale asi obecně rozhodně u toho, že to ty praktický lékaři ví, to je právě problém, že když ten 

pacient přijde s nějakým příznakem, že ho něco opravdu trápí, tak většinou spolupracuje, aby se toho zbavil. 

Daleko horší je, že když prostě ho nic netrápí, vy uděláte preventivní prohlídku a zjistíte, že má cukrovku, má 

zvýšený cholesterol, má vysoký tlak, ale z toho on nic necítí, ale je to velký riziko do budoucna a vy mu najednou 

chcete nasadit. Říct mu, že musíte běhat nejíst tohle, jíst todle, nekouřit a nasadit mu tři prášky, to spolupracovat 

nebude téměř nikdo, že by to jako stoprocentně, to je problém a je to problém čím dál tím víc, najít si čas na tu 

prevenci. 

Stane se někdy, že by tě nějaký pacient něčím překvapil? 

(Smích). No tak jako určitě, ale teďka mě nic nenapadá. No tak třeba dvacet minut jsem věnoval jednomu 

člověku, který se tvářil, že chce přestat kouřit, on jako nepřišel proto, ale prostě říkal, že kouří a byl takovej, tak 

jsem říkal, jestli nechce přestat. On jako nějak pak teda jo a asi dvacet minut jsme pak trávili vymýšlením 

strategie, zval jsem ho na kontroly, co bude dělat místo toho kouření,. Že nasadíme lék proti odvykacím 

příznakům, tak jsme si podali ruku, rozloučili jsme se. A pak mi na konci ordinační doby říká Setřička: „Pane 

doktore, tady ten člověk, jak vychází z ordinace přes sesternu, tak říká, stejně kouřit nepřestanu!“ (Smích). Tak 

nevím, co si o tom mám myslet. 

Někdy se říká, že lékař je také psychologem – lidé se k němu chodí vypovídat. Kde ty se cítíš být 

psychologem? 

Čím víc se věnuju psychologii, tím víc se jím cítím pořád, ale vim, že je to jako nebezpečný, tam většinou máme 

fakt jako 10-15 minut na pacienta, takhle jako pět hodin. A prostě vy víte, že by ten pacient, že ho můžete rychle 

zaléčit a poslat ho pryč, že to bude v postatě to, co on čeká, a že to uděláte tak na hranici toho, co byste s ním 

měli udělat, ale že by jako mu udělalo dobře, že by a nějak z dlouhodobýho pohledu by bylo lepší než mu jenom 

předepsat tohle, nějak to prozkoumat, popovídat si o tom. Jenže když to u někoho uděláte, že se ho zeptáte nebo 

dáte mu ten prostor, ať se rozpovídá víc o nějakých souvislostech, no tak najednou se rozpovídá na půl hodiny a 
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to si pak můžete připadat jako psycholog, sedět a poslouchat, tomu pacientovi to dělá dobře, ale zatím se tam 

hromadí plná čekárna lidí. Takže to je blbí, výjimečně to jde, ale moc často ne. 

Napadá tě u určitých lidí, že by to bylo spíše pro psychologa?  

To dělám pořád a poměrně často nebo na to myslím někdy jim to nabídnu. Oni často říkaj, že ještě ne. Nebo 

často řeknou, že si to nechaj projít hlavou a já bohužel často nevím, jak to dopadne. Ale jo, už hodně krát vyšla 

nějaká spolupráce. 

U kterých lidí? U kterých nemocí? 

Často třeba u nespavosti. Nebo u různých věcí fakt no, ale jako možná ještě častěji než psychologa, jo ale 

psychologa taky, ale často potřebuju nějakýho odborníka, který by měl silný psychosomatický pohled, to 

potřebuju i já z toho pohledu, abych vyloučil závažnější onemocnění a aby se k tomu vyjádřil i ten odborník, 

jako, co s tím, ale myslím, že to potřebuje i ten pacient. Čeští pacienti jsou hodně zvyklý, že je praktik posílá 

někam k odborníkovi. Já vim, že když je pošlu ke klasicky smýšlícímu odborníkovi, tak on udělá vyšetření, nic 

nenajde, případně si ho bude zvát, aby měl peníze. Zatížený je ekonomický a zdravotní systém i pacient. Pacient 

se pak vrátí ke mně a vlastně jako z toho nic nebylo. Prošel několik doktorů, několik vyšetření, ale jako nikdo se 

mu moc nevěnoval, nenaznačil mu, že by toho mohlo souviset se situací v rodině no. 

Jak si představuješ zdravého člověka? Jakou by měl takový člověk osobnost, jak by se choval? 

Jo, no to je zajímavá otázka, mě k tomu hnedka napadá hodně věcí. Napadá mě další otázka, jestli ten zdravý 

člověk, jestli třeba zdravý člověk už jako pro mě je do velký míry je jenom ten, kdo opravdu vnitřně chce bejt 

zdravej, to ale není tak jednoduchý, jak na první pohled to zní, ale fakt si myslím, že někdo, kdo opravdu vnitřně 

chce bejt zdravej, ale ne proto, nejenom proto, aby mohl něco udělat jako, aby mohl někam jet, aby mohl 

pracovat, ale proto, že je prostě chce bejt zdravej, prostě chce, aby v něm prostě jako čišel ten, tryskal, ten život. 

Tak to už si myslím, že je jako do velký míry zdravej, protože nějako jako s nějakou nemocí bojujeme v podstatě 

všichni, neustále. Pořád na tebe útočí miliardy virů, bakterií a tvůj imunitní systém, když funguje naplno, tak je 

pořád každou sekundu ničí, prostě cokoliv sníš, tak tvůj trávicí systém, zapojí hrozný imunitní reakce, bojuje 

s tím, aby to prostě všechno zpracoval, vzal si z toho něco, aby naopak si z toho vzal víc k užitku než problémů. 

Když jdeš ven, po pražským ovzduší, pořád lidi na tebe něco prskaj, pořád někde chodíš po kostkách, můžeš si 

kdekoliv něco zvrtnou. Pořád v nás, čím dál tím víc v tom starším věku, pořád v tobě maj tendenci vyrůstat 

nějaký nádory, ale prostě ten imunitní systém, když funguje, tak je potlačuje. Myslím si, že je v tom důležitý, že 

ten člověk opravdu chce bejt zdravej a pak už se dostáváme k tomu, že to zdraví člověka není jenom o tom 

tělesným, že už vlastně jako nemá potřebu, aby ta nemoc byla zástupnej nástroj třeba k něčemu, takže on musí 

být biopsychsociálně zdravej, aby neměl potřebu hrát v tý rodině nemocnýho třeba. 

Jak si představuješ nemocného člověka? 

Zatímco nemocný člověk. Kdo je pro mě nemocnej člověk? No tak, to je zajímavý, okamžitě jako první nastupuje 

pocit, jakože to je někdo, kdo trpí a koho já mám litovat hnedka. Takže by se taky dalo říct, že nemocnej člověk je 

někdo, kdo trpí a kdo potřebuje, aby ho někdo litoval. Já si myslím, že v dnešní době prostě, mám takový jako tři 

aspekty toho zdraví a nemoci. V dnešní době, a bohužel jako i pokud jde o méně závažnější věci, u těch aktivních 

lidí, ta nemoc je něco, co jako toho člověka nějak omezuje v tom, co chce dělat. Myslím, že to většinou ty lidi fakt 

tak berou, že zdraví se považujou v tu dobu, kdy nemají žádný omezení a mohou dělat všechno, co chtějí dělat 

bez omezení, většinou to vnímaj jako tělesný stav, ale můžou to brát jako nějaký psychický stav, který je prostě 

nějak omezuje, tak už si myslím, že se berou jako nemocný a to je ten jeden aspekt teda jako to omezení. Druhej 

aspekt je jako fakt utrpení a to se asi jako skládá a to utrpění se rozhodně skládá z toho bipsychosociálního, 

prostě, něco jako když bolí, ale každý to vnímá jinak, ale když vás něco fakt bolí nebo když máte inkontinenci 

těžkou, tak prostě, si říkáte, že jste asi nemocnej a fakt trpíte no, ale třeba ta močová inkontinence, to je taková 

zajímavá věc, protože to je speciálně u starších žen hrozně častý, nad šedesát let, do nějaký minimální míry to je 

nadpoloviční většina žen, ale prostě pro každou to znamená něco jinýho a nevím, jestli se považujou vlastně za 

nemocný, jestli je to nemoc jo, ale rozhodně tím nějak trpí. No a poslední aspekt tý nemoci, ten poslední, je jako 

fakt strach ze smrti. Když někdo řekne o někom, s vážným tónem, on je nemocnej, tak už jako automaticky člověk 
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tuší, on asi jako brzy umře, když řekneš s lehkým tónem, že je nějakej nemocnej, tak asi cejtíš, že je nějakej 

nastydlej, ale když řekneš to samý, ale prostě, že je nemocnej, tak prostě to zní tak jako nevratně. Tak to je asi 

vše. 

 

Přepis rozhovoru P10 

Rozhovor P10: Lékařka T, žena, 41 let, 16 let praxe, praktická lékařka, Praha 

Vnímáte u svých pacientů souvislosti mezi psychickým a somatickým? 

80 % pacientů, co vstoupí do dveří, by mělo mít intervenci minimálně zaměřenou u praktika na psychiku, ale 

řekla bych, že klidně i na psychologa, psychiatra. Ta psychosomatika je častější, než by se zdálo, já si dokonce 

myslím, že bez vlivu psyché nebo duše nejde nic. 

Jaké jsou vaše domněnky ohledně souvislosti zdravotní stavu a psychiky? 

Rozumím, já vám řeknu příklad sama na sobě, když se podívám dozadu, předně si myslím, že neexistuje náhoda, 

že všechno v životě má nějaký řád, smysl a účel a my tomu říkáme náhoda, protože tomu nerozumíme. Mně se 

stalo, že když jsem odcházela z oddělení v nemoci, měla jsem v době dovolené těžkej úraz, spadla jsem z kola, to 

bylo v roce devadesát sedm, kdybych neměla přilbu tak bych to nepřežila, byla jsem rok v neschopnosti, čtyři dny 

mýho života v podstatě nevim, ale to je jedno, když jsem byla v nemocnici, tak jsem si srovnala vztahy, urovnala 

svůj život, nasměrovala jsem se a musím říct, že nebýt toho pádu na kole, tak by to vůbec nebylo. Musela jsem se 

hodně bouchnout, aby se mi rozsvítilo. Mně se muselo rozsvítit, já bych bez toho pádu na kole nikdy neudělala, 

co jsem udělala, ono to pokračovalo,...odešla jsem, byla jsem rok doma, v neschopnosti, srovnala jsem si vztahy 

ve svým okolí. Pak jsem pracovala někde mimo, nedělala jsem medicínu, byla jsem u firmy. Tam jsem prostě 

prožila, ono to všechno souvisí s tím pádem, proto to říkám, i když je to hodně osobní, Tam jsem prožila osudový 

vztah, musím říct, že teda s ženskou, takže ta orientace je taková. To byl teda šok mimochodem přijmout, šla jsem 

k tý firmě, řetězec událostí se vrstvil tak, že ten pád na kole můj život prostě otočil. Získala jsem licenci z interny, 

tam mi řekli, hahahah, paní doktorko, se rekvalifikujte, a dodělala jsem si ještě jednu atestaci. Bez toho pádu na 

kole by to nebylo. Takže náhoda prostě neexistuje. Když to vezmu ještě dál, že když jsem odcházela z oddělení 

v nemocnici, tak jsem byla furt nemocná, ale jakmile jsem se rozhodla, že dám výpověď, tak se mi strašně ulevilo 

a najednou nemoci nebyli. Já když se s těma lidma bavim, tak jim neříkám ty podrobnosti, ale ten pád z kola 

říkám, že se mi rozsvítilo, že fakt jsem musela. Přišla holka po pátý, že má nějakou virózu, už jsem se ptala, když 

přišla po druhý, jestli někde není nějaký problém, tak z ní vypadlo, že nerada chodí do práce, že hledá jinou, pak 

našla jinou a bylo, jo. 

Všechno souvisí, jasný, když má někdo nějaké trable, já vždycky, když jsem v tenzi, tak mám záda, tady si 

vyrobim nějaký...to je jednoznačně psychika. Výkladní skříň naší duše, fungujem tak všichni. Já třeba v životě 

nebudu mít astma, já mám jiný choroby, to je psychosomatická nemoc jako blázen. 

Vnímáte u pacientů, že tedy každý má tendenci somaticky onemocnět nějakým způsobem, že mají nějakou 

citlivější část těla, náchylnější k nemoci? 

Každý somatizuje někam jinam, to jo, to určitě. To je. Co jsem viděla hlavně na plicním, tam byla onkologie, tam 

bylo hodně ženskejch s rakovinou prsu. Ty ženský mají něco společnýho. 

A daly by se u těchto pacientek s rakovinou najít nějaké společné charakteristiky? 

Ne, nedaly. Ne. To je neuchopitelný. Z mýho pohledu. Já mám kamarádku, která je v pět a čtyřiceti taky s 

odléčenou rakovinu prsu a já vám neřeknu co, ale mě to u ní vůbec nepřekvapilo, já to nejsem schopná popsat, 

to je takový pocit, co z těch lidí mám. Každý somatizujem někam jinam. 

U kterých onemocnění si myslíte, že mají významnou psychickou složku? 
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Všechny nemoce jsou propojený s psychikou, ta nemoc vám umožňuje to, o co si neumíte v normálním životě říct, 

tak to řeknete tou nemocí a vidím to i sama na sobě. A od tý doby, co jsme se srovnala sama se sebou, tak jsem 

zdravá a nic mi není, tak to prostě je. 

Existují podle Vás nějaké nemoci, které by byli typické pro určité typy lidi? 

Já jsem takhle o tom nikdy nepřemýšlela, já bych spíš řekla, že to není nemoc pro typy lidí, ale spíš situace, nebo 

co potřebujete, aby vám ta nemoc poskytla, co vám chybí. Ono je to i tím, třeba leze mi to krkem, to už je i ta 

lidová tvořivost, vy si o to neumíte říct, mám virózy, angíny, před něčím utíkám, potřebuju péči druhejch, ty 

vážnější nemoci. Teď mě napadá máma, rakovinu, loni odoperovanou, na mandli, a to je přijímání, ona měla 

vždycky problém trochu přijímat. Jo a to je přesně ono, ono to je poměrně vzácný u ženskejch, to tam jako patří. 

Já jsem začala říkat mámě, že jí mám ráda, objímat jí a ona s tím má problém, já s tím problém nemám. A to je 

to přijímání ta nemoc vždycky to, co vám chybí, je to tam. Každá nemoc má něco, od každýho z tý psychiky něco, 

ono se to fakt nedá říct. To bych musela hrozně přemýšlet. Ono je to těžký, já to řeknu ještě jinak, my žijeme moc 

dlouho, lidský tělo je od přírody nastaveno na čtyřicet let fungování., dvacet let dospělost, zrání a dvacet let 

dospělost, děti. A teď si vemte, že my žijeme dvakrát tak víc a dýl, takže nějaký ty neduhy mít musíme. Umírali 

jsme na infekce, kardio, už se zvládla onkologie a teď se dožíváme svejch demencí. Tak to je a z tohohle pohledu 

je to vidět, bavíme se, nechci, abychom se bavili o nemoci, když je někomu je devadesát a má infarkt, tam není, 

co řešit. Když je někdo v produktivním věku, u srdce to souvisí podle mě s láskou, to se nabízí. My žijeme moc 

dlouho, tam je třeba ten aspekt prostě brát a k tomu ty problémy patřej. 

Myslíte, že existují nějaké typy lidí, které se snáze léčí? 

Existujou typy lidí, s kterýma když todle proberete, ono je to totiž. Já se snažim s těma lidma hodně se bavit, 

snažim se jim vysvětlit, kde je problém a zamyslet se a spíš jako. Když přijde, že ho bolí břicho a má průjmy, tak 

jako já už to poznám ode dveří, kde ta psychosomatika dominuje, a snažím se to tak jako udělat nějaký vyšetření 

a pak je směřovat, vyloučit velkej problém a pak je směřovat. Oni ty lidi jsou naučený, doktore, dej mi prášek, 

oni se prostě nezamyslí, že ta hlava je mocný faktor na všechno, nejsme na to zvyklý. Občas se někdo najde a 

obecně si myslím, že snáz ženský, že jsou vnímavější, ono je to dáno tím, jak jsme nastavený. Lépe se léčí lidi, co 

jsou schopni takhle přemýšlet. A snáz se léčí lidi, co nejsou až tak jako, to je Problém materiální, co si 

neohmatám, tak není. My máme na odborníka levý ušní lalůček a na pravý už ne. Tady pohled na celýho člověka, 

Zamyslet se nad tím, proč ten člověk má tyhle obtíže, to chybí hrozně tady v tý medicíně. A ani ty pacienti to moc 

nevyžadujou, nečekaj. To je výhoda téhle práce, já ty lidi znám a celkem vím.  

Podle čeho to poznáváte? 

Poznávám to z rozhovorů, ty lidi už znám jedenáct let, prošli mi rukama už tolikrát, mezi řádky řeknou spoustu 

věcí. Oni nosí fotky, vnoučat, pravnoučat, já znám, tady mám dvě, tři generaci lidí, to vidíte. Já jsem docela 

empatická, vnímavá a spoustu věcí vidím, to prostě oni řeknou mezi řečí. A hlavně já nechci mít těch lidí 

zaregistrovaných moc, abych měla čas se s nima bavit, a to je o tom. Dej mi prášek, šup, doktor má rychle 

pacient je spokojenej. Né. 

Co je důležité z hlediska vaši profese – na co myslíte, když vidíte pacienta a jeho přístup k léčbě – co 

vlastně hraje roli v souvislosti s jeho osobností? 

Velikánskou. Někdo chce být jenom léčený, operovávaný a někdo chce být fakt vyléčený. A vtom je trošku rozdíl. 

Tak Někdo se musí nad tím zamyslet, Přijde někdo, já zítra musím bát zdraví, co já mám dělat, s tím neudělám 

nic. Musí se nad tím zamyslet. Ono ta ochota, jak jsem říkala, je to jednoduchý, dej mi prášek a nedělat nic. 

Typický jsou bolesti zad, já těm lidem vysvětluju. Jediný člověk, který je zbaví obtíží, jsou oni sami a to ty lidi 

strašně neradi slyšej a todle je stejný. Lidi, co to nejsou schopni slyšet, už ke mně pak většinou nechodí, to se 

vyselektovává. Jedný paní jsem se strašně dotkla, když jsem jí řekla, že ty problémy sice má, ale že nejsou tam, 

kde si myslí, že sice respektuju a beru v potaz ty problémy, vyšetřili jsme, ale řekla jsem jí, že ty problémy, který 

má, jsou o patro výš. No to byla scéna. A říkala jsem, že to nepovažuju za nutný, ale jestli chce, může zajít 

k psychologovi. A bylo, přeregistrovala se. Jednoznačně. Když někoho takhle pošlu, tak mě se ještě nestalo, že by 

tam...Mám paní, která má neuchopitelná obtíže, ona je taková simplexní osoba, volala jsem ortopedii, aby brali 
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v potaz, že ta paní somatizuje. Ona k psychologovi nepůjde, ne, já jsem jí nakonec zlomila, že dostane invalidní 

důchod, protože neměla ani dokončeno základní vzdělání, simplex. Tak šla k psychologovi a byla v dětství těžce 

zneužívaná. Já se vytahuju, ale ještě se mi nestalo, že bych se spletla, když tam člověk došel. 

Vnímáte ještě nějaké další souvislosti propojení osobnosti a zdravotního stavu? Vy jste o tom už mluvila, 

že je těžké to nějak generalizovat. 

To se nedá generalizovat, to není vázaný na osobnost, jako spíš na tu situaci, co vám má ta nemoc poskytnout. 

Mně nestačilo před dvaceti lety nějaká rýmička, to jsem nebrala v potaz. Já jsem musela opravdu do tý hlavy se 

bouchnout a fakt být doma a fakt si to vyžrat, fakt jsem potřebovala velkou ránu do hlavy. To není na osobnosti, 

to je na situaci, co potřebujete. A mně by se asi ten řetězec událostí, nevim, jak by to bylo. 

Stane se někdy, že Vás nějaký pacient více zaujme? Čím? A proč zrovna tenhle? 

Hm, někdy jo, stane se to docela často, ale já mám ty lidi ráda, já tu práci dělám, protože ty lidi mám ráda. 

Hodně lidí mě zaujme, jsou lidi, který mám opravdu ráda a jsou lidi, který moc nemusím a jsou lidi ze kterých 

jde... Mám tady jednu paní a to se vždycky úplně osypu, když jí vidím v čekárně, ono u ž jí je pres devadesát roků 

a ne a ne umřít. Ona má spoustu obtíží, to prostě je neřešitelný. Z ní jde něco tak negativního, nepříjemnýho. A 

jsou lidi takový sluníčka, přijdou, to jsou lidi, který fakt ráda vidím, jsou takový optimistický. 

A je to ještě něčím, že je ráda vidíte? 

Většinou, je to jako, že jsou to lidi usměvavý, ale nejenom jako usměvavý, ono úsměv jako, to jenom nasadíte. 

Jde o to, že z nich cítíte nějakou srdečnost, vřelost, to poznáte. Já jsem teď hledala novou sestřičku do ordinace 

a to je docela mazec hledat sestřičku a to je holka, ročník 78, já když jsem jí viděla, tak jsem měla po dvou 

minutách jasno a teď pracuje u mě a je to hrozně prima holka. Já jsem pak už přestala hledat, Po prvních třech 

větách jsem věděla, že to půjde, že to je dobrý. Pak jsem měla sraz ještě s jinou a z toho jsme měla takovouhle 

hlavu, tu jsem nemohla přijmout. To prostě vidíte, ono se to těžko popisuje. 

Překvapí Vás někdy pacient tím, jak se zachová? 

Oni se spíš zachovaj blbě, teda ve smyslu. 

A jak? 

Tak třeba přijde, že Chce pomoc a při tom nechce pomoc a já tady funguju jako psycholog, psychiatr že se tady 

vypovídaj. Nebo přišla slečna, která měla podle mě zánět dutin A pak ke mně za čtrnáct dnů přišla, že si ty 

antibiotika nevzala. Tak jsem řekla, běžte na URL, no, co s váma mám dělat. To mě teda trošku jako,…proč sem 

chodí. 

A ještě něčím Vás pacienti překvapí? 

A ani ne za ty roky, spíš ve smyslu pozitivním, že mají ke mně důvěru, těžko si zvykám na nějaký lichotky nebo 

chválu. Teď tady mám pacienta, kterýmu zemřel partner, dlouholetý, v náručí, třicet let byli spolu. On tady 

přišel, teď mi to tady říkal, že má ke mně velkou důvěru a jak mě... Tak to mě teda fakt jako úplně potěšilo, on je 

to příjemný chlapík a to mě fakt jako Překvapil tím, ne tou orientací, to jsem tak nějak jako věděla ale tím, to co 

mi řekl. On o tom nikdy nemluvil a teď měl potřebu mi to sdělit, tak to mě docela jako překvapilo. On tady byl, 

několikrát, jsme si povídali třeba půl hodiny. Taková psychoterapie, já mám psychoterapeutický výcvik a to se 

tady hrozně hodí. A mě hodně dala i ta psychiatrie, jak jsem tam dělala, to je dobrá škola. 

Z čeho odhadujete, že se Vám bude s pacientem lépe spolupracovat? Že bude pacient dobře 

spolupracovat? 

Většinou jo, už při registraci, včera jsem registrovala jednoho pána, ročník 49, už jenom z toho, jak mluví a jak 

líčí svoje obtíže a nemoci, tak už vím, že to bude složitý, to už poznám, to jsem si trochu naběhla, že jsem si ho 

vzala do péče. Mám tady mladou holku z Bosny, ta už tady je dlouho, ta mi dramaticky líčila, strašně 
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dramaticky, svoje obtíže, tam je problém úplně jinde než ona si myslí.  A to už poznám. A s tou to bude složitý. 

Snažila jsem se jí vysvětlit, já ji vyšetřím samozřejmě, ale ať se připraví na to, že ten problém je někde v tom 

podvědomí, že všichni fungujeme na podvědomí. Tady to bude složitý, to poznám. 

Jak si představujete zdravého člověka? Jakou by měl takový člověk osobnost, jak by se choval? 

No ne jako povahově, ale spíš asi vyrovnaně. No, jak si ho představuju, jako sama sebe, já jsem teďko v podstatě 

zdravej člověk, když pominu nějaký ty neduhy. Musí to být člověk, který je duševně celkem vyrovnaný, srovnaný 

sám se sebou, srovnaný sám se sebou. Musí mít sám sebe rád. Nejtěžší věc na světě je přijmout sám sebe, musíte 

se mít ráda, aby vás mohli mít rádi druhý lidi. To je problém. To lidi nechápou. To je základ všeho.  Jakmile 

tohle neuděláte, tak ten člověk nemůže bejt zdravej. Tohle musí tam bejt. To je vaše psyché, pak to ostatní jsou 

drobnosti, tohle je nejdůležitější, to už pak jde samo, jsem to viděla na sobě. 

Jak si představujete nemocného člověka? 

To klidně je příklad na tý orientaci, nemůže bejt zdravej člověk, furt bude nějaký problémy, neduhy. Budu mít ne 

vyřešený vztahy, problémy. Nebudu chtít nahlédnout jejich podstatu, to bývá často, Popíraná pravda, odsunutá. 

Ještě něco? 

Třeba u tý paní, jak jsem o ní mluvila, že byla zneužívaná. To, co je zasunutý, to je ta duše. A spousta lidí, ona je 

to docela síla, když máte udělat ponor do vlastní duše a teď tahat ty… mám tady paní, co byla furt nemocná, já 

jsem nakonec říkala, že dobře, já vám nenutím vám nějaký ty antidepresiva, byť ona byla fakt jako na hromadě, 

ale k psycholožce běžte. A ona mi pak řekla, že tam chodit nebude, že paní doktorka se jí šťourá ve vztazích 

k mamince a že tam pláče. No do prčic, proto tam chodí, tohle musí ven. Tohle je fakt jako těžký, každej v sobě 

máme něco nevyřešenýho, to nikdo nevyřeší, absolutně. Aspoň trošku jo. To je podle mě zdravej člověk. 

Přepis rozhovoru P11 

Rozhovor P11: Lékař U, muž, 56 let, 30 let praxe, chirurgie, Praha  

Setkáváte se s hodně pacienty, máte nějaké domněnky ohledně psychického a zdravotního stavu? 

Tohle by mělo být stejný jako u kohokoliv, jsou lidi, kteří jsou na tom psychicky nedobře, tak spíše trpí některýma 

psychosomatickýma obtížema, takže tam můžeme čekat buď reaktivní depresi u někoho, u někoho žaludeční 

vředy, u někoho infarkt, jo prostě jako u každýho při zátěži. Zase naopak tam jsou lidi, kteří jsou na to zvyklý, 

pro ně to není žádný problém. 

Myslíte, že nějaké nemoci souvisejí s psychikou více než jiné nemoci? 

Tak říká se to, vysoký tlak, srdeční choroby, cukrovka, obezita, když to přeženu, tak ze stresu jsou i nádory, když 

to přeženu, to jsem všechno četl. 

Takže jakoby ten psychosomatický přístup, přístup, který propojuje psychické a fyzické vnímáte jak? 

Já na to nemám nějaký názor, vycházím z toho, co jsem četl. Kolega musel dělat primáře, ač nechtěl a málem 

dostal infarkt, málem na to umřel, takže...Samozřejmě to funguje.  

Tady v tomhle případě tedy vidíte souvislost psychiky a zdraví? 

Ano. Je to taky knižně podložené, spíše jsem to vyčetl, ale občas jsou případy, kdy to člověk vidí a říká si, že to 

tak asi je. 

Před chvílí jste vyjmenoval onemocnění, kde má psychika větší roli, vnímáte i onemocnění, kde psychika 

tak velkou roli nehraje? 
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Tak jako správný chirurg řeknu, že nevím, jak by psychika fungovala na zánět přívěsku slepého střeva, ale 

naopak si jako dovedu představit, že psychika může mít vliv na žaludeční vřed, takže takhle, ale abych jmenoval 

jednotlivé diagnózy, kde to souvisí nebo nesouvisí, to nedokážu. 

Zajímalo by mě, jestli si dokážete představit nějaký osobnostní typ, který bude lépe reagovat na léčbu? 

Tak u nás se říká, že nejlíp to funguje na ty, který jsou v uvozovkách blbí, který si neuvědomujou, co se s nima 

děje, jsou subnormálního intelektu, takže ty, pokud jsou v pohodě, tak se fantasticky hojí, přežijou věci, který by 

člověk nečekal, že přežijou, takže tohle jako je vysoce pozitivní. Vliv, že takovýhle lidi přežívaj, si myslíme 

závažnější věc snáz, ale to je zase takový odhad. 

Aha, to je zajímavý a co myslíte, že v tom hraje ještě roli dalšího? 

V podstatě ty lidi se toho nebojí, nejsou tak vystresovaný, jsou klidnější, taky se méně řídí doporučeními lékaři, 

často. 

Méně se řídí a není to spíše na škodu? 

V některých případech ne. Můj bývalý primář měl krásnou historku, jak odoperoval souseda, uřízl mu, to bylo v 

civilu, dvě třetiny žaludku, asi pátý den pacient chtěl propustit, jako na revers, že nechce být v nemocnici, tak to 

podepsal, odešel no a večer ho potkal v hospodě a on říkal, že je to výborný, už mám v sobě osm piv a teče to 

tam mnohem líp, než teklo dřív. Když by člověk tady to řekl pacientovi, že má vypít během tří hodin, tři litry 

tekutiny a tak by prostě každý řekl, ty jsi úplně hloupý, ten žaludek se roztáhne a praskne to tam. 

Máte nějaký typ, čím to je, že to takhle fungovalo, že mu to neublížilo? 

To já nevim, měl štěstí a samozřejmě bylo to dobře udělaný, ale je pravda, že doktoři začínají zjišťovat, že 

spoustu věcí, které po těch pacientech chtěli, že to bylo zbytečné. Dokonce člověku pomáhá i to, co se mu dříve, 

když jsem začínal, zakazovalo a teď mu to pomáhá, dokonce třeba v tom pooperačním období a tak. 

Takže se mění lékařské postupy? 

Ty názory se mění, čili teďkon by tomu člověku už dali i to pivo, dali mu najíst, třeba by se nic nestalo. 

A ještě řeknu teda jednu věc k tomu, kdyby ten kolega řekl, co dělal toho primáře, byl anetický psychopat, který 

by byl úplně jedno, co se děje a nic ho nezatěžovalo, tak by určitě neměl vysoký tlak z toho a nehrozil by mu 

infarkt, takže to je výhoda těch lidí, kterým je to celkem jedno, tak si to neberou, ti by měli stonat lépe. 

A ještě nějaký osobnostní typ, který by na léčbu reagoval líp? 

Tohle je jediný, co se dá říct, protože pak u takových těch normálních lidí, co pak jsou z toho úzkostní, tam 

samozřejmě jsou různý problémy, takže tihle ti, si myslím, stonají nejlíp. 

Takže tedy u lidí, co jsou úzkostní, vidíte, že je to náročnější? 

Ti se hojí hůř. 

Pozorujete nějaké další charakteristiky pacientů, které by ovlivnily léčbu? 

My se setkáváme vlastně s dvěma skupinama pacientů, jedna je skupina, jsou to sice vězni, ale v podstatě to jsou 

normální lidi, čili snaží se, když se zjistí, že mají chorobu, aby byli léčení, a funguje to stejně jako v civilu, takže 

v tom není rozdíl, teď nedokážu říct, že když je člověk takový, tak, že to bude lepší. Druhá skupina, kterou tam 

máme, jsou psychopati, kteří se z různých důvodů sebepoškozují, a tam je to zajímavý, že přežívají věci, který 

říkáme, že kdybysme to udělali někdo z nás, tak jsme dávno mrtví. Přežívají neuvěřitelný věci a prostě, tam jestli 

je to ta nižší inteligence, nevim, ale prostě přežijí, že teda nechápeme. 

A máte nějaký příklad? 
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Tak přežil, takový hezký, je to taková sranda. Je tam pacient, kterýho znám za těch třicet let, co tam jsem, prošel 

tisíce operací, namluvil nám, kde co, operovali ho pro věci, který jsme neměli, on nám třeba řekl, že ta jizva, 

kterou má není od slepého střeva, ale od něčeho jiného. Takže to člověk udělá děr do břicha, jak teda 

neuvěřitelno, kdybysme to absolvovali někdo z nás, tak určitě budeme mít neprůchodnost ze srůstů nebo něco 

takového, tenhle pacient prostě žije, ať si se sebou udělá cokoliv, tak furt žije. No a prostě se sebepoškozuje se, 

tak že si rozřízne břicho, tam má nalepený střevo hned pod stěnou, pod kůží, tak si rozřízne i střevo, kdyby se to 

stalo nám, zase je pravda, že on má výhodu, že to střevo je nalepený ke stěně a zbytek tý břišní dutiny má tak 

poslepovaný, že by mu hrozilo, že by mu tekla stolice do břicha, přesto nechápu, jak to zvládá, zvládá to dobře, 

je v pohodě. To je ukázka člověka, kterýmu je to dost všechno jedno. 

A proč myslíte, že se takhle sebepoškozuje, co ho k tomu vede? 

Tohle nejsme schopni objektivně posoudit, objektivně říct. Když jsem nastoupil, tak se tam na to dělal výzkum, 

ale bylo to jako u psychologie, závislý na tom, co ti lidi řeknou, čili tam se říkalo, že jde o zástupnou agresi, ten 

člověk říká, je lepší, když se pořežu nebo něco spolkl a tím se vybiju, než abych třeba napadl příslušníka a dostal 

třeba pět let navíc. Takže proto se takhle sebepoškozují, jiní to dělají proto, že ta jejich situace ve vězení, kde 

jsou, je tak špatná, že teda radši se sebepoškodí a odvezou je k nám a podobně a tím na chvíli uniknou. Ale proč 

to dělá tenhle, to si neumím představit, protože to je zkušený kriminálník, který je teda zavřený za těch třicet let, 

prostě co tam jsem, tak ho znám, každou chvíli, takže nevim, proč to dělá. Tam snad padla teorie, že to mohl 

dělat proto, aby dostal nějaký návykový léky. Když tam šel, řekl, že bere rivotril na epilepsii, ale už víme, že to 

jen říká a nakonec ho nedostává. Jsou to takový typy sebepoškození, představte si, že byste si něco takového 

udělala sama... 

Jaké jsou Vaše hypotézy ohledně propojení osobnosti a zdravotního stavu? Na to už jste tak trochu 

odpověděl. 

To jsem řekl, tam samozřejmě někdy člověk neví, jestli ta choroba je příčinou psychického stavu nebo naopak. 

Člověk má dojem, že je to takový uzavřený kruh, že ty lidi jsou nervózní z toho, jak jsou nemocní a zase jsou 

nemocní z toho, abych řekl pravdu, vybrala jste si špatného lékaře na tohle, protože my jako chirurgové, nás ta 

duše, tu většinou nevnímáme. 

Aha, s pacienty se většinou nebavíte o tom, jak jsou na tom psychiky? 

Takhle na chirurgii je to takhle, přijde pacient, bolí ho břicho, tam jako maximálně co můžu o té psychice 

uvažovat, když mi to nesedí, jak by to mělo vypadat, tak si říkám nehraje to na mě? Nebo není ta příčina někde 

jinde? Ale jako, že bych jako nějak speciálně to probíral, to ne, na to na chirurgii není čas, tam jde o to poznat, 

operovat nebo neoperovat, čili během těch několika minut, co má člověk na pacienta a na rozhodování, tak na tu 

duši moc nezbývá, většinou. 

Stává se někdy, že pacienti začnou sami mluvit o tom, jak se cítí? 

Takhle, tady to je chirurgie, na chirurgii přijde zlomená noha, železo na vyndávání, bolesti břicha, úraz, prostě 

takovýhle věci, tam jako maximum, co pacient řekne z psychiky je: "pane doktore, dejte mi něco na psaní, já 

nemůžu spát". Nebo člověk může říct, že je nervózní, tak tam mu můžeme dát něco na uklidnění, říct:"to musíte 

vydržet, to se nedá nic dělat." Takže jako takhle to, ale to musí s tím pacient začít sám, že takhle něco potřebuje 

a když vidíme chorobu, která má třeba nějaký horší perspektivy a vidíme, že pacient si to uvědomuje, tak mu 

nabídneme něco na zklidnění a většinou to akceptují, ale vždycky je to řešení aktuální situace, prostě v tomhle 

okamžiku, ale jinak to... Samozřejmě na oddělení si pacient může požádat o psychologa, takže tam pak s ním ta 

duševní stránka může být probrána, ale zase protože je to rozdělený, tak my pak vlastně nemáme od těch 

psychologů zásadní výstup, maximálně teda víme, hele dej si pozor, ten člověk by si to mohl hodit, dej si majzla. 

Stane se někdy, že Vás nějaký pacient více zaujme? 

Je to jednoduchý, člověk si nejvíc zapamatuje věci, u všeho, který se ho emocionálně dotknou, čili si pamatuju, 

co se mi nepovedlo, to si člověk pamatuje většinou, co se mu povedlo si člověk pamatuje míň často, když se mu 
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podaří něco zvlášť hezkýho, tak si to taky pamatuje, občas teda, když prostě, ale jako, já se tam třeba o to, co ty 

lidi jsou, jak tam jsou, proč tam jsou, nestarám se o to, někdy by se člověk dozvěděl věci, který nejsou příjemný 

vědět. Psychologové to mají horší než my po téhle stránce. Čili samozřejmě jako, někdy ty pacienti, když člověk 

má pocit, že je to nějaký, zvláštní, smolný, tak si to člověk zapamatuje, ale jsou to hlavně ty věci, které se 

nepovedou, buď člověku osobně, nebo obecně se to nepovedlo. My o těch lidech nic nevíme, pokud teda se 

nesnažíme si to zjistit, třeba tam je v té zdravotnické dokumentaci u těch závažnějších onemocnění psychologické 

vyšetření. Někteří z nás to fakt čtou, já jsem si to taky párkrát přečet, udělalo se mi špatně, od té doby to nečtu. 

Takže jako o těch lidech vědět, co nejmíň a pokud to dopadne všechno dobře, tak na ně člověk zapomene. 

Stane se někdy, že by Vás nějaký pacient překvapil? 

No, mám takovou oblíbenou historku a to mě opravdu překvapilo, udělal jsem si z toho odvození, že slušnost 

člověka závisí nebo je teda v obráceném množství kyslíku v krvi. Přivezli mi pacienta z kliniky mimopražský, s 

údajným drobným poraněním na hrudníku a pacient, Rom, chlap jak hrom, bicepsy větší než já stehna a choval 

se podle toho, prostě takovej sebevědomej, agresivní, pak začal modrat a dusit se a rázem se změnil a to bylo 

právě překvapivý, mluvil velmi spisovně, já tak hezky mluvit neumím a prostě místo toho ty vole, pane doktore, 

prosím vás, kdybyste byl tak laskav a tak, tak jsem ho ošetřil, ránu na hrudníku jsem mu zažil, začal dýchat 

dobře, všechno v pohodě, celou tu dobu pak tam ležel, absolutně slušnej a pak zase po pár dnech říkal: "Pane 

doktore, prosím vás, propusťte mě, mně už to tady začíná vadit, já bych mohl dělat nějaký problémy, pusťte mě." 

Čili, to jsem si říkal, že tenhle člověk mě překvapil v tom, že od takového typu člověka by to člověk nečekal a 

bylo to velmi překvapivé, tak oni vlastně se mohou chovat velmi dobře, ale nemají potřebu. Tam je i třeba vliv 

prostředí a výchovy, často se nám tam stalo, že teda vrah z Valtic, velmi negativní člověk, člověk, od kterého se 

očekává hrubé chování nebo to, tak se choval lépe, slušněji, zdvořileji, než člověk, který tam seděl za nějakou 

maličkost. Možná to bylo v tom smíření, že ten vrah s Valtic věděl, že teda za tohle tak, že se bude chovat tak a 

ten druhej si třeba myslel, že sedí za nějakou kravinu, proč by tam měl sedět a dával to všem najevo, byl 

naštvanej, nevim. 

Máte nějaký odhad, co se týče spolupráce s pacienty?  

Tady to je těžký posoudit, ale to je i v civilu, kdy pacientům nabídnete léčbu, která je pro ně nějakým způsobem 

riziková nebo poškozující je jiným způsobem a oni tu léčbu odmítnou, to samozřejmě je v civilu a je to u nás taky 

a tam jako teda jsou dvě věci. Uvědomění si choroby, uvědomění si dopadů léčby a to jako se nedá odhadnout. 

Někdy člověka překvapí, že by to od něj člověk nečekal, protože je úplně mimo mísu, tak mu řekneme, bude to tak 

a my mu řekneme ne. Já mu řeknu, bude to tak a bude to tak a někdy člověku řeknete, proč má být operován pro 

zhoubnej nádor, jaký to má dopad, a oni to odmítnou. A to se nedá odhadnout, kdo se tak bude chovat. 

Nevnímáte, že by určitý typ lidí léčbu odmítnul než jiný typ? 

Ne, protože to člověka může překvapit, jako přístupem k léčbě z každý strany. 

Přepis rozhovoru P12 

Rozhovor P12: Lékař W, žena, 48 let, 23 let praxe, neurologie, Praha  

Setkala jste se někdy s teoriemi propojující psychiku a zdraví, ať už na škole či jinde. 

Ve škole si to asi úplně neuvědomuju, trošku se věnuju psychosomatický medicíně, jsem ve výcviku 

psychoterapeutickým, zajímám se o tuhle hraniční oblast medicíny, která je na hranici neurologie, ale vyloženě, 

že bych měla, že by mě někde učili, že ten a ten typ má takovou nemoc či takovou, s tím jsem se vyloženě 

nesetkala. Spíš je to taková empirie, kterou člověk získává v průběhu práce. Můžu třeba s příkladem? Poprvé 

jsem se s tím setkala na klinice, měli jsme primářku, byla neurolog, která byla dlouho dobu v terénu, pak byla 

zpátky ve špitálu, trochu to někdy zjednodušovala. Příklad pacientů s vertebrogenníma problémama, s výřezem 

ploténky, tam je třeba brát v potaz, co to je za pacienta, jaký je zázemí, jaký je to pacient. Když je to člověk, který 

těžce pracoval nebo těžce pracuje a najednou mu vyhřezla plotýnka, on má jasný nález, jasně ho to bolí, je jasný, 
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je velice pravděpodobný, že pokud ten daný problém odoperujeme, tak mu zase bude dobře. Když je to někdo, 

kdo má tam bolesti, sem bolesti, delší pracovní neschopnost. Objektivní nález není vyhraněný, na zobrazovacích 

metodách není tak jednoznačný jako třeba u toho pacienta. Víme, že ten člověk má úzkostné poruchy, deprese, 

tak tam jako bych třeba tu operaci zvažovala operaci mnohem víc než u toho člověka, kde je to jasně daný, 

vyndáme plotýnku a bude dobře a většinou je dobře. Kdežto těmhle těm lidem se často nepomůže, takže to byla 

taková empirie, s níž jsem se setkávala třeba v tom špitále. Tam byla výhoda ta, že ten člověk ležel třeba čtrnáct 

dní na infuzích a my jsme viděli, jak se chová. Jak se chová, když přijde návštěva, jak se chová při velký vizitě, 

jak to prostě vypadá jakoby celkově, což v té ambulance je, takový ten pohled déle na toho pacienta nemám 

úplně, já tam musím vždycky vyjít z toho, co tady je, dá se doptat, dá se to po nějakou dobu sledovat. Takže jsem 

se setkávala s tím, jak se k pacientům chovat v tý nemocnici a pak si to člověk spíš buduje sám. Plus potom 

samozřejmě, pokud se nějak vzdělává v teorii nebo v něčem, tak pak už trošku líp na to nahlídne, ne, spíš se umí 

líp zeptat. 

Zeptat? 

Co to tomu pacientovi přináší, co to pro něj přináší nejen ta bolest, ale celá ta situace, spíš se vyjde ne z toho, ne 

jestli se ohne, předkloní, ale co to znamená pro něj, pro jeho rodinu, zaměstnání, jaký je ten kontext tý nemoci. 

Mluvila jste o vyhřezlých ploténkách. Mátě nějakou hypotézu s čím souvisí, z psychické oblasti?  

Nemám úplně teorii, že by něco z toho pacienta zapříčiňovalo větší riziko z toho výhřezu. Snad jen, že když někdo 

v podstatě se dostatečně pohybuje, na druhou stranu není to žádný závodní sportovec, tak je takový zocelenější a 

ten svalový aparát bývá statnější a má menší dispozici, ale na druhou stranu často vídám, spíš bych řekla, že je 

to v tom, že výhřez plotýnky může mít kdokoliv, ale je to o tom, jak to zpracovává, co mu to přináší. Někdy máme 

pacienty, kteří mají velký výhřez, který může tlačit na ten nerv třeba trvale nebo v určitých situacích a ty pacienti 

jenom referují jasně tuhle tu fyzickou symptomatiku a nějak se to naučí reflektovat a pak mám pacienty, kteří 

mají menší nález, ale jejich stížnosti jsou daleko větší, když bych vzala ty plotýnky, tak je tam jinak jakoby to 

vnímá ten vlastní nález, kdyby byl stejný, tak si myslím, že tady je to vnímání. Pro někoho, když mu řeknu výhřez 

plotýnky, je prostě najednou tragická informace, pro někoho jinýho je to informace o tom, že tam má nějaký 

problém a že s tím má něco dělat. Takže spíš o tom, jak se k tomu postaví, k tý diagnóze. 

Dalo by se říct, že lidi, kteří se k tomu postaví líp, s nadhledem, mají ještě něco společného? Vnímáte 

nějakou jejich další charakteristiku oproti těm, co to berou více tragicky? 

Více pro to dělají, co se týče těch programů vertebrogenních potíží. Tam v podstatě je to o tom Pracovat na 

sobě, pochopit sám sebe, co mi škodí, co mi dělá dobře a naučit se s tím fungovat, protože každý máme nějaký 

problém a musíme se s ním nějak naučit žít. Já jsem člověk s plotýnkou, já vím, že se mám chovat takhle, á teď 

jsem udělal chybu, tak já to zase odcvičím. Je to o tom, jakou si za to berou zodpovědnost, za ten svůj stav. Když 

to ta druhá skupiny často tu zodpovědnost jakoby nepřijímá a delegují ji na ty doktory, na ty rehabilitační 

pracovníky a tak. 

Takže čekají pomoc z venku? 

Asi tak. Třeba v podstatě základem v té konzervativní léčbě je rehabilitace a já se vždycky těch pacientů, když 

přijdou po rehabilitaci, ptám:“Co vám to přineslo?“ Neptám se jich, jestli je jim líp nebo hůř, ptám se, co vám 

to dalo, přineslo a co jste se tam naučili a tady jako je úžasně vidět, že ti úžasně spolupracující pacienti 

říkají:“Já mám takový a takový cviky, já si cvičím, jako třeba třikrát týdně.“, což jako stačí, když je ten pacient 

kompenzovaný. A pak jsou ti, co řeknou, že nic, že jakoby jen pomasírovali, že nějaký cviky, to ani neví, jak 

vypadají. Takže takový je asi ten rozdíl v zodpovědnosti a k přístupu k sobě. 

Jaké jsou Vaše domněnky ohledně propojení zdravotního stavu a psychiky? 

Asi je to ve více rovinách, třeba v rovině té bolesti si myslím, že tam jde o vnímání bolesti, nemůžu srovnat jaký 

je podnět, ale jako předpokládaný nález, tak u někoho ta dobrá psychika, dokáže tu bolest líp zvládnout ten 

člověk, pokud je člověk úzkostný, depresivní, tak je to takový začarovaný kruh, kdy ho ta bolest ještě víc 
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zúzkostňuje a tu bolest toleruje hůř. A pak druhá rovina je ta, že když opravdu, teď když odhlídnu od těch 

vertebrogenních obtíží, což není úplně jakoby čistá neurologie, tam se to neurologie týká ve chvíli, kdy nám to 

poškozuje nerv, ale jako ty bolesti zad je spíš multidisciplinární jakoby obor, ale když mám pacienty s 

roztroušenou sklerózou, pacienty s nějakým závažným onemocněním, s Parkinsonovou chorobou, epilepsií, 

prostě jako jasně neurologickým onemocněním, tak ten člověk, který k tomu přistupuje, že má v tom nějakou roli, 

i v té léčbě, jako nějakou zodpovědnost, tak vidím, že i ten zdravotní stav se líp léčí, u těch roztroušených skleróz, 

né, že by nedostal ataku, ale ta ataka má prostě, dokáže ta ataka, ale má prostě pro něj příznivější průběh, třeba 

kratší než u toho pacienta, který teda se v tom zúzkostňuje a řeší jako co dál, stejně jako třeba u pacientů po 

mozkové příhodě, tam je to úžasně patrný, máme pacienty, co tak jako polo žijí a vyžadují tu pomoc, kdežto jsou 

pacienti, co bojují za tu svou zodpovědnost a přijmou určitý handicap, srovnají se s ním, ale bojují za to, aby byli 

soběstační, co to jde. 

Takže přijetí, zodpovědnost a bojovnost spojená s aktivitou? 

Ano, aktivita, asi z tý zodpovědnosti, když jakoby jim to dáme. Tam je taky ještě jedna věc, že v podstatě někdy 

jsou pacienti, ti starší zvlášť, přicházejí s tím, že jako přijdou a rozhodněte za mě, jako co. Problém je, když 

někdy ta medicína nedává jednoznačnou odpověď, může být ta i ta varianta správná, operace ne operace, pokud 

nejde samozřejmě o život. A teď já to těm pacientům předestřu s těma eventualitama a říkám jim, teď je to na vás 

se rozhodnout, oboje dvoje je a teď jako spousta lidí nebo část lidí, hlavně těch úzkostnějších to jim to nese 

zmatek, protože to oni nechtěj, oni po mně chtěj to rozhodnutí. Je to pro ně náročný, tohlenc to. A zase ti 

pacienti, co přijmou tohle rozhodování, tak zase se, mám pocit jakoby líp, když řeknou, já na tu operaci nepůjdu, 

já s tím zabojuju, tak tam to většinou potom je dobrý. Na druhou stranu, když já u těhle těch nerozhodnejch 

pacientů striktně řeknu a teď si myslím, že jsme jako vyčerpali a někdy to zkouším, že jim dám čas na 

rozmyšlenou, oni se mi v tom další dva, tři měsíce plácaj a pak vidím, že to k ničemu nespěje, tak třeba řeknu, 

dobře, vyčerpali jsme konzervativní postup a oni prostě přijmou, že je to rozhodnutí, možná se zbaví tý 

zodpovědnosti, ale jako přijímají to, že to tak má být, přijímají to, že je to pro ně dobře. 

Vlastně přijímají, že to řekl doktor... 

Ano, pro část pacientů je to úlevný, zřejmě. Když důvěřují mně, důvěřují i zákroku. Jako část pacientů ocení to, 

že mají na výběr, že do toho mohou zasahovat, ale pro část pacientů je to nepříjemný, protože mají pocit 

nejistoty. V té neurologii jde o to, že v podstatě léčíme centrální onemocnění nerovového systému a pak jakoby ty 

periferní, ty funkční, takže tady v té ordinaci je 50% pacientů vertebrogenních, jak jsem říkala, ne všichni jsou 

neurologičtí pacienti a pak máme další velkou skupinu a to jsou pacienti s bolestma hlavy. To je skupina, kde ta 

psychika hraje velkou roli a pak máme onemocnění, který jsou typicky neurologický jako je Parkinsonova 

nemoc, cévní mozkové příhody, tam to má vliv třeba na to, jak ten pacient se s tím vyrovnává, třeba s tím 

handicapem, ale u těch bolestí hlavy, tady je to jasně jako vidět, ta spojitost mezi tou psychikou toho člověka a 

tím, jak jakoby reaguje na léčbu, jak se s tím popasuje. 

A dalo by se říci podobně jako před chvílí, jestli u pacientů s bolestmi hlavy je něco charakteristického, co 

se týče psychiky, osobnosti, čeho si všímáte? 

Záleží, jaký typ bolesti hlavy mají, pokud pomineme, že ta bolest je způsobena nějakým nádorem nebo něco, to 

sem nepočítám, tak jsou vlastně takový dvě velký skupiny pacientů s bolestí hlavy a to jsou migrenici a kdo má 

opravdu migrénu, tak jako ví o čem je řeč a většinou se s tím naučí nějak fungovat. My fungujeme tak, že si to 

rozebereme, dostanou kalendář a vedou si evidenci a vedou si i tu závislost, co jim to vyvolává a často přijdou 

na to, že jim to spouští to a to a že prostě hold když ten režim poruší, tak to přijde, ale máme látky, které 

fungujou a tyhle ti lidi se s tím naučí nějakým způsobem žít a pak jsou takzvaný bolesti hlavy tenzní, to je v 

podstatě, ze stresu, ze zvýšeného napětí, kdy ty lidi jsou celý den v takový tý křeči, mají ztuhlou šíji a 

perikraniální svaly, který třeba přijdou a řeknou, já mám migrénu každý den. A já se jich zeptám jako, jestli je to 

opravdu migréna, objevuje se těžká bolest hlavy, často zvrací, musí ulehnout, přesto nejsou schopni fungovat a 

já se jich ptám, jak to děláte, když máte chodit do práce a oni řeknou, že musí. Ta bolest, když je tenzní a tady je 

to někdy těžký vypozorovat, co to je, protože ty lidi jsou třeba přetížení, je za tím řada problémů, který si oni ani 

nechtějí přiznat, a hrozně špatně se s nima pracuje, v tom smyslu, že na to nemáme jednoduchý návod, tady nám 
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kalendář třeba ani tolik nepomůže, protože opravdu ta hlava bolí denně furt tvrdí, že je všechno v pořádku, tady 

to chce delší dobu pro to získat důvěru toho pacienta v tom, že zase ptám se, co ty bolesti hlavy, že ho to bolí 

každý den, tak jaký to má vliv na jeho rodinu, jaký to má vliv na jeho zázemí a občas ty lidi začnou, ty který tvrdí, 

že se nic neděje, tak začne najednou něco vyplouvat, vyplouvat i jako něco z minulosti. Samozřejmě, já nejsem 

psychoterapeut, abych to s nima řešila, ale považuju za úspěch, když se mi podaří těm pacientům vysvětlit, že 

tabletky nejsou všemocný, ale vždycky na druhou stranu u těch pacientů vyloučíme, uděláme nějaké vyšetření, 

abychom vyloučili, že tam není nic závažnýho. Pokud se podaří těm pacientům nahlídnout na to, že na to může 

mít ta psychika nějaký vliv, je v podstatě větší šance, že začnou nějak spolupracovat. 

A co myslíte tou psychikou? 

Něco nezpracovaného, podvědomého nebo nějaké souvislosti. Já mám poradnu pro bolesti hlavy asi těch 

dvanáct let, kterou tady zavedla jedna farmaceutická firma, takže se nám přes internet mohou hlásit pacienti s 

bolestmi hlavy. Hlásí se nám typičtí migrenici, kde opravdu dostanou ty správný léky, mají dvakrát do měsíce 

svoji migrénu, naučili se s tím žít, fungují. A pak jsou pacienti, kteří navštívili pět, šest neurologů přede mnou, je 

to takový chumel informací, ta hlava je bolí pořád a tak. A tady se mi vyplatilo, samozřejmě to nezvládnu na 

první návštěvě, ale pokud vidím, že je to pacient tohohle typu, tak si na něj při další návštěvě vyhradím delší čas 

a děláme něco jako dělá Chvála s Trapkovou, časovou osu a tady se těm pacientům někdy jakoby zjeví něco, kdy 

to začalo a co pro tu dobu bylo typicky jo a trochu na to líp nahlédnou, někdy se nám to podaří jakoby vypátrat a 

když se to takhle jako podaří, že to trochu vidí, tak jsou pak ochotní s tím něco dělat dál. Ta časová osa je 

úžasná, jako i pro ty somatický pacienty, tak samozřejmě, když zvedne basu piva a bolí ho záda, tak není o čem 

mluvit, ale u těch chronických obtíží je to docela dobrý. 

Zaujalo mě, jak jste mluvila o pacientech s roztroušenou sklerózou, tak jestli třeba u nich vnímáte nějaké 

společné znaky, co se týče osobnosti, psychiky? 

Jako já tam mezi nima vidím spoustu takových jako bojovníků, který si s tím jakoby perou a naučili žít a 

současná vlastně, ten trend v léčbě roztroušené sklerózy je udržet ty lidi, co nejvíc v práci, zaměstnání a tak, mít 

děti, žít normální život s nějakou dopomocí nebo s vědomím, že prostě může přijít ataka, ale my ji zvládnem, tak 

to u spousty pacientů svých vidím a myslím si, že je to zase o tom, o té informovanosti lidí a o té spolupráci. Tady 

je to i tím, že jsou to mladí lidé, to jsou pacienti, většinou tak ty první příznaky maximálně do čtyřiceti let věku, 

pokud něco zachytneme u starších, tak je to nějaká lehčí forma, která běžela chronicky dýl, tam to tak jako není 

patrný, ale u těch mladejch v podstatě jim říkáme diagnózu na rovinu se všema možnostma a omezeníma, oni 

někdy mají z rodiny takový ty strašáky, že skončí na vozíku. Ona ta léčba potom probíhá v centrech, kde se jim 

můžou dávat léky, které já předepisovat nemůžu, tak oni mají pocit, že se opravdu s nima dá něco dělat a něco se 

děje. Sdružují se různé skupiny, takže tam si myslím, že tam jsou takový bojovný, tyhle ti mladí lidi jsou takoví 

bojovní a řekla bych, že možná i víc než třeba před takovýma dvaceti, pětadvaceti lety, kdy jsem začínala, kdy té 

léčby nebylo tolik, a používali se kortikoidy, po kterých ty lidi otekli a tak a byla mezi nima část takových 

zarytých lidí, kteří si řekli, já se s tím poperu sám, já tu léčbu nechci. Léčbu odmítali, rehabilitovali, využívali 

vitamíny, ale takovou tu současnou léčbu, kterou my jsme považovali za účinnou, odmítali, byli negativisticky 

naladěni k tý léčbě. Dneska si myslím, že většina těch lidí, těch mladých lidí, se snaží prostě a to my na tom 

připadá jako dobrý no. 

A je to tedy pokrokem v léčbě, než to bylo před lety nebo tam může hrát roli i něco jiného? 

Já si myslím, že ano. Tady ten vývoj je velkej a jak říkám, je to centralizovaný, já když budu mít pacienta s 

roztroušenou sklerózou, tak ho posílám do centra, ke mně chodí pak třeba jenom na nějaký krátký kontroly nebo 

když něco rychle potřebuje, ale jinak je léčba vedená v těch centrech, někde úplně jinde. 

Myslíte, že i aspekt pokroku v léčbě spočívá i v současných možnostech navštěvovat skupiny, které 

pacienty s roztroušenou sklerózou sdružují? 

Myslím si, že pro část lidí to má tenhle efekt, je třeba sdružení mladých sklerotiků, kteří se informují o 

možnostech léčby, možnostech třeba i nějaký sociální podpory, když potřebují, tak si myslím, že to má tenhle ten 

smysl. 
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A pak třeba u těch starších pacientů, jak jste říkala, že ty příznaky nejsou tolik jasné, jako v mladém 

věku, tak jestli je u nich vlastně něco společného, co se týče osobnostních charakteristik? 

Tam je to možná o tom, že oni vlastně se s něčím už naučili fungovat, že tam když tu diagnózu jim sdělím, tak s 

nima to tak neotřese jako s tím dvacetiletým člověkem a faktem je, že já jim dodávám, že když jste to nevěděli do 

teďka, že máte tuhle nemoc, tak v podstatě tahle nemoc je jakoby za zenitem, takže já tam trošku i uklidňuju, 

takže tam je to nějak víc v klidu, tam jim tolik nemůžeme nabídnout z té léčby, ale jako docela to nesou dobře. 

Vy jste vlastně mluvila o tom, že pacienti s bolestmi hlavy, vertebrogenními obtížemi často mívají silnější 

psychickou složku. Napadají Vás ještě nějaké další obtíže, kde by větší roli hrála psychika? 

Třeba u parkinsoniků, což jsou zase spíš starší lidé, tak tam pokud ten člověk se podaří jakoby zpracovat 

diagnózu, s tím, že jakoby taky je ta společnost parkinsoniků, rekondiční pobyty, něco se dá dělat, je léčba, tak ti 

pacienti jsou bojovnější a pak je část pacientů, která se tak do toho, tam je to viditelné i na tom hybném 

postižení, jsou víc ztuhlí, chůze je horší oni tady nemají motivaci chodit. Já jim vždycky říkám, že ta chůze je 

součást léčby, že si mají pochodovat, nějakou písničku zpívat, ale pokud to vzdají, nechtějí chodit, v podstatě 

pasivně čekají na nějakou dopomoc, tak tam se to i ta klinika je horší. Mají více těch příznaků, protože ta 

Parkinsonova nemoc nemá jenom motorický příznaky, ale má i nemotorický příznaky, pocení, zácpa, bolesti zad, 

nějaký zažívací potíže, deprese tam patří a tihle ti pacienti referují mnohem hůře tady ty obtíže, říkají, že se potí, 

mají zácpu. A teďka při té kontrole to rapidně prožívají, kdežto s tím motivovaným člověkem to je jiné říká, že ví, 

že to tam patří, takže si upravil třeba stravu a něco s tím dělá. Takže to hraje určitě roli. 

Kde myslíte, že se bere v pacientech ta motivace. V čem to spočívá, že někteří jsou motivovaní, tím pádem 

bojovnější, aktivnější a jiní jsou naopak pasivnější, rezignovaní? 

Mně připadá, že ty pacienti, který jsou nějak líp zakotvení v realitě a sami v sobě, tak to nějak jakoby...třeba 

roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, pro ně je to těžká diagnóza. Já mám třeba padesátileté pacienty s 

Parkinsonem, je to pro ně těžký, ale takže si řeknu, že to není asi o tý jejich ceně a o tom jejich hodnocení a 

prostě to zavezmou, že to k nim patří a nějak se s tím srovnají. A u těch druhých lidí, část lidí je to taková typ 

oběť bych řekla, která sklouzne k tomu, co se mi to jako stalo, tak mi pro boha pomožte nebo kdo za to může, ti 

se s tím hůř vyrovnávají a pak se s těžkýma diagnózama hůř vyrovnávají takoví ti výkonoví lidi, který jako byli 

vyloženě úspěšní za cenu bolestí hlavy nebo tlaku a když už přijde nějaký onemocnění, který je nějakým 

způsobem handicapující, ale z mého pohledu z toho, co tady vidím, se dá ten život žít i celkem plnohodnotně, tak 

pro ně je to takový sešup, je to tak těžko přijmutelný, že ty lidi vidí všechno černě, hůř se jim to všechno přijímá i 

to zlepšení tam moc není a i ta snaha spolupracovat na sobě, třeba v té rehabilitaci, je trosku menší. 

Ještě nějaké onemocnění Vás napadá, kde by ta psychika hrála větší roli? 

No, to se netýká ani tak toho pacienta, ale týká se to pečovatelů. Já mám poměrně velkou skupinu pacientů s 

Alzheimerovou demencí a já se přiznám, že je mám ráda, protože my jim můžeme do určité míry pomoct v 

prodloužení toho období, kdy ty lidi jsou schopni nějak v tý rodině fungovat. A tady vidím, že je to strašně 

důležitý, jak to vezme ta rodina, respektive ten pečovatel, pokud to vezme jako, že je to nemoc a že jakoby se 

nějak s tím smíří, tak ty lidi motivujou a dopřejou jim, aby mohli dostatečně dělat samostatně, ale při tom 

dohlídli, aby se zvládlo všechno, aby se zachovalo, co lze, dělali nějaký domácí práce, chodili do nějakých 

stacionářů. Tak ty lidi jsou fakt jako v pohodě, protože jsou optimistický a oni jako vědí, že nějaký handicap 

mají, ale tak jako radují se z toho, že jdou jednou do týdne do stacionáře a že si zazpívají a že babičky s nimi 

rádi tancujou. Pokud to ta rodina bere jako, že je ten pacient, a jsou to děti, berou to jako, že ten pacient je 

jakoby na obtíž a že to je hrozný, co ta máma jakoby dělá nebo mají ty partneři, jako manželé, pocit, že jim to ten 

druhý dělá schválně. Někdy mám pocit, že to jsou takový celoživotní rozmíšky v té rodině a najednou do toho 

bouchne Alzheimer a manželka má pocit, že ten chlap jí to prostě dělá naschvál. A mám pocit, že tady hraje roli, 

jak s nima ten pečující mluví. Někdy mám pocit, že oni tolik nevnímají ty slova, že se jim říká, ty jsi to krásně 

udělal nebo tak, ale vnímají tu intonaci. Takže když oni na ně nervózně, tys měl tohle udělat a neudělal. To vidím 

tady třeba, přišel pán a byl celý nervózní, aby něco neudělal špatně. Takže bych řekla, že možná je i spíš to 
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naladění rodiny, jak to přijme, se tady odráží i na tom pacientovi, což je i u těch pacientů s tou mozkovou 

příhodou. Jak to ta rodina pojme, jestli toho člověka zapojí nebo nezapojí. 

Takže zejména u těch pacientů, kde jsou odkázaní na dopomoc. 

Napadají Vás ještě nějaká další onemocnění, kde by psychika hrála větší roli? 

Pak jako, to je tak jako hranice psychiatrie a neurologie, máme tady pacienty s úzkostnýma poruchama, s 

panickýma poruchama, kteří přichází jako s podezřením na epilepsii nebo na nějaké kolapsové stavy a tady si 

myslím, že to hraje hodně velkou roli, takže si myslím, že v podstatě, protože už jsme na pomezí s psychiatrickou 

diagnózou a určitě třeba u pacientů s nějakým bolestivým syndromem, třeba s poruchami nervů, tam ta psychika 

hraje roli zase v tom vnímání té bolesti, tam ti pacienti si jako ten typ člověka, který sedí a přemýšlí, kde ho co 

bolí nebo ten typ člověka, který řekne, mám chodit, tak já jdu chodit. 

Myslíte, že jsou onemocnění, kde by psychika hrála menší roli? 

To může být u nějakých těch akutních stavů, kde ten člověk něco zvedne a zablokuje si ty záda a tam ta psychika 

roli hraje podle toho, jak rychle to ustupuje, když je tam nějaký terén, úzkostnější nebo nějaký křehčí, tak tam to 

třeba neodeznívá tak rychle, ale ty záda si asi zablokovat může každý nebo nějaký úrazový děj, který proběhne, 

ale to zpracování následků, si myslím, že je zase o té psychice.  

Na kolik procent si myslíte, že je propojeno fyzické a psychické? 

Já si myslím, že u nás takových asi 40% by to tak mohlo být, že tam primárně je nějaká fyzická, ale pak ta 

psychika modifikuje léčbu a délku trvání toho. 

Myslíte, že existují typy lidí, kteří se snáze léčí. O tom už jsme trochu mluvily, zmínila jste aktivitu, přijetí, 

bojovnost, zodpovědnost, motivaci. Napadá Vás k tomu ještě něco? 

Motivace taky a pak jako, to zní asi blbě, ale jako takový ty lidi, který mají nějako přiměřenou sebelásku. Jo, že 

se jakoby dál nepoškozují, nepoškozují se tím režimem, nestaví se do role oběti, která už jinak nemůže, třeba u 

těch bolestí hlavy, tak pak tam nabízíme nějaké řešení nebo možnosti, jak to změnit a oni jsou vlastně v roli 

oběti, protože to by se na ně zlobil ten a ten, to by se na ně zlobili v práci, manžel, je to jako kdyby v tom neměli 

žádný podíl. Kdež to ty lidi, kterým na sobě nějakým přiměřeným způsobem záleží, tak si sami sebe víc cení a 

jsou, líp se léčí. 

Takže sebeláska, ale i sebehodnota. 

Asi tak, ale musím říct, že v obecném smyslu to nesouvisí se vzděláním, s tím, jestli ten člověk je nebo není 

vysokoškolák. Třeba přijde člověk, který je na první pohled velice sebevědomý, ale když se do toho pustíme, 

třeba u těch bolestí hlavy, tak je to prostě člověk, který má hodně nízké sebevědomý, bojuje za cenu nějakých 

výkonů a to ho v podstatě dohání a tady je pak v pasti jakoby. 

Tady mám otázku, která se toho také týká, dokážete odhadnout z prvního kontaktu, rozhovoru, kdo bude 

lépe na léčbu reagovat? 

Řekla bych, že v takových 80% procentech případů asi jo. Už z toho, už z té anamnézy, už z toho, jak to líčí, už z 

toho, co třeba už podnikl, před tím než přišel ke mně, protože teoreticky by všichni měli chodit přes praktického 

lékaře k nám. Jinak se dá předpokládat, že člověk s tím chce něco dělat než pacient, který navštívil už pátého 

neurologa. Někdy pacienti referují nejen to, co jim je. Referují snůšku diagnóz, kterou jim doktor řekl, ne to jak 

se cítí, je hrozně těžký pro některý pacienty říct, jak jim je a to možná je i taková skupina pacientů, s kterou je 

taky trochu problém, vlastně se vůbec neznají, nedokážou vědět, jak se cítí, pro ně je jako jasná diagnóza, nález 

na rentgenu, ale to o čem to je u nich, k tomu se těžko propracováváme, ať už je to bolest, nález, cokoliv. 

Nedokáží cítit pocity, tělo. 
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Jasně, mají to jakoby odřízlé, řeknou:Tady máte nález na rentgenu a ten je tvůj, doktore.“ Jako kdyby to bylo až 

něco cizího. 

S jakými pacienty se Vám lépe spolupracuje? 

S tím, který je k sobě poctivej, kde tam nejsou nějaký manipulace, protože někdy je tam za tím nějaký problém, 

ale pro toho pacienta je sociálně přijatelnější tělesný problém, takže tady někdy je to nevědomý, to je pak práce 

se s ním někam dostat a někdy je to na tý vědomý úrovni a to je někdy jako náročný, takže s těma, který jakoby si 

připustí ten problém a spolupracují a to i teda jako i úzkostní pacienti, kteří jako, protože někdo si to jako 

uvědomí, že za tím má třeba problém, že mu to něco vyvolává a pokud se domluvíme, že se bude něco dělat i s 

tímhle problémem, tak je to podstatně lepší spolupráce. 

A osobnostně, je nějaký typ, který Vám víc sedí, co se týče spolupráce? 

No jako přiměřená racionalita, pokud je, tak ta je docela jakoby příjemná a zase pokud jako dokáže být nějak 

věrohodný, že v tom necítím nic jakoby za tím, že tam není něco účelového a to je opravdu taky část pacientů, 

kteří přichází jako a je za tím nějaký účel, chápu, že dnešní doba je těžká a když mi někdo řekne, že dělá těžkou 

práci celoživotně a že ho ty záda bolí a že už fakt jako nemůže, tak je to pro mě srozumitelný, ale když jako tvrdí, 

že v práci všechno dobrý a vůbec nic jim nepomáhá a tohle mi to zhoršuje, tak já tam cítím nějakou, cítím, že 

tam něco není úplně v pořádku, že ten pacient není pravdivý, on tenhle pacient taky pracuje hůř. Když řekne, že 

stůně rok a nikam to nevede, ty záda ho pořád bolí, uvažujeme o invalidním důchodu, je to pro mě informace, já 

tam nenapíšu stejně nic jiného než na něm je, ale úplně jinak se s tím pacientem pracuje, co vlastně potřebuje. 

Někdy pomáhá, když se jich zeptám, jakou mají představu o tom, jak jim můžu pomoct. A oni řeknou, že 

očekávají ode mě návrh na lázně. Budiž. Jo. 

Pak víte, na čem s ním jste. 

Takže tady s těma pacientama se mi líp pracuje, ale s těma pacientama, který za tím mají ještě něco jiného, 

možná nějakou manipulaci, tak tam se mi pracuje špatně a možná je to i nějaký můj vnitřní boj. 

Někdy se říká, že lékař je taky psycholog. Kde Vy se cítíte být psychologem v kontaktu s pacienty? 

Asi když těm pacientům je něco vážnýho nebo když mé pacienty, kteří ke mně chodí, něco vážného potká nebo 

jsou v nějaký těžký situaci, tak si myslím, že potřebujou hodně to přijetí a to si myslím, že tohle jako je, tam se 

cítím nebo když mám pacienta, který nemá jednoznačně nějakou neurologickou nemoc, tam si myslím, že je to víc 

ta psychika, tak když mu pomůžu na to nahlídnout. 

Stane se někdy, že byste pacienty přeposílala k psychologům, terapeutům? 

Posílám poměrně dost. 

A dalo by se říct u kterých pacientů, u kterých onemocnění spíš? 

Ono se to tak jako v průběhu toho vyšetřování objeví, buď sem ten pacient chodí s něčím, co zdánlivě nesouvisí, 

přijde s tím, že řeší nějaký problém doma, se spaním a tak, který se pak také prolíná do onemocnění anebo tam, 

kde mám pocit, že jakoby my máme vyšetřeno a naše terapeutický možnosti úplně nejsou, že je tam větší složka té 

psychiky anebo tam, kde se to doplňuje s tím tělesným příznakem. Mám pacienta po úrazu hlavy, který má apatii, 

ztratil o všechno zájem. Je to evidentně organický, protože má poškozený frontální lalok, pro něj je hrozně těžký 

začlenit to do té rodiny, je to mladý člověk. Takže tam se ta psychika prolíná s tím fyzickým. Já jim to nenutím, já 

jim to nabízím, většinou často to funguje tak, že jim řeknu, že si myslím, že by jim to pomohlo pomoct, že je to na 

nich, že sem můžou kdykoliv zavolat, kdyby se pro to rozhodli. Jsem tomu otevřená nebo mohou napsat mail pro 

kontakt na psychologa, ptám se jich, jestli chtějí muže nebo ženu a pak se jim snažím ještě říct to, že to je s 

psychologem jako s kadeřníkem, že není špatné a dobré, ale že jestli vám sedí nebo nesedí, tak jako já to tak 

vnímám. Chodí sem pacienti a říkají, že už u psychologa byli a on jenom poslouchal a on jenom do toho mobil. 

Každý potřebuje jiný přístup, nesedí jeden, bude sedět třeba druhý nebo třetí a je potřeba na ně nezanevřít. 
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Říkám jim to už na začátku, protože pak ty, který už jako mají jednu zkušenost a negativní, tak je pak mnohem 

těžší je někam poslat. 

Stane se někdy, že Vás pacient něčím zaujme? Příznakem, povahou, chováním? 

Příznakem, určitě, protože mě ta neurologie baví a pak mě fascinují osudy těch lidí, co všechno dokážou mít za 

sebou, co všechno mají prožitého a o čem se třeba dovím za dva nebo za tři roky. Příklad, chodí pacient s 

brněním nohou, při diabetický neuropatii, celkem to máme zaléčený, připadá mi, že pacient je stabilizovaný a 

najednou se zmíní o tom, co jako bylo v rodině, co má za sebou, často před těma pacientka smekám. Nebo lidi, 

kteří jsou staří, byli adoptovaní a prožili třeba nějaký dětství, to jsou informace, které se nedozvím na prvním 

vyšetření, to až když je trochu důvěra a to mě fascinuje, co ty lidi mají všechno za sebou. 

A ještě něčím Vás pacienti zaujmou? 

No i třeba to, jak se s tou nemocí dokážou probrat. Musím si dávat pozor na ty lidi, co jako, že všechno je špatně 

a nic nepomáhá, to už jsem měl, to nepomohlo, což mě irituje, musím si dát pozor, abych jim to příliš nedala 

najevo, tady těch se spíš ptám, jakou mají představu o tom, co ode mě chtějí. Mám pocit, že to je pak 

přetahovaná, že tam se jakoby mezi sebou přetahujeme, já jim něco navrhuju, oni to zamítaj a vlastně na mě 

pořád hází ten svůj problém, já ať jakoukoliv zbraň vyndám, tak si říkám, tak jsem někde vedle, tak musím začít 

jinak s těma lidma. A někdy chtějí třeba jenom přiznat, že to mají těžký. 

Překvapí Vás někdy pacienti? 

Někdo mě překvapí třeba negativně, že dělají věci jakoby za zády, že si třeba něco připisují do žádanek, takový 

až na hranici a že to třeba neřeknou, to mě někdy překvapí, ale třeba právě to, jak jsem říkala, že jakoby někdy 

obdivuju to, co se dozvím, právě třeba od pacienta, který ke mně chodí několik let, a pak se prostě dozvím, že 

prostě něco celoživotně dělá. Tak jako někdy je to zajímavý, že člověk musí změnit pohled na toho pacienta. 

Chodí mi pětasedmdesátiletý pán, parkinsonik, pomalu se šourá a pak zjistím, že ten člověk má spoustu patentů 

nebo má něco úžasnýho v technickým muzeu. Tak to na něj pak úplně musím změnit pohled, že ten člověk přes 

veškerý handicap a věk,... 

Jak si představujete zdravého člověka? 

Myslím, že takový když se nezaobírá nějakýma příznakama, bolestma, nezkoumá to, žije aktivně v tom běžným 

životě, zvládá běžný aktivity a je schopen zkoušet třeba jakoby něco novýho, bez obav z toho, jestli to zvládne 

nebo nezvládne a pakliže třeba narazí na nějakou hranici, tak že ji posoudí, jestli ji může překonávat nebo 

nemůže překonávat a nenese to nějak tragicky, když má někde nějakou hranici, nepoškodí to jeho pocit, já nevim, 

že je nějak v nepořádku. Tím jsem úplně vyřadila ty tělesný potíže a ta hranice může mít třeba, že mě bolí nohy, 

když něco přetáhnu, ale je to o uvědomění si normy, že to tak je. 

A jak si představujete naopak nemocného člověka? 

Asi tak, že má limity v takovým běžným životě, že nemůže s radostí v pohodě dělat běžný věci, že se u toho třeba 

necítí dobře nebo že to nezvládne, ať už fyzicky, nebo psychicky, že má ten limit, že ho to omezuje v tom 

fungování. 

 

Přepis rozhovoru P13 

Rozhovor P13: Lékař X, žena, 39 let, 15 let praxe, angezilogie a anesteziologie, Praha  

Setkala jste se někdy s teoriemi, které by propojovali osobnost a zdraví? Či s psychosomatickými 

teoriemi? Na škole či jinde? 
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Na škole určitě ne, až vlastně v rámci toho oboru jsem o tom víc začala přemýšlet, protože ty pacienti, co chodí s 

chronickou bolestí, z mého pohledu je tam psychosomatická složka vždycky, takže teď vlastně víc spolupracuji s 

psycholožkou. Netroufám si já do nějakých hlubších rozborů, ale určitě v rámci toho oboru nebo spíš těch 

problémů, s kterýma pacienti přicházej, tak jsem se začala více věnovat psychosomatice. 

Znáte tedy nějaké teorie či názvy? 

Teoretický určitě ne, ale teď vlastně chodím na kurz psychosomatiky na IPVZ, takže spíš vlastně, já opravdu tu 

teorii neovládám, ale spíš se mi líbí přístup té rodinné terapie Chvála, Trapková, líbí se mi názory pana 

Poněšického, ale teorie spíš neznám. Tak jak čtu tu literaturu, z toho si pak vybírám nebo to, co mi zapadá do 

těch jednotlivých případů. 

Jste tedy vlastně otevřená psychosomatice? 

Určitě, tady to ani jinak nejde. 

Říkáte, že vždycky, když je tam bolest, hraje tam roli psychická složka. 

Já bych řekla, že vždycky, hlavně u té akutní bolesti tolik né, jestliže je známá příčina, tak tam ta psychická 

složka nemusí ani tolik být, samozřejmě, že jsou tam emoce, jako úzkost, strach, co se bude dít, jak dopadne 

operace, obzvlášť když je to záležitost akutní, ale u těch chronických věcí, tam vždycky to psychiku zahrnuje, z 

mého pohledu, takže určitě když jsou pacienti, kteří trpí dvacet, třicet let bolestma, tak si nedokážu představit, že 

by vlastně tam tu psychiku to nepoznamenalo a je otázka, co bylo to prvotní, jestli psychika nebo až vlastně to 

bolestivý onemocnění a tím, jak se ta chronická bolest často sdružuje s depresí, tak to je poměrně často vidět. 

Když se zeptám ještě trochu jinak, jak vlastně vnímáte propojení fyzického a psychického u nemocí? Je 

možné to vyjádřit procentuálně? 

Nevím, jestli to dokážu říct procentuálně, ale myslím si, že je málo onemocnění u kterých by ta psychika nehrála 

roli, ale jestli je to řekněme třeba dvacet procent, kde ta psychika roli nehraje, ale když to vezmeme v širších 

souvislostech. Proč třeba někdo onemocnění virózou, proč je oslaben imunitní systém, jestli tam je nějaký 

problém v psychice a pak teprve dojde v rámci psychoneuroendokrinního systému, jestli tam vlastně na základě 

toho vznikne akutní viróza, takže i tam se dá podle mého názoru vysledovat...nebo třeba i nějaká zlomenina, proč 

si člověk zlomí nohu, proč k tomu dojde, když se třicet let nic nestalo, takže bych řekla, že asi 80% určitě, že tam 

ta psychická složka určitě hraje roli. 

A napadá Vás nějaké onemocnění, kde by psychika hrála menší roli? 

Třeba náhlý příhody břišní, jako třeba akutní apendicitida, tam si myslím, že asi úplně není to jako, nedá se to 

vysledovat. Nebo třeba nějaká cysta, například varlete, to jsou takový věci, kde bych asi u těch úplně záležitostí, 

bych to neviděla nebo nějaký traumata, polytrauma, tak tam bych asi nehledala příčinu hned tady v tom, spíš 

opravdu u těch chronických záležitostí, ať už se to týká astmatu nebo hypertenze, tak tam určitě si myslím, že ten 

podíl psychiky tam je. 

Ještě nějaké onemocnění, kde psychika hraje větší roli? 

Určitě kožní onemocnění, určitě ta bolest, to je takový jako výkřik duše mi to připomíná, určitě záležitosti funkční 

stavy gastrointestinálního traktu, funkční poruchy, počínaje od nespecifických záležitostí až po vředovou 

chorobu, zánětlivé onemocnění střev, ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, tam bych viděla jasnou souvislost. 

Myslím si, že velkou roli to hraje i u záležitostí kardiovaskulárního onemocnění a určitě záležitosti plicní, nejvíc 

asi to astma považuju za úzkost. 

Když k Vám přichází pacienti, máte nějaké domněnky ohledně toho, s čím k Vám přichází, ohledně 

propojení jejich fyzický obtíží s psychikou? 
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Určitě, zkušeností, praxí, když přichází pacient do ambulance nově, většinou praktik ho doporučí, mám tam 

takové nějaké typování, nebo co si myslím, že by tomu člověku pomohlo, ale úplně asi na první dojem to 

nedokážu, spíš je to taková pocitologie, spíš je to pocit, že tenhle pacient, kde bude mít problém. A ono většinou 

při té první návštěvě oni nejdou do hloubky, nesvěří se, když se vidíme poprvé, tak tam není ta důvěra, ale 

mnohdy po tom při těch dalších návštěvách, oni jsou rádi, že jdou k lékaři, který je pro ně somatický, ale tím, že 

se začnou potom otevírat, že začnou mluvit i o psychice, o věcech okolí, rodinných sociálních, tam se to potom 

začne více rozkrývat a myslím si, že mnohdy řeknou věci, který u ostatních odborností neřeknou, že to neřeknou 

ani i neurologa, ani u chirurga, tam vůbec není prostor a nechtějí jít ani k psychiatrovi, ani k psychologovi, 

protože si nechtějí připustit, že oni by jim mohli pomoct, že ta příčina je vlastně tam, takže tady mají více 

prostor, že se s tím svěří. Takže neotypuju si je hned, mám nějakou svoji hypotézu, čím by to mohlo být, ale 

vlastně se to až během těch dalších návštěv odkrývá. 

Máte nějaký příklad, co Vás u pacienta napadlo napoprvé, co jste se pak dozvěděla v průběhu? 

Mnohdy je to třeba, to se stalo u paní. Osobnostně ta pacientka vypadá jako submisivní osobnost a mnohdy 

vlastně se pak dostaneme k tomu, že se svěří s nějakým domácím násilím nebo s nějakou situací na pracoviště, 

kde jsou vystaveni šikaně. 

A u submisivních osobností vnímáte, že by trpěly druhem onemocnění, které by bylo v něčem podobné?  

Tady jako v té ambulanci, vlastně jako neřeším tady ty ostatní onemocnění, tak to bych ani neřekla. Většinou 

chodí s bolestmi zad, takový úplně typický bolesti velkých kloubů, je to něco, co je úplně jako ochromí, takže asi 

nedokážu říct, že by to bylo určité, že třeba submisivní pacienti by měli určitý typ onemocnění. 

A u bolestí zad, jsou tam typy lidí, co trpí bolestí zad. 

Ne. Řekla bych, že je to takový jako, prochází to celou společností. To jsou fakt jako chronici. Například jedna 

bývala zdravotní sestra, rodina se o ní stará. To je třeba pacient, tam už si myslím, že ten psycholog by jí taky 

pomohl, ale ona vzhledem k tomu, že je na vozíčku, tak se těžko někam dostaneme, tam už nemůžeme ani dál, 

takže takovou tu podpůrnou psychoterapii, kdy se člověk snaží ukázat, co by mohla, nemohla, jak upravit denní 

režim, aby v noci spala a ve dne byla vzhůru. Neřekla bych, že by to byl určitý typ pacientů, fakt si myslím, že to 

prochází celou společností a u těch zad, je to takový oblast, kam ty stresy nebo takový ty negativní emoce 

promítáme nejčastěji, já se s tím tady setkávám. Kardiolog by vám řekl jinak, neurolog nebo jako ty ostatní 

odbornosti by to viděli v těch onemocněních, s nimiž se nejčastěji setkávají. 

Jsou záda tedy spojena s nějakým konkrétním životním tématem? 

Nemůžu říct, že tady jako, že bych měla prostor. Většinou, je to různý, někdy jsou to lidi, co mají opravdu hodně 

naloženo. Tam je to hodně znát. V podstatě není tady pacient, kterého když vyšetřím, aby neměl potíže v oblasti 

CTH přechodu, fakt na těch ramenou si to neseme, ale třeba ta bederní páteř, jsou to pacienti hodně těžký, po 

několika operacích bederní páteře, takže tam se těžko rozplétá. Já to nedokážu říct, jestli to souvisí s určitou 

věcí, co oni řeší. Všichni vlastně, mám z toho pocit, potřebují cítit zájem, to je asi takový jako nejdůležitější, co 

vlastně očekávají. Mnozí očekávají zázrak, to nejde, ale neřekla bych, že to je nebo nedokážu to vysledovat. 

Vy jste mluvila o potížích s trávením, u těchto zdravotních potíží Vás napadá nějaká souvislost s 

psychikou, osobností? 

Tam určitě jsou takový jako nějaký neurózy, tam se to asi jako nejčastěji si myslím promítá. Ono je to trošičku 

složitý v tom, že ti pacienti mnohdy mají potíže z nadužívání nějakých antirevmatik nebo jiných léku, mají 

anamnézu gastritidy, žaludečního vředu, takže to se těžko vysleduje, ale jsou tam i lidi, který špatně snáší léky, 

většinou mám z nich pocit, že jsou neurotický, bojí se to přijmout. Mám představu, že ten zažívací trakt se pak 

stáhne, nechce to přijmout a z toho možná ty potíže jsou. Tam bych asi viděla spíš. 

Pak jste zmiňovala ještě kožní problémy, máte u nich nějakou hypotézu? 
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Tam si myslím, že je to jednoznačně o ohraničení vůči okolí a vůči sobě samotnému. Vedle je ambulance hojení 

ran, takže tam jsou pacienti s chronickýma bércovýma vředama, hodně spolupracujeme, takže jich vidím víc, 

mám je také ve své péči. Tam si myslím, že jo, že je to takový to vymezení se, že se chtějí schovat nebo naopak, že 

na to chtějí tu péči. 

Pak jste zmiňovala ještě? 

Možná gynekologické obtíže, ty jsou taky typický. Tam si myslím, že hraje velikou roli sexualita. 

Můžete k tomu povědět více? 

Problémy se sexualitou nebo problémy v partnerském vztahu. Ty gynekologické problémy, jsou pacientky s 

bolestmi v malé pánvi, přicházejí s tím, že jsou neřešitelný, mají opakovaně udělanou laparoskopii, v 

gynekologické oblasti je všechno v pořádku. Mají opakovaně vaginitidy, záněty a vlastně, ať upraví ty ženy 

stravu, ať se léčí správně, léčí se partner, tak vlastně tím, že to přetrvává a hlavně ty bolesti, tak si myslím, že se 

tím řeší něco ve vztahu nebo v té sexualitě, takže v tomhle tom smyslu. 

Zmiňovala jste plíce, jako, že je vnímáte jako více propojené s psychikou. Hlavně astma jste říkala. Je 

něco typického pro lidi, co mají tyhle obtíže? 

Tam si myslím, že i tím, jak dělám trošku tradiční čínskou medicínu, tam si myslím, že u těch plic hraje roli 

úzkost a vlastně i tím, jak vzniká poměrně často to astma už u dětí v závislosti na dermorespiračním syndromu, 

že mají nejprve ekzém a pak vlastně se dostanou k tomu astmatu, tak jasně, že je tam nějaký terén, že prostě 

reagují na nějaké alergeny a tak, ale myslím si, že vlastně to s tím souvisí, že vlastně to tělo reaguje tak, že se 

prostě osype, ekzém se udělá. Cítím z toho úzkost, že ty lidi jsou takový. Pacienti někdy navštěvují i alternativní 

léčitele, někdy řeknou, že navštěvují i psychotronika, jinde se to třeba bojí říct a když to tady řeknou, tak je to 

pro mě známka, že se snaží hledat trošku hlouběji nebo hledat někde něco jiného a nejenom užívat léky, takže 

pro mě je to vlastně, když to není jako úplně z cesty, tak jim říkám, jestli jim to pomáhá, že jim to nemůžu 

doporučit, nicméně oni sami vidí, jestli to má význam či ne. 

Mluvila jste o kardiovaskulárních obtížích… 

Jako typologii nevim, ale určitě i z té tradiční čínské medicíny, tak tam to srdce není jen orgán, pumpa, ale je to i 

srdce v duchovním ohledu, takže tady bych viděla třeba u těch hypertoniků, choleriků, kteří to nemohou projevit 

ven, obrací to proti sobě, ten tlak a napětí v nich roste. Infarkt, to si myslím, že je až vyhrocení. Je tam primárně 

stah těch arterií, může to být smutek i strach, takže asi tak bych tam viděla tu souvislost. 

Vnímáte nějakou souvislost mezi povahou člověk a typem onemocnění? 

Asi jo a nedokážu, nemyslím si, že by se to dalo jako definovat úplně, že by určitá povaha onemocněla určitým 

druhem onemocnění, spíš tam je jakoby asi tendence k tomu, ale kam až to dojde je otázka, jestli ten člověk 

onemocní nebo jestli se to projeví v jiné soustavě. Třeba, co se týče přijímání onemocnění, vyrovnání se, přijetí 

diagnózy, tam si myslím, že povaha hraje určitě roli. 

A kdo myslíte, že s tím dokáže vyrovnat lépe? 

Určitě člověk, který má dobré rodinné zázemí, ať už je jakékoliv povahy a nemusí to být ani rodinné zázemí, 

hlavně aby měl kolem sebe nějakou skupinu známých, přátel. Asi vyrovnání se s nějakým onemocněním, těžší to 

mají introverti, kteří si to probírají v sobě a nechtějí to lékaři ani nikomu jinému říct, kdežto extrovert je člověk, 

který dokáže ty emoce prostě dát ven a na odiv, tak si myslím, že pak to vyrovnání je snazší. 

Ještě něco Vás napadá? 

Asi flegmatici by taky...asi ty lidi, který se dokážou smířit s něčím, že prostě něco tak je, tak určitě to vyrovnání 

je daleko lepší a to si myslím, že jde všema povahama napříč. Opravdu takové smíření se, že něco nějak je a 

bude, to je úkol pro nás pro všechny. 
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Existují podle Vás typy lidí, které se snáze léčí? 

Myslím si, že to je když cítí k sobě pomocníka, lékaře nebo zdravotnický personál, že se jim opravdu snaží 

pomoct, že tam je ta empatie, že tam funguje, nám to není jedno, že ten pán má to a to a že mu jenom dáme 

nějaký léky a pošleme ho pryč. Tak určitě tam si myslím, že to uzdravení se je lepší a potom jako těžko říct. My 

jsme tady ambulance bolesti, ti pacienti se neuzdravují, my tady máme pacienta nadosmrti, jsou to chronici a 

není kam je poslat, jsou to speciálně pacienti po operacích páteře a to je opravdu hodně specifický. Když je 

pacient třeba po třech operacích bederní páteře, tak už jak by se mohl uzdravit, už tam není ta cesta zpátky. 

Bohužel, když si tak probírám ty případy, tak tam ta cesta není, pacienti po operace páteře, s migrenózními 

stavy. Jsou to všechno věci, který asi úplně jako nedokážu říct, že by se dokázali vyléčit. Jako algeziologové 

považujeme za úžasný, když se pacientovi zmírní bolesti tak, že se třeba vyspí, dokáže opravdu nějakýma 

relaxačníma technikama si pomoct, že ty bolesti nejsou tak velký, že dokáže třeba dojít do obchodu na nákup, tak 

to všechno. Je to metoda malých pokroků, ale úplný uzdravení jsem tady opravdu nezažila. 

Vnímáte lidi s malými pokroky, sami si někam dojdou, bolest se sníží, že by měli něco společného v tom 

svém přístupu k léčbě? 

Ne, ne, řekla bych si, že tam jsou i takový, že to nepřiznají, ani sami sobě, že se to zlepšilo, ani když jim ukážu na 

škále bolesti tu změnu, ale vlastně mnozí z nich to jakoby nevidí nebo to, že se najednou vyspí a nevyspali se, oni 

na to hrozně rychle zapomínají, jak to bylo před tím. Naopak jsou pacienti, kteří se hodně rychle zlepší a vnímají 

to pozitivně, ale je to spíš o typu, jednotně bych neřekla, že by tam byl nějaká sjednocující linka. 

S jakými pacienty se Vám lépe spolupracuje? 

No, určitě s těma, který nejsou rezignovaní, mají pořád pocit, že se dá aspoň trochu něco zlepšit a že vlastně taky 

třeba při té první návštěvě si uděláme dohodu, na čem budeme pracovat, co vlastně teda se pokusíme zlepšit. 

Většinou jim rovnou říkám, co se nezlepší, co nedokážu. A většinou s těmi pacienty, kteří nejsou takoví pasivní, 

co dokážou i sami, že souhlasí, že půjdou k psychologovi na vyšetření, že třeba půjdou i k psychiatrovi, že budou 

chodit na rehabilitace, že oni sami pro sebe něco dělají, tak s těma se pracuje lépe. 

A ti pacienti, co jsou v tom aktivní, mají ještě něco společného, co se týče jejich povahy? 

Je to tak různorodý, že bych...nevim, nedokážu najít. 

Přemýšlím, čím to je, že je člověk ve svém přístupu aktivní, že je rozhodnutý se sebou něco víc dělat. Dělat 

něco více pro svou léčbu. 

Určitě tam jako budou nějaký jako...vlastně jako přístup k životu. Jsou optimističtí, věří tomu, nejsou líní, což 

jsme všichni, když vlastně ten pacient pro sebe něco začne dělat, je to známka toho, že opravdu chce, je to životní 

nastavení, je mu to dáno, že nechce zůstat o berlích, chce dojít dál, chce tam mít vizi sebeobslužnosti, že nebude 

někomu na obtíž, tak někteří to dokážou, ale nedokážu říct povahově, prostě buď to v tom člověku je, nebo není. 

Někdy se říká, že je lékař také psychologem, kde vy se cítíte v kontaktu s pacienty více jako psycholog? 

Když přichází pacient, tak už ho člověk nějakým způsobem vnímá. Já se vždycky snažím si říkat, proč mě něčím 

třeba štve nebo proč vlastně mi je sympatický, tam už se snažím, když mám podezření, že jsou problémy ve 

vztazích, když to pacient připustí, tak se toho dotknu nebo se snažím na to zavést hovor a vlastně i ty pacienti, jak 

se postupně rozpovídají nebo dokážou se svěřit s více věcma, tak tam si připadám více jako psycholog nebo když 

se je snažím motivovat k nějaké činnosti nebo k nějakému postupu, tak asi tam. Hodně, mám jednu pacientku, má 

nehojící se vřed na noze, už si ho vypěstovala tak, že má celý bérec cirkulárně a v podstatě pak jsme se dostali k 

tomu, že její dcera je, má dceru, syna, syn je úžasný, a dcera, alkoholička, tak ta je taky úžasná, protože pracuje 

v bance a věnuje se tý práci a tohle vyplouvá tak na povrch. Přijde s ní vždycky i manžel, ona je taková 

droboučká, on je takový velký, klasický ochránce, tak tam si říkám, to, že ona odmítá určité druhy léčby, tak si 

říkám, jestli to její onemocnění nehraje nějakou roli v těch vztazích jakoby širších rodinných, takže tam se cítím 

více jako psycholog, snažím se v tom sama nějak vyznat. 
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Vnímáte u některých pacientů více, že byste je poslala za psychologem a jestli ano, tak u kterých 

pacientů? 

Určitě. Tam, kde mám u nich, ale je to taková pocitologie, tam, kde mám pocit, že je zatím opravdu nějaký 

problém psychický nebo problém vztahový nebo problém, kde to cítím, že prostě tam není něco v pořádku, tak 

vlastně s tou psycholožkou spolupracuju, s tím, že většina pacientů souhlasí, že půjde za psychologem, když jim 

řeknu, že půjde o nácvik relaxačních technik, ale vím, že vždycky paní psycholožka si dělá nějaký takový 

rozhovor úvodní, takže tam případně bude nějak s tím pacientem spolupracovat, takže jo. Neposílám za 

psychologem každýho, takže si ty pacienty typuju spíš podle toho pocitu. Když jim to třeba navrhnu a je vidět, jak 

jsou oni zablokovaní, že zkrátka ne, nebudu chodit za psychologem, nejsem blázen, což je velmi častý, tam si 

říkám, jo tam ten problém bude, ale nedá se ten člověk do toho nutit, takže čekám třeba i několik let než s tím, 

nabízím mu to opakovaně, než s tím souhlasí. Takže určitě jo no, jsou pacienti, kde vím, že...tady s paní 

psycholožkou spolupracuje dlouho i třeba u obézních pacientů, také spolupracuje s nutričním terapeutem. 

Pacienti, které nechce vzít chirurg na operaci, protože jsou obézní, pro ty lidi je to obtížné, nemohou se hýbat, 

jedí, jak jedí, ve spolupráci s nutričním terapeutem vidím přínos. 

Dá se nějak blíže přiblížit pocit, že by bylo dobré, kdyby pacienti šli k psychologovi? Co je to za pocit? 

Asi, tam kde cítím, že já pro to nemám prostor, mám půl hodiny na pacienta, tak tam, kde si myslím, že to chce 

víc a hlavně neznám psychologické metody, je to o té empatii. Ten pocit, když se třeba dostaneme k něčemu, že 

tam cítím problém jinde než, že pacient má bolavé koleno. Je to věc, kde ten pacient to jako cítí, ale že vlastně 

má jinou starost, že ta bolest je opravdu jakoby ne bolest kolene, ale bolest duševní. 

Stane se někdy, že Vás pacient něčím zaujme? 

Jo, no to určitě. Třeba teď se mi vybavila pacientka, malířka, ty pacienti, když sem přicházejí, přinesou vyplněný 

dotazník o bolesti, tam tu bolest zakreslí. Tady ta paní malířka, tak jak to vyjádřila, tak to bylo i barevně, bylo to 

hodně hezký. Zaujal mě pacient, který vyplnil dotazník, většinou inženýři, k tomu donese třeba čtyři A4, kde 

popisují, co kdy, jak to píchlo, co si na to vzal za lék, tak to si říkám, tady to bude velký problém. Tak třeba 

tenhle pacient s tím mi ten psycholog velmi pomůže, protože tohle se v rámci čtvrt hodiny nedá rozebrat. Není to 

ani negativní zaujetí, jen mi to dává ten typ toho pacienta. Ono je to jako při anestezii, když uspávám nějakého 

inženýra, i když nevím, že má titul, tak je to poznat, oni jsou takoví perfekcionisti, mají pocit, že to lidské tělo 

funguje jako stroj a tak zkrátka se vymění součástka a člověk bude fungovat dál a nechtějí vlastně si přiznat, že 

to není o té součástce a že to tělo nefunguje jako stroj, takže jo, perfekcionisti bych řekla, paní učitelky jsou taky 

typický, herečky jsou taky typický. 

A myslíte, že někdo, kdo vnímá tělo jako stroj, se pak lépe léčí? 

Když je to o onemocnění, kde jde o to vyměnit kyčelní kloub za umělý, tak ano, myslím, že mají, opravdu tam je 

to přesvědčení. Nebo mám nádor, vyndá se nádor, bude chemoterapie, hormonální terapie, ozařování a budu v 

pořádku. A potom třeba u těch maligních diagnóz, ono to takhle neprobíhá a oni jsou z toho potom frustrování, 

ale když je to něco, co se dá odstranit snadno, tak jo, tak si myslím, že to zafunguje, ale nemyslím, bohužel je to 

tak, že v mnoha případech to tělo nefunguje jako stroj, takže v tom to mají inženýři těžší. 

Ještě něčím Vás pacienti zaujmou? 

Někdy je zajímavý s čím přijdou, co všechno absolvovali, co všechno si nechali udělat, u lékaře, v rámci 

zdravotnictví nebo různé alternativní metody. To, co všechno podstupují, to mě někdy zaskočí, jinak, určitě mě 

zaujme, když přichází pacient, vlastně bych to nepředpokládala, ale chce tady být v doprovodu rodinného 

příslušníku, tak už to mi něco taky říká, když je to dospělý muž, do kterýho bych to neřekla, chce tu mít svou 

manželku nebo je tu hodně pacientů ve vyšším věku, někdy chce, aby tu byli děti, někdy chce, aby byli pryč, je to 

vždycky něco, čeho si všimnu.  

Myslíte, že je v tom vidět, jak ten pacient přistupuje k léčbě či se léčí? 
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Pro mě je to pomůcka, že vím, že třeba když nejde ta terapie, tak se do toho snažím zapojit rodinu, že dostane 

úkol i ten doprovázející a možná tím širším vtažením, vtažením širšího okruhu lidí je větší šance pomoci. Jo, 

určitě mi to vždycky něco napoví, jestli ten pacient je samostatný, jestli má potřebu někoho nebo jestli naopak 

chce, aby byli tady a slyšeli, jak on je na tom špatně a co může a co nemůže. Vždycky je to, je to hezký to vidět, 

poskytne mi to komplexnější pohled na pacienta. 

Překvapí Vás někdy něčím pacient? 

Poměrně často. Asi největší překvapení, co jsem tady zažila, když přišel pacient, nevím, co to bylo za diagnózu, 

bolesti někde v oblasti zad, po operaci tumoru ledviny. Tak jsem říkala, aby se pacient svléknul, že si ho vyšetřím 

a on měl s sebou pistoli. Jeden měl mačetu. Tak to bylo takový. Já jsem přemýšlela, jestli by lidi měli chodit do 

nemocnice neozbrojený, že by to mělo být v nějakém kodexu. 

To bylo nepříjemné překvapení. 

Neměla jsem dobrý pocit. Příjemně překvapí taky, když přijdou a jsou hodně vylepšený, nebo když přijde 

pacientka, silně obézní, bolesti v zádech, jedna pacientka po bandáži žaludku, bylo vidět, že zhubla, patnáct kilo, 

úplně se jí psychika změnila. Předtím byla depresivní, plačtivá a teď byl vidět nový náboj do života, že to jde, 

byla na ní vidět radost. 

Ještě něčím Vás pacienti překvapí? 

No někdy mě překvapí, jak přijdou a mají jasno v tom, jaké by chtěli, abych jim udělala vyšetření, magnetickou 

rezonanci, CT celého těla. A když jim řeknu, že se to nedělá, že jim na to doporučení nedám, tak cítí, že jsem jako 

neochotná, tak jim to vysvětlím, ale někdy to jsou překvapení nad tím, jakou mají představu nebo když si přečtou 

něco v novinách nebo co čtou v Blesku, pak s tím přijdou, co jim zaručeně pomůže a já jim to nechci napsat, 

vysvětlím jim proč a oni jsou stejně přesvědčeni o tom, že v Blesku to psali nejlíp nebo na internetu, tak to jsou 

překvapení, to bývá poměrně často. 

Když sem přichází pacient poprvé, je možné podle něčeho odhadnout, že bude lépe spolupracovat? 

Asi je to zase spíš o pocitu, když přichází, tak tam funguje oboustranně, že se poznáváme, ale třeba, jak když se 

ho ptám, jak je ochotný odpovídat na otázky nebo jak třeba mluví o předchozích vyšetřeních, když ti pacienti 

přišli x vyšetřeníma a nikdo jim nepomohl, když si pacient stěžuje na toho předchozího lékaře, tak pro mě to je 

známka, že za chvilku si bude stěžovat na mě, že tam ta spolupráce jakoby nebude, protože já jim říkám, že tam 

pro ně udělali to nejlepší, co mohli, i když to třeba není pravda. Snažím se jim tam přetnout tu negativistickou 

linku, že jim nikdo nepomůže, protože si myslím, že tudy vede cesta, že něco mu třeba pomůže a většinou se mi to 

podaří, že vlastně ta léčba nezabírá. Jsou pacienti, kteří přicházejí, a pak z toho vyplyne, že vlastně chtějí jenom 

potvrzení, že chtějí si zažádat o invalidní důchod, že sem dochází, abych jim to potvrdila, tak vím, že tam to 

zlepšení bude až poté, co ten důchod dostanou, ale na tom já nechci se účastnit. V tomhle po té první návštěvě si 

udělám nějaký obrázek, když jsou tam negativní věci. Naopak, když je ten člověk aktivní, neodmítne psychologa, 

rehabilitaci či další vyšetření, že se sebou bude sám pracovat, že bude se učit relaxovat, tak tam vlastně je to 

jako faktor, který mi ukáže, že by tam mohlo něco pomoct. 

Jak si představujete zdravého člověka? 

No asi že se cítí dobře, spokojen, ani bych neřekla šťastný, protože si myslím, že to jsou prchavé okamžiky, kdy je 

šťastný. Určitě se myslím spokojený sám se sebou, smířený sám se sebou, srovnaný a s negativníma emocema, 

který nepřevýší ty pozitivní emoce, to znamená asi takový ty základní lidský emoce, nenávist a hněv nejsou výš 

než to, že má z něčeho radost nebo tak, tak si asi představuju zdravého člověka. 

A něco z jeho osobnosti, povahy? 
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Asi že má více optimistické ladění, že nevidí hned všechno černě. Má radost z normálních věcí, běžných věcí, že 

dokáže se asi na sebe podívat realisticky, hlavně na sebe, je smířený sám se sebou, hlavně s tím, že není 

dokonalý. 

A jak si představujete nemocného člověka? 

Nemocného si představuju jako nemohoucího, že vlastně nemá moc sám nad sebou, nad svým životem, není to o 

tom zdraví, ale i o práci, nemůže pracovat, nemůže dělat, co by chtěl, v rodině nefunguje, to všechno k té nemoci 

patří, zase nespokojenost sám se sebou, pak určitě no to je asi, to, že nemůže dělat to, co by jakoby chtěl. 

 

Přepis rozhovoru P14 

Rozhovor P14: Lékař Y, žena, 30 let, 2 roky praxe, anesteziologie, Ústí nad Orlicí  

Setkala ses někdy s teoriemi propojující osobnost a zdraví, ať už na škole či jinde? 

Ta osobnost toho člověka svým způsobem odráží, jak dokáže spolupracovat s personálem, když už onemocnění 

nebo osobnost člověka se odráží v tom, kdy vyhledává lékařskou pomoc, jako prevenci nebo až ve chvíli, kdy už 

není zbytí, ale vysloveně jako nějakou teorii, která by byla nějakým způsobem pojmenovaná, to si nepamatuju, že 

bych někdy slyšela. Spíš takové všeobecné znalosti, které se předávají více ústně, formou neoficiální, 

zkušenostma, než že by to bylo něco oficiálního, o čem bych četla. 

A ze zkušenosti je to třeba co? 

Například když člověk má syndrom bílého pláště, nevěří zdravotníkům, je ve stresu ještě než jde na operaci. 

Anestezie je u něj složitější než u člověka, který je v rámci možností klidnější, samozřejmě má obavy, strach, ale 

není to nějak vystupňované. Člověk, který je vystresovaný, nedůvěřivý, u něj je anestezie obtížnější. Nebo lidé, 

kteří jsou optimističtí, jsou schopni vidět, že ano jsem nemocný, abych se z toho dostal, tak musím nějakým 

způsobem na sobě pracovat, musím se zapojit do toho procesu, i když ležím v posteli, nemůžu ještě vstávat, tak 

člověk, který je optimistický, vidí to trochu dopředu, tak prostě bude cvičit, tak jak mu zdravotníci řeknou, bude 

posilovat, bude si procvičovat plíce a tím pádem má větší šanci se uzdravit dříve nebo vůbec se uzdravit než 

člověk, který to všechno vidí ve smyslu a teď se o mně postarejte nebo je pesimistický a nevěří, že by k uzdravení 

došlo, že by to pomohlo, tak ten tam pak leží jako placka a nic nedělá. Takže i v tomhle se může odrážet osobnost 

člověka. 

Optimismus na druhé straně pesimismus. 

Svým způsobem nebo aktivita a pasivita nebo i pojetí toho, jak to má vypadat v té nemocnici, ten člověk, který je 

aktivní, tak si uvědomuje, že se musí více zapojit do toho svého uzdravovacího procesu, ten člověk z toho bude 

mít pak mnohem větší benefit než někdo, kdo si myslí, že se za něj všechno udělá, u takového člověka pak 

uzdravení probíhá složitěji, pomaleji. 

Mluvila jsi o převzetí zodpovědnosti, důvěře v lékaře. 

Což je vlastně oboustranné jakoby proces, jednak ten člověk nebo by měl důvěřovat lékaři a jednak ten lékař 

musí vytvářet takové prostředí nebo působit tak, aby byl důvěryhodný.  

A setkala ses někdy vlastně s psychosomatickými teoriemi? 

Určitě, třeba, co se týká nespavosti, tam určitá psychosomatika je, je to hodně psychická záležitost nebo bolesti 

zad, kam se může promítnout nějaký stres. Velká teorie byla u žaludečních a dvanáctníkových vředů, které 

souvisí se stresem, tam jako to není úplně stoprocentně potvrzené, ani vyvrácené. Část tvrdí, že ano, že vředy 

jsou ze stresu jednoznačně a část tvrdí, že ne, že to má jinou ještě příčinu, ono, pravda bude asi někde uprostřed. 

Určitě nějakou souvislost to může mít, ale jinak...když je člověk ve stresu, tak bývají poruchy imunity, je spousta 
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onemocnění, které můžou být spuštěné stresem, třeba střevní zánět jako je ulcerózní kolitida nebo Crohnova 

choroba nebo autoimunitní onemocnění všeobecně, ta mohou být spuštěna stresem. Jinak, co se psychosomatiky 

týče, určitě může být stres jedním ze spouštěčů, ale určitě není jediným, musí tam být nějaká predispozice ještě 

plus něco k tomu, ale může být významným spolupachatelem. 

A co je pro tebe psychosomatika? Jak ji vlastně vnímáš? Co si pod tím slovem představíš? 

Je to, když se psychické zdraví člověka promítá do jeho fyzického zdraví. Nevím, jak bych to jinak ještě 

pojmenovala. Já tím, že se zabývám hlavně lidmi, kteří jsou v těžkých stavech, buď to v lůžkové části našeho 

oddělení v těžkých stavech, nebo během operací, tak tam psychosomatika zase takovou roli podle mě v tu chvíli 

nehraje, není to něco, čím bychom se v tu chvíli zabývali, naším úkolem je hlavně vyvést člověka z té krizové 

situace a pak už většinou přebírají péči zase jiná oddělení, na druhou stranu vidíme spoustu stavů, které jsou 

navozené naopak tou krizovou situací. Různé formy deliria, poruchy vědomí, ale to už trošku odbíháme od 

tématu. 

Kolik procent nemocí si myslíš, že je psychického původu? 

Čistě způsobené psychikou, to je minimální. Já se hlavně setkávám se stavy, které je nutné operovat, což je 

málokdy způsobeno psychikou. Stejně tak lidi v kritickém stavu, může to souviset s psychikou, třeba infarkt 

myokardu, ale nedá se říct, že by to souviselo s psychikou. To, co souvisí s psychikou, tak jsou to spíše 

dlouhodobé problémy než něco takhle akutního. Když někdo přijde se slepým střevem, tak to jestli je v psychické 

pohodě či nepohodě před tím, tak to nehraje roli, takže z mého úhlu pohledu, tam ta psychická složka je hodně 

málo, ale asi někdo, kdo třeba pracuje internista nebo neurolog nebo geriatr by ti řekl třeba něco jiného. 

A když se zeptám ještě trochu jinak, v kolika procentech nemocí hraje psychika hlavní roli. 

Ani ne 1%. Většinu nemocí tvoří záněty a tam psychika nehraje žádnou roli. Psychika u krevního tlaku, tam je to 

životní styl. 

A u toho krevního tlaku, napadají tě třeba typy lidí, kteří by s ním měli obtíže spíše? 

Takový typický, vrcholový manažer kolem čtyřiceti s vysokým tlakem a jeho životní styl. 

A co myslíš, že v tom hraje roli z jeho osobnosti? 

Určitě je to workoholismus svým způsobe, bývají to lidi, kteří jsou permanentně v tenzi, a to vede ke zvýšenému 

tlaku, jsou to lidi, kteří minimálně spí, nepříliš zdravě se uzdravují a to vede k tomu, že to může nastartovat 

zvýšený tlak. 

Napadají tě ještě nějaké další nemoci, kde by psychika hrála roli? 

Astma. Spouštěčem záchvatu astmatu může být stresová situace. Nebo u lidí s roztroušenou sklerózou může 

stresová situace vyvolat záchvat a stejně tak i u dalších druhů neurologických onemocnění. O krevním tlaku jsme 

se bavili, nějaké srdeční arytmie, tam je to subjektivně vnímané, nemusí to být objektivní problém, třeba u 

panických záchvatů. Nějaké kolapsové stavy, tam je pak otázka, co je jejich příčinou. 

Nemoci, kde by psychika nehrála žádnou roli? 

Psychika hraje roli vždycky. Na člověka se díváme celkově, u některých onemocnění přispívá více u některých 

méně. Psychika může být spouštěčem a není to tak, že by byla hlavní příčinou. 

A menší roli psychiky vidíš u kterých onemocnění? 

Opakované infekce mohou být způsobeny dlouhodobým stresem, stresové hormony potlačují imunitu. Určitě 

dlouhodobý stres nepřispívá ani v případě v nádorových onemocněních, tam se ani neví, co které nádory 

způsobuje. Ten stres může být přispívatelem onemocnění. Kardiovaskulární a autoimunitní choroby, hlavně, co 
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se týká střevních zánětů, tam to bývá o stresu. Nebo třeba kožní choroby, lupénka nebo atopický ekzém, ten bývá 

horší ve stresových obdobích. 

U těch onemocnění, která jsi vyjmenovala, vnímáš, že psychik hraje roli. 

U někoho hraje větší, u někoho menší roli. Jsou lidi, kteří mají astma bronchiale, které se projevuje jen ve 

stresových obdobích, obdobích velké psychické zátěže a jsou lidé, kteří mají astma bronchiale, které se projeví 

jenom při nějaké fyzické zátěži, nebo když jsou vystaveni alergenům a psychika tam pak nehraje roli. 

A vnímáš, že by u nějakých onemocnění, že by psychika nehrála roli vůbec? 

Při úrazech, pokud se člověk nepokusil spáchat sebevraždu, tak tam psychika nehraje žádnou příčinnou 

souvislost. Když je někdo rozčílený a nedává pozor, tak se nedá brát, že psychika byla příčinou stavu, když ho 

porazí autobus. Z hlediska léčení následků, tam zase už určitou roli hraje. Co se týká různých náhlých stavů, tam 

taky nevnímám, že by hrála nějakou roli. Ty záněty nebo infekce, přenášené člověka na člověka, tam hraje roli 

imunita, samozřejmě ta může být oslabena dlouhodobým stresem, ale psychika tam většinou nehraje takovou 

roli. 

Všímáš, že by určité typy lidí měli sklon k určitým onemocněním? 

Tam spíš je to typy lidí, že určité neurologické onemocnění je typické pro starší ženy nebo pro muže středního 

věku, ale většinou to nesouvisí s psychikou. Tam je to spíš o prožívání bolesti... 

U prožívání bolesti vnímáš nějaké rozdíly u lidí? 

To je otázka, jak zjistit, jak intenzivně bolest prožívá. Jsou lidé, kteří mají za sebou stejné operace, a každý tu 

bolest projevuje jinak, já nemůžu říct vnímá, nemůžu to ohodnotit. Otázka, jestli ten, kdo nám říká, že ho to tolik 

nebolí, jestli ho to skutečně bolí méně nebo jestli on jenom vydrží té bolesti, počítá víc s tou bolesti. A psychicky 

ji lépe snáší ten člověk vedle, kterého trošku někde zabolí a už to dává najevo, potřebuje utěšit. Je pravda, že 

možná introverti mají spíš tendenci to držet víc v sobě, ale jestli je to bolí míň, to bych neřekla, každý má ten 

práh nastavený trošku jinak, každého bolí různé věci jinak a každý projevuje bolest jinak. To, že někdo říká:“Jo 

dá se to ještě snést.“ a někdo vedle křičí bolestí, to ještě neznamená, že toho druhého to bolí víc, ten druhý má 

třeba lepší sebekontrolu a nechce to tolik extra projevovat, drží to v sobě, sice trpí stejně jako ten křičící vedle, 

ale neprojevuje se tak. 

Vnímáš, jestli to naříkání či držení v sobě má vliv na proces uzdravení? 

No, kupodivu, ten, který naříká, má tendenci míň spolupracovat, tudíž se hůř rozchodí, ten člověk, který má na to 

střízlivější náhled, trochu počítá s tím, že to bude bolet, trochu jde při tom cvičení přes svoji nepohodu a trochu 

se lépe uzdravuje než ten člověk, který tu bolest snáší špatně, a nemůžeš s ním pohnout, aby ho něco nebolelo. 

Toho druhého to bolí taky, ale uvědomuje si, že je to potřeba a vydrží to. Ta spolupráce je tam pak třeba lepší. 

Myslíš, že existují typy lidí, které by se léčily snáze? 

Snáz se léčí ti, kteří si uvědomují, že je potřeba, aby se zapojili, ptají se, kteří se snaží aktivně zapojit do toho 

uzdravování a zároveň ti, kteří nemají přemrštěné cíle, kteří si uvědomují, že holt jsou nějakým způsobem 

nemocní a nejspíš je to nějakým způsobem omezí. Člověk, který má pocit, že teď půjde na operaci, dostane 

možná něco proti bolesti a za chvíli půjde domů, tak potom je třeba zklamaný z toho průběhu a hůř se s ním 

spolupracuje, je třeba rozmrzelý, že to nejde tak, jak si představoval nebo když je člověk v těžkém stavu, ale ten 

člověk, který vidí:“Ano mám rakovinu, ale chci se dostat domů.“ A ten člověk, který má nějaký cil, vizi, chce se 

dostat domů, ale ten cíl není nějak jako přemrštěný, tak potom se snaží docílit toho předsevzetí, pomáhá, 

spolupracuje a je v tom zase aktivní a je u něj větší šance, že se dostane domů než někdo, kdo si řekne, tak já 

mám rakovinu, prostě umřu a úplně ztratí veškerou motivaci, i když třeba by mohl žít dva, tři roky, úplně se 

zastaví, nespolupracuje. 

Rezignuje... 
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Rezignuje, my se sice snažíme ho nějak motivovat, ale jako anesteziologové nejsme odborníci v nějakém velkém 

povzbuzování, snažíme se ty lidi hlavně rozpohybovat, když vidíme, že začínají být takhle rezignovaní, tak od nás 

dostávají antidepresiva, která jim mohou pomoct od útlumů a depresí. 

A myslí, že když člověk rezignuje, hraje v tom roli něco z jeho povahy? 

To určitě.  

Dokážeš si představit osobnostní typ, který bude lépe reagovat na léčbu? 

Člověk, který má realistický náhled, trošku optimistické myšlení a zároveň ne přehnané cíle, nejsou přehnaně 

optimističtí, když si vezmu ty čtyři osobnostní typy, tak sangvinik je v tom nejlepší, třeba ani cholerici, co se týče 

toho hojení, oni vybuchnou, dostanou ze sebe ten stres a pak jsou schopni spolupracovat, melancholici...každý 

člověk má kousek z těch čtyř typů, u někoho může dominovat jeden ten typ a v každé situaci se ten člověk může 

trošičku změnit, jinak zareagovat, nikdy nevíš dopředu, jak ten člověk zareaguje na tu situaci. Přijde člověk, u 

kterého si myslíš, že všechno půjde v pohodě, tak jak má a on se ti psychicky zdekompenzuje během jedné hodiny, 

on se ti složí, kvůli jedné informaci, to se těžko předvídá. 

Vnímáš vlastně u pacientů psychickou složku? 

Když začnu rozhovor s pacienty, tak od první chvíle, i když třeba nevědomě, ho svým způsobem posuzuju, 

nemyslím to nějak zle, ale když třeba vidím, že je člověk méně inteligentní, nemá takový náhled do toho 

zdravotnictví, tak se snažím používat laičtější nazývání věcí, popíšu to trochu jinak než u člověka, který si zjistil 

něco dopředu, má otázky, u něhož už je nějaký pohled do té problematiky. Nebo když vidím, že ten člověk je 

vyděšený, tak se ho snažím nějak uklidnit, než když ten člověk přijde tak nějak normálně na tu operaci, 

samozřejmě nikdo není klidný, když jde na operaci, na druhou stranu, když ten člověk přijde s tím, že to nic není, 

že se nic nemůže stát, tak ho naopak upozorním na to, že se něco stát může, aby ten člověk prostě vědě do čeho 

jde. 

Vracíš do reality. 

Ano, ani jedno není dobrý, ani když je vyděšený, ani když si ten člověk myslí, že vlastně o nic nejde. Jsou to dva 

extrémy. 

Když vidíš pacienta a jeho přístup k léčbě, co hraje roli v souvislosti s jeho osobností, na to už jsi tak 

trochu odpovídala. Mluvila jsi o zodpovědnosti, aktivitě, důvěře, napadá tě k tomu ještě něco? 

Když jsou operace na dolní polovině těla, nemusíme člověka uspávat a do celkové anestezie, můžeme dát 

takzvanou spinální anestezii, to znamená, že vlastně napíchneme páteřní kanál v místě, kde už není mícha a 

vlastně v uvozovkách umrtvíme ty nervy, které vedou do dolní poloviny těla. Tohle je metoda šetrnější než 

celková anestezie, ale když já to těm lidem takhle začnu vysvětlovat a teď vidím, že jsou úplně zděšení, chtějí 

spát, nechtějí injekci do zad, protože se bojí, že ochrnou, tak já vím, že nemá cenu je do toho nějak extrémně 

nutit, protože oni té metodě nedůvěřují, a když tomu prostě nevěří, tak to vnímají tak, že to nebude fungovat. Ono 

i u téhle metody, obzvlášť když se jedná o operace tříselné kýly, tak ten člověk, sice ho nic nebolí, ale může cítit, 

že se tam něco děje, může cítit tlak a člověk, který ví:“Ano nebude mě nic bolet.“ a může tam být tlak, ale věří té 

metodě, tak prostě cítí třeba jenom ty tlaky a trošku nějaké nepříjemné pocity, ale nic ho nebolí. Člověk, který té 

metodě nevěří, bude i tyhle ne bolestivé podněty může vnímat bolestivě, protože a priori nevěří, že ho to nebude 

bolet, tak třeba z toho důvodu, pokud tam není nějaká vysloveně indikace k té spinální anestezii, tak se snažím 

nepřemlouvat, nechám celkovou anestezii, která je základní metodou. 

Vnímáš, že by některé typy lidí měli tendenci důvěřovat více než jiní? 

Typy lidí, na jednu stranu, tam je třeba, to je i trochu o inteligenci. Inteligentnější lidé mají často lepší náhled na 

tu nemoc, ale na druhou stranu někteří jsou až takový, že si spoustu věcí vyhledávají a spoustu věcí špatně 

interpretují a potom, když se jim to člověk snaží vysvětlit, že je to trochu jinak, tak už mu nedůvěřují. Na druhou 
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stranu lidi, kteří třeba nejsou tolik inteligentní, tak sice mohou být nedůvěřiví k té metodě, dají na to, co jim 

někde někdo řekl, ale na druhou stranu zase jsou u nich lidi, kteří řeknou:“Já tomu nerozumím, já věřím vám, 

udělejte, jak myslíte.“ Tam jsou vždycky takové dva protipóly. A jinak je to určitě o osobnosti člověka, nedá se 

říct o skupině, co se týče třeba nějakých těch charakterových typů, melancholik tam to nehraje roli. Introvert, 

extrovert taky ne, spíš je to, co se týká důvěry v různé instituce. Většinou jsou to lidi, kteří nevěří ničemu, žádné 

instituci, tak nevěří ani té nemocnici, těm doktorům a zdravotníkům a naopak. Těžko to popsat, nedá se to 

specifikovat, není tam souvislost s nějakou extroverzí, introverzí. Je to individuální, je to o výchově, je to o okolí, 

inteligenci, zkušenostech a znalostech. 

Někdy se říká, že lékař je také psycholog. Kdy se vidíš, cítíš jako psycholog? 

Právě třeba při tom předoperačním vyšetření je mým úkolem ty lidi uklidnit, říct jim, jak to bude, aby neměli 

přehnaný strach, když jdou na tu operaci. Nebo když je třeba císařský řez, maminky jsou v té spinální anestezii, 

takže jsou vlastně při vědomí, tak já tam působím jako takový uklidňující faktor, protože na rozdíl od ostatních 

operací, tak v té anestezii oni mají nějakou sedaci vůči tomu, dostávají léky na uklidnění, než jedou na sál, ale 

maminky před císařským řezem, tam nedáváme žádné léky, dostanou to umrtvení, nic jiného, protože cokoliv by 

mohlo ovlivnit to dítě, takže já tam s nimi rozmlouvám. Přiznám se, že už mám takový naučený rozhovor, na co 

se maminek ptám, o čem s nimi mluvím. Pokaždé říkám to samé, ale vzhledem k tomu, že je to jiná maminka, tak 

mi to prochází a působím tam, že vlastně odvádím pozornost, když provádí operátoři něco, co mohou cítit 

nepříjemně, tak je na to upozorníme, což většinu z nich uklidní, že to není nic neobvyklého, takže takhle jakoby 

třeba v tomhle případě působíme jako psychologové. Nebo potom na oddělení, tak ti pacienti, co jsou při 

vědomí, vnímají, tak s nimi rozmlouváme, říkáme jim, v jakém jsou stavu, jak to bude dál, co budeme dělat, co 

potřebujeme od nich, aby dělali. Tam určitě je taky psychologická opora. A potom u příbuzných, co se týká 

pacientů v těžkém stavu, i když u nás to zajišťuje hlavně pan primář nebo sloužící starší lékař, takže já se s tím 

nesetkávám. V podstatě, co se týče příbuzných, tak já s nimi přicházím do kontaktu ve chvíli, kdy oznamuji úmrtí, 

to je jediná moje povinnost, když jsem na oddělení. Co se týče anestezie, tak informuji, když někdo přijde z 

rodiny, kdo podává doplňující informace, jinak se s nimi moc nesetkávám. 

Napadá tě někdy, že určití pacienti by byli spíše pro psychologa? 

Že by byli naši pacienti spíše pro psychologa, to ne, ale že by psychologa potřebovali, to ano. 

A u jakých pacientů vnímáš, že by potřebovali psychologa? 

Hlavně jsou to pacienti, kteří jsou při vědomí a jsou u nás třeba delší dobu. Máme pacienty, kteří jsou při 

vědomí, ale jsou dlouhodobě na ventilátoru, ti určitě by psychologa uvítali a možná by to nemusel být ani 

psycholog, stačí mnohdy jenom nějaká přítomnost lidí, aby si měli s kým popovídat. Nejlepší jsou samozřejmě 

příbuzní, u nás je poměrně volný prostor pro návštěvy, i když v tuhle chvíli máme zákaz návštěv z důvodů 

chřipkové epidemie. 

Vnímáš, že by u některých onemocnění bylo třeba psychologa? 

U pacientů, kterým se zjistí, že mají nádorové onemocnění. Když je to něco, co pacienta dlouhodobě ovlivní nebo 

jinak, když mají náhlou příhodu břišní, problém se odstraní, tak nepotřebuje intervenci. 

Stane se někdy, že tě nějaký pacient více zaujme? 

Občas přijde někdo, kdo tě víc zaujme, kterého si víc zapamatuješ, že je to něco neobvyklého nebo s tím 

člověkem třeba víc mluvíš. Já si do teď pamatuju paní, která šla na vážnou operaci, hrozně se bála, já jsem ji 

uklidňovala, ta operace byla bohužel hodně komplikovaná, byli tam nějaké další komplikace a ta paní asi po 

třech měsících, kdy u nás byla, zemřela, já jsem s ním mluvila hodně, byla jsem jedna s poledních lidí, s kterými 

mluvila před smrtí. Nebo jsem byla na císařském řezu pro mrtvý plod. Spíš to bývají pacienti s nějakým 

zvláštním, těžkým stavem, s kterým se nesetkáváme každý den. Nebo někdo, kdo je něčím výjimečný, třeba stoletá 

paní, která když jsme jí naštvali, tak na nás nadávala, tak na to taky nezapomeneme. To byla taková spíš 

úsměvná epizoda. 
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A je něco z povahy pacienta, co by tě zaujalo? 

Z povahy? Tak jako když to řeknu, když s tím pacientem je všechno v pohodě, spolupracuje, tak už si ho většinou 

nepamatuješ, pokud tam není nějaká medicínská komplikace nebo zajímavost. Pak si velmi dobře pamatuješ ty, 

se kterými se nespolupracuje dobře, kteří nějakým způsobem něco vyváděli nebo tak. Pacient, který se s námi 

popral, jinak to byl slušný pán, ale v rámci toho, co mu bylo, byl agresivní. Ty hodné pacienty si nepamatuješ 

nebo ty, co ti nedělají žádné potíže, tak ty si nezapamatuješ, zapamatuješ si ty, které vytváří nějakou takovouhle 

epizodu. 

Překvapí tě někdy pacienti něčím? 

Ano, nikdy nevíš, co ten pacient řekne nebo udělá nebo tak. Třeba někdy při operaci každých pět minut měříme 

tlak a někdy jsou lidi při vědomí v lokální anestezii, tak se několikrát stane, že mě ten pacient překvapí, když na 

mě zavrčí, proč mi zase měříte tlak, když už jste mi ho dneska několikrát měřili, ačkoliv jsi ho pět minut před tím 

instruovala, že za pět minut se změří znova, tak takový pacient tě překvapí. Nebo mě překvapil pacient, který asi 

čtyřem lidem v průběhu dvou dní tvrdil, že má své vlastní zuby, které mu narostli, pak při intubaci jsme zjistili, že 

jsou vyndavací, což je zpětně vtipná historka, ale v tu chvíli to moc vtipné nebylo, protože se mohl zadusit. To 

bylo velké překvapení. Nejspíše se za to styděl, všem tvrdil, že nejsou umělé, ačkoliv to bylo všem divné, ale 

nevypadali zase tak nepřirozeně. 

Takže uspěl. 

Ano, všechny o tom přesvědčil, až kolega to zjistil, když ho uspával. 

Ještě si vzpomeneš na nějakého pacienta, který tě překvapil? 

Občas jsou to takové spíš nějaké reakce, ale že by mě vysloveně někdo překvapil. Jeden pacient po mně chtěl, 

abych mu zpívala ukolébavku, kterou jsem mu nakonec zazpívala, ale on to myslel jakoby z legrace.  

Myslíš, že se dá dopředu nějak odhadnout, že pacient bude lépe spolupracovat z něčeho? 

Občas při tom předoperačním vyšetření vidím trošku, kdo bude jako dobře spolupracovat a kdo ne, už podle 

toho, jak spolupracuje při tom rozhovoru, ono už jenom, jak ti ten člověk přijde, představí se, jak se tváří. Je to z 

velké části podvědomé, není to něco, co bych vědomě hledala, nějaké známky, prostě tak nějak odhadneš, jak ten 

člověk bude spolupracovat a pak když přijede na sál, tak chvíli s ním mluvíš, tak taky už trochu odhadneš, jak to 

bude, ale není to něco, co bychom nějak hodnotili nebo tak. Je to tak jako celkově, dojem z rozhovoru, nejde o 

něco specifického. 

Jak si představuješ zdravého člověka? Jakou by měl povahu, jak by vypadal, jak by se choval? 

Zdravý člověk nemá diagnostikovanou žádnou chorobu, nekouří a přehnaně nepije, trošku je aktivní, trošku 

sportuje, ale ne nějak extrémně. Jak si ho představuju, tak normální člověk, to se nedá říct, nejspíše aby mu bylo 

méně než šedesát let většinou, ale potkala jsem i zdravé osmdesátníky. Ono jestli je člověk zdravý nebo ne, ono 

to v každém věku znamená něco jiného, samozřejmě normální váhy, tak nějak přiměřené, lehká nadváha nevadí, 

ale když je někdo hodně obézní, tak to už je taky na škodu. 

A myslíš, že by v tom hrálo roli i něco z povahy člověka? 

Spíš optimisticky naladěný, ale jinak ne, ale i pesimista může být zdravý, to spolu tak úplně nesouvisí, na druhou 

stranu, když člověk ve všem vidí problém, tak to taky asi není úplně dobře. 

A jak si představuješ naopak nemocného člověka? 

Opak zdravého, tam jakoby se to těžko nějak specifikuje, protože i člověk, 65 let, s vyšším krevním tlakem, bere 

jednu tabletku v malém dávkování, může v podstatě být zdravý, není to v tu chvíli závažná choroba. Ono je ještě 

otázka, každý obor se na to dívá jinak, kdo je ještě zdravý a kdo už ne. Třeba i co se týká věku, když mi řekneme 



229 
 

o někom, starý pán, tak je to člověk nad 75 let, pediatr tu hranici vnímá zase trochu jinde. Zdravý - nemocný, 

takže někdo, kdo se léčí s nějakým onemocněním a nějakým způsobem ho to limituje. 

A něco z povahy nemocného člověka, co by bylo typické? 

Tak to, že někdo já nevím, že je cholerik nebo workoholik neznamená, že bude nutně nemocný, ale může to k 

tomu nějak přispět. 

 

Přepis rozhovoru P15 

Rozhovor P15: Lékař Z, muž, 58 let, 31 let praxe, endokrinologie, Praha  

Vy se věnujete oboru endokrinologie? Můžete tento obor nějak charakterizovat? 

Endokrinologie se týká nemocí žláz s vnitřní sekrecí, hlavně se to týká nemocí štítné žlázy, která řídí celkově 

energetickou bilanci celého organismu i ten metabolický background toho a pak se to taky týká těch ostatních 

žláz s vnitřní sekrecí, důležité jsou nadledviny, které taky fungují ve stresových situacích a podobně. A pohlavní 

žlázy u mužů a žen, všechny ty pohlavní funkce, tomu všemu je nadřazená hypofýza, kde jsou ty hormony s 

centrálním účinkem nebo řídí tyto menší podřízené žlázy a tam je teda už taková návaznost, tedy propojení toho 

nervového systému, centrálního nervového systému přes hypotalamus, kde v podkoří probíhají takové ty 

povšechné řídící mechanismy, jestliže centrální nervová soustava je všemu nadřazená jako vývojově nejmladší, 

tak tenhle ten humorální systém je fylogeneticky starší nebo nejstarší vůbec, to mají vlastně jako i nejjednodušší 

organismy, tak tomu jako je podřízen. Tady existuje propojení, proto tady je to správné místo, kde o tom mluvit, 

propojení té duše se somatickým dopadem a my to dokážeme někdy i vysvětlit, až úplně jako do té chemické 

podoby, pokud se někdy mluví o povšechných příznacích jako je únava nebo taková ta ztráta energie, hubnutí a 

poruchy metabolismu tohoto typu, tak jsme toho schopní někdy odhalit, že to souvisí s něčím tady tím na té 

úrovni humorální. Taky víme a tady hodně se mluví o stresu, který má samozřejmě chemickou podstatu, 

chemické dopady a tak dále, on ten stres někde vzniká vnímáním našeho okolí, to je analýza v té centrální 

nervové soustavě a pak se to převádí do těch podkorových systémů, které už něco řídí dál, hodně se to týká 

sekrece žláz s vnitřní sekrecí, které to potom nějak regulují, tu stresovou odpověď. 

Vy se endokrinologii věnujete jak dlouho? 

To je od roku 95 a tu zkoušku, kdy mě to nechali dělat samostatně, jsem měl v roce 99, jsem internista a pak jsem 

si udělal tuhle nástavbu. Mám tedy tři atestace. 

Proč jste si vybral zrovna endokrinologii? 

Tak to je zajímavé, protože nejprve mě zajímala neurologie, ještě na škole a to z těch důvodů propojení 

psychické stránky s tou tělesnou, ale pak mě trošku řízením osudu život přivedl k endokrinologii, já jsem vlastně 

zjistil, že to splňuje ten můj původní požadavek toho, že jsem chtěl, se zajímat o to propojení duševních činností s 

tělem, takže možná to ta endokrinologie splňuje ještě líp a pak když jsem do oboru pronikl trochu víc, tak jsem si 

říkal, že mi to bylo sesláno osudem. 

Setkal jste se někdy, třeba na škole, s teoriemi, které by propojovali osobnost a zdraví, psychiku a zdraví 

či s psychosomatickými teoriemi? 

Já jsem z doby, kdy to byla doba totality, nebylo moc v kurzu říkat, že existuje něco jako psychosomatika a 

sledoval jsem to tehdy se zájmem, kdy první vlaštovky přilétali v podobě docenta Šavlíka, prvního 

psychosomatika a pak se začali objevovat nějací další, například Hnízdil a psychosomatika si začínala nacházet 

světlo světa a vyznavači psychosomatiky nebyli trestně stíhání, že to nejsou žádní doktoři a co si to jako myslí.  A 

dnešní medicína, která je už jako více ekumenická vůči východním medicínám, takže si myslím, že připouštějí tu 

možnost, že existuje něco jako ovlivnění nemoci duševními pochody. 
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A na škole jste se tedy setkal s nějakými teoriemi? 

Na škole to bylo lehce dotčeno, že existuje něco jako psychosomatika, ale já si myslím, že to bylo spíš v 

postgraduálním studiu, potom. 

Když Vám sem přicházejí pacienti, přistupujete k nim, že byste vnímal i psychickou stránku? 

Já si myslím, že čím jsem starší, tím víc a aplikuji to i sám na sobě, že jsem pochopil, že je obrovská možnost si 

vědomě ovlivňovat úroveň projevu choroby a to i takových nemocí jako je zánět nosohltanu i to je možné prožít 

intenzivně nebo to nějakým způsobem prožít s lehčí formou, jenom tím, že se člověk nějakým způsobem postaví té 

chorobě. Když se s tou chorobou ztotožní, teď jsme nemocný a budu se léčit, tak se tomu dá daleko více 

propadnout, bych řekl a my o tom s těmi pacienty i mluvíme. Nemoci štítné žlázy patří mezi klasické civilizační 

psychosomatické onemocnění, to vysvětlení má nějakou racionální podstatu, jestliže štítnou žlázu zatěžujeme 

excesivní zátěží, ještě dokonce výkyvy tím, že stres nepřichází trvale, ale jednou je a jednou není, to znamená, že 

některé práce jako jsou třeba účetní, mají takzvaný uzávěrky a tak dále, tak jsou vždycky ve stresu jenom nějakou 

dobu. Tak tedy v této době dojde k extenzivní zátěži té štítné žlázy a ona tím pulzativním zatěžováním daleko 

snáze onemocní a další věc je, že se jedná o autoimunitní choroby a my víme, že původem buňky endokrinní, 

nervové a imunní nebo tedy imunologické, krevní mají nějaký společný základ v neuroektodermu, čili v nějakém 

základu při tom našem embryonálním vývoji a oni jsou si jakoby příbuzné a nepochybně mají spolu bližší 

komunikační systém, který se teprve objevuje a je určitě nepochybný a že mezi nervovou soustavou, endokrinní 

soustavou a tou imunitní soustavou existuje blízký vztah, vzájemný a proto se to může nějakým způsobem 

ovlivňovat. 

Vnímáte souvislosti třeba u konkrétních nemocí a osobnostních charakteristik, psychiky? 

Určitě. Tak jednak vnímáme větší frekvenci onemocnění při některých povoláních, které k tomu vedou dříve, 

mluvil jsem o té účetní nebo třeba pak u učitelek, psychiatriček, tak to jsou takové profese, které k tomu trochu 

vybízejí. Pak si myslím, že je určitá typologie lidí, kteří teda...když jsou to lidi silnější vůle, sportovně založení, 

tak se nemocem brání lépe než třeba možná submisivní jedinci, kteří svůj osud, protože osud si nějak píšeme 

sami vlastním přičiněním, jako přijímají s větší pasivitou. Já myslím, že takový ten aktivní přístup k životu vede k 

větší odolnosti, ale na druhé straně, pokud se někteří lidé neumějí ubránit přetížení a jdou do excesivních zátěží, 

protože jsou tak výkonní, že prostě dokážou ještě víc a ještě víc, tak tihle lidé potom selžou, jakoby, jednou to 

prostě ten organismus nevydrží a dojde k somatizaci chronického stresu. Ona se ta somatizace potom děje jako 

individuálně, někdo má vředy, někdo má infarkt, někdo má vysoký krevní tlak a na to jsou určitě taky jisté typy 

lidí, většinou lidi se sklonem k obezitě, mají více sklon k hypertenzi, jsou to takzvaní adrenergní reaktoři a pak se 

dá na stres reagovat parasympaticky, čili vagově a tehdy to jsou lidé, kteří spíš reagují tím gastrointestinálním 

traktem, to znamená, spíše si pořídí vředy nebo mají průjmy nebo nějaké takovéhle projevy. 

A když mluvíte o těch, co reagují takhle, sympaticky či parasympaticky, tak jestli u těch, co reagují tak či 

onak vnímáte nějaké společné znaky, co se týče osobnostních charakteristik? 

Napadá mě, že se lépe charakterizuje ta skupina opačná, sympatická, to jsou lidé s velkými ambicemi, jistou 

takovou agresivitou i s větší egocentritidou, s větší schopností se prosadit a možná bych řekl, že ti druzí jsou ti, 

kteří více přijímají, pasivně, život. Mám dojem, že to takhle asi bude. Ti většinou nemají vysoký krevní tlak, ono 

se říká, že reakce na stres je, buď před predátorem uteču, nebo dělám mrtvého brouka, takže to jsou ti lidé, co na 

stres reagují mrtvým broukem, přejdou do pasivity a tím toho predátora neinspirují k tomu, aby na ně dále 

útočil, a to jsou většinou vagově dominantní reakce. 

Takže při stresu či možná i nějaké životní výzvě zatuhnou? 

Zatuhnou, můžou přejít do pasivity do rezignace třeba, extrémním stres může vést k rezignaci, kdežto ti 

hypertonici, kardiaci se s tím furt perou, až padnou tím somatickým projevem. 

Ještě Vás napadá nějaká podobná souvislost? 
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Myslím, že to takhle určitě je. Ještě je důležité, jak ti lidé umí ventilovat své emoce, to je jeden z důležitých 

faktorů a to tady vídáme hodně, protože někdo přijde s velkou dlouhodobou chronickou únavou, takoví ti jako 

polo zhroucení, něco se mnou dělejte, ještě nikdo mi nic neprokázal a jsou vyřízení a tak. Já z těch lidí někdy 

tahám background jejich života, pak se dozvíte, že tam někde něco v životě nevyšlo, s partnerem nebo něco, že se 

nedočkali dítěte, že to neřeknou a v sobě si to někde nosí a oni to kolikrát ani neví, protože je to prostě 

zalarvované, je to takzvaná larvovaná deprese. A pak jsou lidé, co na srdci, to na jazyku a to jsou teda šťastnější 

jedinci, protože tím, že to vyventilují do prostoru, tak nemají takový sklon k somatizaci. 

Že to v nich nezůstává. 

Nezůstává to v nich, takže já bych řekl, že otevření lidé méně trpí somaticky psychosomatickými chorobami a ti 

lidé více uzavření, pak už je to více o energii toho, jak přistupují k problémům života buď aktivně, nebo pasivně a 

pak ještě o té schopnosti ventilovat svůj problém, že to někomu říkám, tak si odlehčuji a nebo to neříkám, nosím 

to v sobě a může se stát, že se to takzvaně usídlí na tom orgánu, takže tohle hodně sleduji, už vlastně při vstupu 

do dveří se snažím otypovat o jakého člověka půjde a jakým směrem se bude ubírat tady ta jeho léčba. A je dobré 

si s ním chvíli povídat o tom, jestli má doma psa, jaké má rodinné poměry a lidi to někdy nechápou, že přijdou 

napoprvé k doktorovi a povídáme si tu o věcech téměř nesouvisejících, ale z toho se dá hodně usoudit. 

Vnímáte u nějakých onemocnění větší propojení s psychikou? 

Vzhledem k tomu, že já se zabývám skoro výhradně už jenom dneska tou endokrinologií, tak musím říct, že je to 

téměř stoprocentní, tam vždycky nějaké propojení je s tou psychikou a protože jsem byl internista, tak jsem to 

viděl i u ostatních onemocnění. Nepochybně se jedná o kožní reakce, alergické reakce, to teda skoro bych řekl, 

že jsem to teď pozoroval i u sebe, měl jsem kožní alergický projev na základě toho, že jsem před tou plánovanou 

dovolenou, hodně pracoval a najednou jsem narazil na bariéru toho, že tady už mě organismus varoval, že tady 

už jsem přetáhl nějakou moji kompenzační schopnost a došlo k tomu, že ta imunita zareagovala nějak 

neadekvátně a po dovolené se to trochu zlepšilo. Takže určitě ty kožní projevy, to vídáme docela často, že ta 

psychika v tom hraje roli, jestli se třeba atopický ekzém rozvíjí nebo nerozvíjí, některý jiný kožní choroby, já 

nejsem kožař, takže se vyjadřuji jen okrajově z těch základních znalostí. Vředová choroba je známá, i když víme, 

že je způsobena bakterií a je to daný tou imunitní reakcí. Nepochybně jsou to i schopnosti otěhotnět u žen, to je 

úplně typické, vystresovaná žena dokonce neotěhotní, dokonce se to dá i vysvětlit, ona si tím stresem zvyšuje 

produkci prolaktinu, prolaktin nám zablokuje řadu věcí, prolaktin brání otěhotnění, ona je to tak z hlediska 

přírody zařízeno, protože laktace je prioritní pro matku, aby dále neotěhotněla a neoslabovala se, takže to je 

jeden z možných důvodů a pak je to ještě centrální ovlivnění pulzativního vylučování gonadotropních hormonů. 

Gonadotropní hormony jsou právě na té úrovni hypotalamu a hypofýzy, kdy GnRH, gonadotropní-releasing 

hormon je vylučován pod vlivem vnějších podnětů a pak je tam nějaké pulzativní vylučování FSH LH, který pak 

řídí periferní žlázu a produkci toho progesteronu a estrogenu. Když stres nastane, tak se naruší třeba ne hladina, 

ale že se tam může zasuprimovat, jako GNrH se tam může potlačit, ale hlavně se potlačí ta pulsativnost a už 

jenom to, že to přestane pulzovat ve správném rytmu, může způsobit poruchy otěhotnění, takže ty ženy se 

dostanou pak do stresu, že nemohou otěhotnět, to se to jenom podporuje a pak na to zapomenou, vykašlou se na 

to, přestanou se snažit a jde to docela hned, takže to je docela známý příklad ze života. 

A když se ještě vrátím zpátky k tomu, co jste říkal o vředových onemocněních a souvislosti s imunitou, 

kde je v tom souvislost s psychikou? 

Tam jsou dva faktory, jeden je imunita, jak se dokážeme Helicobacter pylori ubránit, protože s tím se setkáváme 

poměrně skoro všichni. Celý ten vtip je v tom, že všichni jsme exponováni vůči nějakým virům a bakteriím a 

jiným vlivům a různě na to reagujeme a to, jestli se ta choroba projeví nebo neprojeví, záleží na tom, jak jsme 

odolní. Takže to je jednak, že se nějakým způsobem oslabí obranná schopnost vůči té bakterii Helicobacter 

pylori, ale je to i o sekreci kyseliny solné v žaludku, záleží tam na sekretinu a dalších humorálních prostředcích, 

které řídí sekreci gastrointestinálního traktu a ty už jsou teda zdárně ovlivňovány hladinou kortizolu a tak dále. 

Třeba vysoká hladina kortizolu, když budete brát prednison, což je kortikoid, kvůli revmatoidní artritidě, tak si 

navodíte vředovou chorobu, třeba takhle. Tam se to dává uměle léky nebo si to navodíte chronickým stresem, kdy 

ten kortizol téměř vůbec neklesá. On má takzvaný diurnální rytmus a on vůbec neklesá, zůstává pořád vysoký. 
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Když se vrátím ještě ke kožním chorobám, o nichž jste mluvil jako první, tak jestli u nich vnímáte, že lidi, 

kteří k nim mají větší tendenci, mají něco společného, co se týče psychiky, osobnosti? 

Jsou to často, myslím, že atopický ekzém se často týká lidí s vysokou inteligencí, ale až obsedantní obavou ze 

selhání, jo to je takový, že oni chtějí být perfektní, ale nedosáhnou, pořád jsou ve stresu z toho, že se od nich 

čeká ještě něco víc nebo že by mohli selhat nebo něco takového, takže jsou to víceméně úzkostní lidé. Viděl jsem 

jich několik takových, že takhle reagovali. Já nejsem ani psychiatr, ani kožař, já jsem jenom pár takových 

případů viděl a došlo mi to, že by to tak asi mohlo být, ani jsem to někde úplně nečetl, považujte to za moji teorii. 

Já si myslím, že když se podíváte někomu na tu kůži, tak si řeknete: "no ten bude jako něco takovýho mít." Včera 

tady byla jedna moje kamarádka, ona je psycholožka a ta je posedlá opravdu, ona je taková skoro jako bio 

matka, ona furt něco alternativně řeší a já jsem usoudil, že to tak asi bude ne úplně normální přístup k běžnému 

životu, že tam asi taky vznikají různé obavy a pak to dopadá tak, že je sama v problematickém stavu, v napětí. 

Tam si ten stres jako orgán vybral kůži, někomu se onemocní jiný orgán. 

Čím myslíte, že to je, že u někoho se to projeví na kůži, u jiného v trávení? 

To už teda potom jako bychom se mohli zeptat nějakých těch východních kultur. Možná už to bylo nějak 

zpracované, možná nemám dostatečné literární znalosti. Empirie to říká, každý kdo dlouho dělá medicínu si 

všiml, že nějací lidé mají spíše ty kožní, jiní spíše ty vředový projevy a tak dále a jestli v tom jde udělat nějaká 

zákonitost, tak to nevím, ale věřím, že ty východní kultury jako je ta ajurvéda, třeba by nám dala hloubější 

odpověď, já se o to hlouběji nezajímám. 

U kterých nemocí podle Vás hraje ještě psychika větší roli? 

Vetebrogenní algický syndrom, funkční poruchy gastrointestinálního traktu, dráždivý tračník, pak takový ty 

autoimunitní poruchy jako je Crohnova choroba, to je docela známý, pak je to vředová choroba, ten 

gastrointestinál celý, můžete si psychicky uhnat i pankreatitidu, to by taky bylo i možné. Astma, jednoznačně. 

Spastická reakce dýchacích cest a pak poruchy s tím související a pak všechny autoimunitní choroby, úplně 

všechny. 

Vnímáte, že by lidé nemocní astmatem měli něco společného? 

Navštivte imunoložku, alergoložku, o patro výše, bude o tom schopná pohovořit, ona se v těhle věcech vyzná.  

Pak jste mluvil o autoimunitních onemocněních, je tam u pacientů něco společného? 

Ono s tou autoimunitou některé věci ještě máme zahaleny tajemstvím, pracujeme s teoriemi a ta teorie spočívá v 

tom, že jestli genetická predispozice, čili ta imunitní reakce, je determinovaná už nějak geneticky a celé záleží na 

tom, jestli se projeví nebo neprojeví a že tam je nějaký rodově významný výskyt, takže predispozice rodová a pak 

je to opět vlivy životního prostředí, které tu imunitu prostě zatěžují do té míry, že už tam jsou vyčerpané rezervy a 

pak se projeví ta choroba. Jak jsme si říkali, tak imunitu moduluje i vyšší nervová činnost, takže je možné, že tam 

ty vlivy jsou, ale teď se mě možná ptáte, jestli jsem schopný říct, jestli to jsou spíše dominantní než submisivní 

lidé. 

Třeba. 

Nebo charakteristicky nějak významné či nějaký charakteristický jev. Já tady mám široké spektrum lidí od těch 

dominantních až po ty submisivní, mám tady introverty i extroverty, já v tom neumím jako říct, že v tom je nějaká 

zákonitost a všichni tady mají autoimunitní chorobu, autoimunitní zánět štítné žlázy. To by mě samotného 

zajímalo. Neumím na to úplně jednoznačně odpovědět. 

Myslíte, že existují nějaké nemoci, které by s psychikou souvisely méně? 

První mě napadly jaterní, ale tam za předpokladu, že nejsem psychicky labilní jedinec, který potřebuje pít 

alkohol, tak si ty játra neodrovnám, ale řekli jsme, že ta geneze té nemoci musí vycházet v souvislosti s tou 

psychikou. Tou si to jako způsobím, já nějak reaguju na okolí tím, že začnu požívat toxicky škodlivé látky a pak si 
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něčím poškodím orgán, tak to asi jsme takhle nemysleli. Choroby plic, kromě astmatu, kardiomyopatie, taky 

nevím, jestli souvisí, to není choroba srdce. Pak vrozené choroby. Gastrointestinální trakt má řadu chorob, které 

nemusí souviset s psychikou, hemeroidy, poruchy kolagenu jsou spíše geneticky podmíněné. Poruchy, nevím, 

jestli si mohu psychicky navodit artrózu kolenního kloubu nebo kyčle, ale souvisí to nepřímo s tím, že jaký jsem a 

jak se pohybuju tak ten orgán zatěžuji, tak když si představím, že jsem člověk milující pohyb, hodně se hýbající 

nebo jsem člověk, který má sklon k obezitě, pak to jsou sekundární důsledky, které mají vliv na psychiku, ale to 

jestli jsem nebo nejsem obézní, to je vysloveně v přístupu k životu, aktivně pasivně, jaký mám životní krédo a cíle. 

Já si myslím, že lidé, kteří mají pořád důvod něco řešit a pořád si kladou v životě nějaké cíle, tak jsou obecně 

méně nemocní a dožívají se delšího života. Lidé, kteří žijí pasivním způsobem, více konzumují nezdravé jídlo 

nebo se dívají na televizi, protože jinou zábavu si nenašli a nesportují, tak si myslím, že to vede,...to je ten 

přístup k životu. Mám tady staříky, ono jim je skoro devadesát let a oni řeknou, já jsem se před pěti lety začal 

učit jazyk nebo musím ještě něco dodělat, pořád ještě něco studuju. Jedna paní mi řekla v pětaosmdesáti: "Tak, 

pane doktore, už je to špatný, já už do těch Alp už jsem letos nejela, už jsem jela jen do Tater." Na těch starých 

lidech je to vidět, nebylo to o blahobytu, většinou byli střídmí ti lidé, co se týče konzumu potravin, byli veselé 

mysli, to je docela důležité, optimisti jsou méně nemocní než pesimisti. Kdo si umí častěji produkovat endorfiny, 

to jsou antagonisti stresových hormonů, jsou to látky podobné morfiu, skutečně, reagují na morfinové receptory, 

jejich trvalá produkce a potom taky ovlivňování hladiny serotoninu způsobuje to, že se potom i sekundárně 

ovlivňují i přes další chemické mediátory i imunitní buňky, které jsou daleko aktivnější a tak dále. Především je 

to potlačení toho kortizolu, který má imunosupresivní účinky a zhoršuje metabolickou bilanci a vede k obezitě a 

hyperinzulinémii, to je něco jako, co pak nakonec může vést až k diabetu. Diabetes je známý jako 

psychosomatický, to je známý. 

Kdo myslíte, že spíše onemocní diabetem? 

No já myslím, že zase jako lidé v chronickém stresu, čili lidé, kteří nezvládnou svůj životní styl, který potom mají 

sklon k obezitě a to z důvodu životního stylu a někdy jako i geneticky. 

A něco z povahy? 

Říká se…diabetes mellitus tam jsou lidé, to mi jako i kolega říkal, že to jsou od základů neukáznění lidé, nechtějí 

slyšet o tom, že mají dělat něco jinak, nechtějí nic měnit, oni takhle žít budou. Vy jim řeknete, že nesmějí jíst 

sladké a je to nezajímá, tam je strašný procento neukázněných jedinců, je to vyšší procento než u jiných chorob. 

To jsou lidé, kteří mají totálně pasivní přístup k životu a moc je to jako nezajímá, nemají žádný cíl. Mají to jako 

povahový rys, nemají vyšší cíle, ale to neplatí generalizovaně, je tam jenom to vyšší procento než jinde v 

populaci. Jsou to lidi, kteří v zaměstnání nedosáhli vyšších postů, jsou méně ambiciózní, ale dá se diabetes uhnat 

i vysokými ambicemi i to je možné, to jsou různé mechanismy. Vřele vám doporučuji mluvit o tom s 

diabetologem. 

Myslíte, že existují typy lidí, které se snáze léčí? Vy už jste o tom trochu mluvil. 

Co se týče inteligence, tak to se nedá generalizovat. Hloupý člověk se neléčí asi taky úplně dobře, na druhou 

stranu vysoká inteligence může být produktivní i kontraproduktivní, bohužel zjišťuju, že někteří speciálně 

inženýři. Hůř se léčí muži, ženy jsou systematičtější a pečlivější, čili když to vezmeme genderově, tak jsou ženy 

lepší pacientky. Pak je to možná. Důležitý je postoj k životu a to souvisí i se zaměstnáním, když mají zaměstnání, 

kde je větší zodpovědnost, tak pak mají větší zodpovědnost ve všem. Někteří lidé, hodně jednodušší, mohou být 

nespolupracující, například diabetici, jak jsem vám vysvětloval, které nic moc nezajímá, hlavně jde o to, aby se 

dobře najedli. Bezcílní, takoví ti, co nemají velké životní krédo, tak tam může být taky problém. Jak říkám v té 

Gaussově křivce je ideální nějaký ten střed, tam to funguje nejlíp. Podprůměrní to nepochopí a nadprůměrní po 

tom nad tím tak špekulují, že vnáší do toho své ego, že víceméně je to pak kontraproduktivní taky. Silný osobnosti 

se neléčí dobře, taková ti, co mají to svoje ego silně dominantní, tak tam může dojít k tomu, že oni 

nekorespondují s tím lékařem moc dobře a záleží na tom psychologickém zpracování, tak jednak to dá víc práce 

tomu pacientovi vysvětlit, že vlastně jako jedeme stejným směrem, že nejedeme proti sobě. Já s tím nemám 

problém, já jsem zvládnul i osobnostní psychopaty. Psychopat, kdy je to opravdu člověk agresivní, kverulantský, 

tak ten chodí k lékaři jenom proto, aby se s ním mohl hádat, podávat na něj stížnosti a podobně, ale dá se s 
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takovým člověkem taky vyjít, musíte mu dát najevo, že to děláte kvůli němu a ne kvůli sobě, takže když mi 

takovýhle člověk přijde, tak se s ním nelze hádat, ale v žertu mu říct:"No jo, vy máte pravdu, čekal jste tady pět 

minut, to víte, co se mnou naděláte." A tím ho úplně odzbrojíte, on se chce hádat a vyvolat konflikt. Ta 

spolupráce závisí hodně na tom, jaký člověk je, jak je schopný přijímat názory druhých. A je to výslednice 

inteligence i toho, jestli jsem schopen naslouchat druhému člověku nebo jsem totálně egocentrista, který všechno 

ví nejlíp, takový brouk pytlík, tak s takovýmhle člověkem se spolupracuje opravdu velmi těžce a musíte mu a to je 

práce toho doktora, když trochu chce, tak takovýho člověka zpracuje:"Vy to neděláte kvůli mně, kvůli mým 

výsledkům, vy to děláte kvůli sobě." Nějakým lidským způsobem zlomit tu bariéru, jsou lidi, kteří jdou do 

opozice, jsou nedůvěřiví, když se vám tohle všechno podaří zpracovat, tak můžete spolupracovat s každým 

člověkem. Celý je to o tom překonání bariéry, protože je tam bariéra na začátku vždycky. Je tam podřízená a 

nadřízená role. Já jsem lékař vždycky v roli nadřízený a pacient je podřízený a nervózní z toho, že ho někdo 

může jako ovládat a různě to ti lidé vnímají. Někteří to vnímají v reakci útokem, čili na toho doktora je agresivní 

nebo se ho tak bojí, že přechází do pasivity, nevnímá ho vůbec, prostě různě a celý je to o tom zlomit tu bariéru a 

získat důvěru, přátelský vztah, který je téměř na úrovni kamarádskýho vztahu a to je docela dobrý, když se 

povede, i když to mají někteří lidi jinak, ale já to takhle mám. 

Přátelská atmosféra napomůže procesu léčby. 

No, to vidím, když někdo takhle vstoupí načuřeně a teď vidím, že nemá smysl pro humor, tak na něj udělám 

takovej jako...já vždycky vypustím takovej šrapnel, to je, že udělám nějaký žertík, na kterým si otestuju tu jeho 

reakci, když se začne nasírat, tak vycouvám a řeknu:"To byla taková legrace, to neberte vážně." Ale někdy když 

vidím, že on jako že zamerčí: "Ha, tady možná bude legrace." Tak je to super, to už je náš. 

Takže i smysl pro humor může napomoct. 

Jak se říká, že každý smích prodlouží život, tak to je nepochybně pravda. Veselí lidé jsou méně nemocní nebo to 

aspoň dobře snáší i ten průběh. Já vám povím ještě jeden příběh ze života, já jsem měl sousedku, inoperabilní 

tumor tlustého střeva, prognóza jeden až dva roku. Zahájen klasický postup, paliativní operace, částečně to 

odstranili a to nejhorší bylo venku, nicméně tam padesát procent hmoty zůstávalo, to by narušili všechen ten 

vnitřek, prorostlý skrz naskrz. Chemoterapie, jedna chemoterapie, ta paní řekla: "Ne, ne, ne, to by mě zabilo, už 

nikdy více." A na tu chemoterapii pak už nikdy nešla, no, a protože to byla žena moudrá s pozitivním přístupem k 

životu, přírodní, obyčejná dojička krav, ale taková ta moudrá žena, babička z Boženy Němcové, všechno věděla o 

bylinkách, všechno věděla o takové té přírodní medicíny. Řekla si:"Já si uvařím to, co mně bude vyhovovat." A 

dožila se přežití šesti let, ten tumor přestal růst nebo se tak strašně zpomalil, že ona vydržela šest let, překonala 

čtyři až pět let proti prognóze. Tady vidíte, jak mocná je vlastně psychika, ona tu chorobu prostě vytěsnila, řekla: 

"Ne, to není můj problém, jednou umřít všichni musíme." A smířila se s tím a najednou se ukázalo, že žila déle. 

Takže lidé, co takhle umí zareagovat, to znamená, že mají aktivní, pozitivní přístup k životu a reagují na 

negativní informace tím, že jako nějak je umějí vytěsnit, že tomu nedají tu vážnost, že nestresují z toho, že se z 

toho nezneurotizují, tak mají obrovskou šanci, větší než máme někdy terapeutickou. A pak jsou léky, který 

fungujou vysloveně na tom principu placeba, že nejsou ani účinný, ale to, že je člověk bere, mu může pomáhat. A 

to je osobnostní vlastnost, s tím se člověk narodí, ale dá se to pěstovat, pozitivní myšlení se dá pěstovat, nicméně, 

kdo to nemá ve vínku, tak to nedá, ani kdyby se rozkrájel, má trochu smůlu v životě, no tak to takhle funguje. 

Mně ještě zaujalo, jak jste mluvil o tom, že může pomoct k uzdravení, když tu nemoc člověk vytěsní anebo 

jako i přijme? 

Ano, vytěsní anebo přijme, ono to vytěsnění je trošku nebezpečné, protože to potom vede k totální nespolupráci s 

tím lékařem, takže to tak není úplně dobře, to přijetí je rozhodně lepší, jenomže někdy to vytěsnění jako obranný 

systém. Dozvíte se nějakou diagnózu, která je na skočení z mostu, tak to vytěsnění tady pomáhá, že vás to 

přestane bolet. Vytěsnění tady pomáhá jako obranný reflex. Přijetí je rozhodně lepší, to je aktivní, vytěsnění je 

trochu pasivní, to vytěsním a nechám to tam růst dál. U té paní to bylo tak něco mezi, trochu to vytěsnila a 

trochu přijela, tak řekla:"Já to prostě mám a jednou normálně přirozeně umřu, asi na to." A žila dál, bez stresu z 

toho, tak na každého jednou ta chvilka přijde. 
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Někdy se říká, že lékař je taky psycholog, kde vy se cítíte být jako psycholog, s kterými pacienty.  

Já jsem si tenhle obor vybral a mám ho rád, protože mě to nutí být psycholog naprosto u každého člověka, 

kdybych byl gastroenterolog a kolonoskopicky vyštípával polypy v tlustém střevě, odebrával biopsie a podobně, 

tak si myslím, že bych takovým procentem být psychologem nemusel. Kardiolog, který strká cévky do 

koronárních tepen, aby je protáhl, tak je víceméně řemeslně zaujatý takovou to virtuózní dovedností anebo jsem 

chirurg a operuji něco, kdy to potřebuju hlavně dobře provést, tak tam to není taky tolik potřeba, ale tenhle obor, 

to jde ruku v ruce, jsou to psychosomatický onemocnění, takže všichni stopro. 

Cítíte se být psychologem u některých typů lidí více než u jiných? 

Tak u některých to stačí odbýt slovy: "Máte v pořádku výsledky, tady máte lék a přijďte za rok." Pak jsou některý 

pacienti, který prostě spotřebujou tady místo čtvrt hodiny půl hodiny, tři čtvrtě hodiny, je potřeba mnohé věci 

jejich života probrat, zejména na tom začátku, pak už se více méně ptáte jenom:"Tak co? Jak jste vyřešila 

zaměstnání? Jak to máte s těma partnerama?" A tak dále. A je to hodně ceněno u pacientů. Pacient prostě chce, 

i ta babička, která se vypraví, oblékne se do svátečních šatů, umyje se, vezme si hůlku a vypraví se za lékařem, 

kde stráví deset minut, tak je ráda, když se jí někdo zeptá na něco z jejího života, protože pro ni je to ta 

komunikace s tím světem, má to pro ni význam 

Takže je to léčivé? 

No, to nepochybně. 

Přeposíláte někdy pacienty k psychologům, terapeutům? 

No, to, já mám pořád vize, že by to bylo hodně dobré a už jsem si vzal od pacientů, co byli tady psychologové 

vizitky. Přišlo mi, že jsme tady navázali přátelský vztah s pacienty bez problémů, že to nebylo nutné a pak jsem 

řekl, že mám kontakt na kliniku Psychosomatické medicíny a plánuji spolupráci. 

Přeposlal byste spíše nějaké pacienty než jiné? 

Určitě, oni to často i sami řeknou. Některým pacientům, když řeknete, že by to chtělo psychologa nebo 

psychiatra, tak se naježí, že to teda v žádným případě, ale pak jsou a těch je hodně a čím dál víc a řeknou:"No to 

určitě, já už to řeším." Takže já myslím, že v tomhle směru jsou ke mně upřímní a řeknou mi to otevřeně a já jim 

to věřím. 

Vnímáte, že u některých onemocnění by psychologa bylo potřeba víc? 

Já tady mám takový monotónní blues, jak jsem vám vysvětloval tu štítnou žlázu a tam to procento je vysoký. 

Stane se někdy, že Vás pacient něčím zaujme? 

Každou chvíli, já vám říkám, že když vidím, že je víc mimo normu, akorát jsem zjistil, že už jako neumím vnímat 

přesně, co je a co není norma, protože ta moje škála, co já vnímám jako normální, se asi trošku rozšířila oproti 

tomu, co nezaujatý člověk by vnímal trošku jinak. Někdo by řekl, že je to blázen a já ne, já, že je to normální 

člověk, který má trochu problém. To je skoro na denním pořádku, že mě někdo zaujme. Vždycky k tomu 

přistupujeme s tím, že vnímám osobnost toho člověka. 

A čím Vás člověk zaujme, můžete uvést nějaký příklad? 

Abnormálním chováním, nějakou takovou tou reakcí na ten drobný stres, že třeba čeká dvacet minut v čekárně, 

jak vejde do dveří, jak si tady rychle sedne, jaké klade otázky, to všechno funguje na ten dojem z toho člověka. 

Jestli je depresivně laděný či veselý, to poznáte, to si řeknete. Naučil jsem se už číst mezi řádky, ještě než si 

pověsí kabát, tak já už tuším, kam ta nitka povede a že mu asi nebudu muset dávat prášky, ale že spíš budeme 

muset něco probrat. Takže vás může zaujmout skoro každý, záleží taky na tom, jak jste nebo nejste vnímavý, 

záleží na tom, jak se dobře vyspím já. Někdy mě to nezajímá, někdy saju jako houba, každý detail. 
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Překvapí Vás někdy pacienti něčím? 

Velmi často i ty odhady nemusí být vždycky dobře. Já jim to někdy řeknu: "Tak jsem si o vás myslel tohle a pak 

jste mi úplně vyšla jinak." Ojediněle se mi stalo, že jsme se s nějakou pacientkou, hned jak jsme se viděli, 

porafali, vjeli jsme si do vlasů, dokonce si na mě jednou pacientka stěžovala a já jsem na to nějak zareagoval a 

ona si pak najednou strašně jako omluvila a řekla:"To byl pro mě úplný jako úlet, já jsem to neodhadla, že to se 

mnou myslíte vlastně jako dobře." A pak jsme byli strašný kamaráda, jakože úplně, z velkýho konfliktu se může 

stát velké přátelství, dokonce nadstandardní než je běžný, leccos. A to je jako taky, proč to člověka baví, ta 

endokrinologie je zhlediska takovýho toho, tý podstaty rutinní, tak to může být i nuda, ale nuda to není, když se 

to potom rozehraje v těchto sférách, takže tak. 

Odhadujete z něčeho, že s vámi bude pacient lépe spolupracovat? 

Já věřím na to, že průměrný člověk, který není sociopat, čili je normálně vyvinutý, co se týče vnímání svýho 

okolí, není nějakým způsobem nějaký introvertní, až autisticky uzavřený člověk, tak vám na to, jaký ten člověk je, 

stačí první minuta nebo prvních pár vteřin. Tak jako nějakou zkušeností, danou věkem, když navíc s těma lidma 

děláte a to se někdy divím, když třeba v obchodním centru, jako třeba prodavač naučí, kolik salámu má dát na 

třicet deka, já to někdy třeba odhaduju líp než oni, tohle bude moc, tohle bude málo, takže vás ta práce naučí mí 

trošku lepší odhad, tak samozřejmě já mám tu výhodu, že už to dělám od roku osmdesát pět tu medicínu a 

vždycky to bylo s lidma že těch lidí mi projde třeba čtyřicet denně, tak si myslím, že už to celkem umím. Ono je to 

dobře u pacientů, právě mi vyhovuje tahle definovaná role, hůř to umím v běžným životě, kde je ta role trošku 

jiná a já někdy mám tendenci neodhadnout lidi. Když jsem si vybíral spolupracovníky, tak jsem zjistil, že je to 

těžký úkol, odhadnout, jestli se mnou bude pracovat dobře nebo ne, tak odhadnout to z toho prvního dojmu to mi 

činí větší potíže než odhadnout právě toho pacienta. 

Jak si představujete zdravého člověka? 

Je to člověk, který se zdravý především cítí a nemusí být úplně zdravý. Myslím, že člověk smířený s tím, že má jen 

jednu nohu, je naprosto zdravý člověk. Člověk smířený s tím, že má nějakou chorobu, s kterou je naprosto 

vyrovnán a adaptován na ni tak, že funguje naprosto bez problémů, je pro mě zdravý člověk. Zdraví je podle mě 

hlavně to, jestli to tak vnímáme, jestliže se cítíme být zdraví, tak víceméně zdravý jsme. Tady je člověk, který má 

nefungující štítnou žlázu a bere na to hormony, které ji nahrazují. Má normální hodnoty, musí brát prášky a za 

tohoto stavu je ten člověk naprosto zdravý a funguje bez jakéhokoliv omezení. Jestliže si člověk na vozíčku, po 

traumatu, řekne, že s tím dokáže hrát volejbal se svými podobně postiženými kolegy, že umí fungovat, že umí 

nakonec založit i rodinu nebo něco takového nebo že má genetickou vadu, kterou dokáže nějakým způsobem 

integrovat do svého života, smířit se s tím, tak je pro mě zdravý. Ten člověk vám musí říct:"Já se cítím zdravý." A 

protože máte člověka, který opravdu zdravej je, už prošel cétéčkem a magnetickou rezonancí a tam fakt nemáte 

ani ň a on se pořád hroutí a říká: "Já jsem pořád unavenej a mě to nebaví." Tak podle mě tohle zdravej člověk 

není. 

Jak si vlastně představujete nemocného člověka? 

To je člověk, který se nemocný cítí. A pak je k tomu, tam bych to přece jen více zdůraznil a pak je k tomu nějaký 

objektivní nález, je prostě nemocný s tím, že má nějaký nález, ale já si myslím, že o tom, jestli je zdravý nebo 

nemocný, rozhoduje on sám, tím jak to hodnotí. Napadá mě nápad, že někdo vykřikuje do světa, že je zdravý a je 

prolezlý rakovinou a do měsíce umře, tak tam je to takový těžký v tomhle případě definovat, ale pro mě je 

rozhodující, že se takhle rozhodl, že se bude cítit zdravý a pak ten jeho život je naplněn, pokud tak taky dokáže 

fungovat. Ten člověk si to může myslet a na základě toho normálně, z jeho pohledu normálně, fungovat. Profesor 

Hawking, byl postižený amyotrofickou laterální sklerózou, měl umřít, ale neumřel, protože to byl takovej mozek, 

vymyslel teorii černých děr. Ten člověk svým způsobem vykazoval známky zdraví, protože dokázal silou vůle tu 

chorobu překonat, byl to totální člověk, to já bych třeba jako nezvládl, asi. Z mýho pohledu by to byl nemocný 

člověk velmi, ale z jeho pohledu jako fungoval, ve svých relacích a tak s tím byl smířen, že on se možná 

považoval za zdravého člověka. 


