
Kapesní průvodce  
psychickými poruchami 

Jak poznáte nemocnou duši?



Deprese a depka. Tyhle dvě spolu mnoho 
společného nemají. Depka je prostě 
nenálada. Ovšem pravá, velká deprese 
dokáže člověka pořádně vyřídit. Winston 
Churchill říkal dnům, kdy ho deprese 
zachvátila, „black dogs“ neboli černí psi. 
Dlužno podotknout, že tohle onemocnění  
vás bez přehánění může ohrozit na životě.

Deprese se dělí na endogenní a exogenní 
a má několik stupňů závažnosti. Exogenní  
(vnější) deprese má svůj spouštěč ve vnější 
události. Pokud vám zemřel blízký člověk, 
onemocněli jste nebo se rozvádíte, je 
přirozené, že se cítíte pod psa. Zdravé  
to ovšem není a určitě je dobrý nápad  
s depresí bojovat ve spolupráci s psycho
-logem nebo psychiatrem. Endogenní 
(vnitřní) deprese je patologický smutek, 
který nemá zřejmou příčinu, není však  
o nic menší.

Poznávací znamení deprese
• tíživý, ochromující smutek, který  
 v těžkých případech člověk cítí i fyzicky
• obavy z budoucnosti a pocit selhání
• pocity viny a zklamání ze sebe sama
• podrážděnost nebo naopak  
 rezignovaná apatie
• ztráta zájmu o přátele i aktivity, které  
 člověka dříve těšily
• únava a snížený pracovní výkon (časté  
 nevysvětlitelné absence ve škole  
 nebo v práci)
• ztráta chuti k jídlu a snížení sexuální  
 apetence
• myšlenky na sebevraždu

Mnoho lidí se domnívá, že řeči o sebe-
vraždě jsou plané. Platí ale, že kdo  
o sebevraždě mluví, ten na ni i myslí.  
Co se nevyplácí? Situaci zlehčovat 
(„Takhle nesmíš mluvit! Vždyť se ti nic  
neděje, co maj říkat lidi, který maj opravdový 
problémy!“). Podobnými prohlášeními  
nemocného jedině podpoříte v jeho 
pocitu vlastní neschopnosti a rozhodnutí 
očistit svět o „jednu nulu“.
Často se stává, že člověk v těžké depresi  
se ze dne na den rozzáří. V takovém  
případě zbystřete! Je totiž možné,  
že ve svém sebevražedném plánu pokročil  
do závěrečné fáze. Už totiž zná řešení 
svých problémů, a proto se mu ulevilo.

Co dělat?
Pokud u sebe nebo u svého blízkého 
pozorujete alespoň tři z příznaků,  
upalujte za psychologem. V případě  
úvah o sebevraždě na nic nečekejte  
a navštivte rovnou ordinaci psychiatra.

Kdo je kdo?
Psycholog je absolventem filozofické 
fakulty a s nemocí pracuje terapeuticky.  
Naopak psychiatr je lékař a pravděpo-
dobně vyfasujete předpis na medikamenty,  
které vám nebo vašemu blízkému  
mohou v akutní fázi nemoci zachránit 
život. Taková terapie je totiž na dlouhé 
lokte a vyžaduje sílu, kterou v těžké  
depresi člověk prostě  nemá. Může  
se stát, že po nasazení antidepresiv  
se nemocný začně cítit lépe a ještě  

lépe, až je to najednou druhý extrém.  
V takovém případě se může jednat  
o přesmyknutí do tzv. manické fáze  
bipolární afektivní poruchy, které se  
dříve říkalo maniodepresivní psychóza.  
Fáze mánie je rovněž nebezpečná, 
protože při ní člověk ztrácí zábrany, nejí 
a nespí, čímž se brzy vysílí. Hrozí také, 
že se pustí do riskantních podniků všeho 
druhu, které nezůstanou bez následků.  
Bipolární porucha se léčí jinak než  
deprese, přestože depresivní fáze  
k ní patří.

A ještě jedna důležitá věc – v rámci léčby 
nespěchejte! Léky ani terapie nezaberou 
hned. Mějte na paměti, že deprese se 
prohlubovala postupně a stejně pozvolný 
bude i návrat z hlubin nad hladinu.  
Nenuťte sebe ani blízké k ativitám,  
na které ještě chuť nemáte. Možná se  
v prvních měsících budete cítit jako  
pod skleněným poklopem. Jste křehcí. 
Jestli vás trápí deprese, asi nám  
neuvěříte, přesto vám to musíme říct: 
ZASE BUDE LÍP!

Deprese.
„Black dogs“, kteří vás mohou zabít
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Každému se někdy stane, že před domem  
zaváhá, jestli zamkl nebo vytáhl ze zásuvky  
šňůru od žehličky. Problém nastává  
ve chvíli, kdy se vrátíte třináctkrát,  
protože si stále nejste jistí nebo prostě 
proto, že se musíte vrátit právě třináctkrát,  
aby někde ve světě nespadlo letadlo.  
Vtíravým myšlenkám, které takové  
chování doprovázejí, se říká obsese.  
A úkon, který zdánlivě vede k uklidnění, 
se jmenuje kompulze. Dohromady se 
to poskládá v obsedantně kompulzivní 
poruchu, která dokáže zcela ovládnout 
život člověka a pořádně ho zkomplikovat.

Jak se obsedantně  
kompulzivní porucha  
projevuje?
•  mysl je napadena vtíravými myšlenkami
•  nutkavou potřebou opakování  
 různých rituálů (počítáním,  
 neustálým tříděním věcí, které  
 přináší jen chvilkovou úlevu,  
 opakováním vět nebo slovních  
 spojení etc.)
•  úzkostné obavy z nedodržení rituálů  
 (vznik katastrofy, když nenapočítám  
 do tisíce, apod.)
• přehnaným strachem z infekce  
 (neustálé mytí rukou až do rozedření  
 kůže, nošením rukavic mimo domov  
 v parném létě)
• hromaděním nepotřebných věcí  
 nebo odpadků

•  zhoršením vztahů s okolím (plnění  
 úkonů je důležitější než všechno  
 ostatní)
•  časté jsou absence nebo pozdní  
 příchody do školy a zaměstnání  
 („musela jsem se dvacetkrát vrátit,  
 abych ověřila, že je zamčeno“ nebo  
 „mohla jsem jít jenom po modrých  
 dlaždicích, na které  spadly tři  
 dešťové kapky“ a podobně)

Co dělat?
Mazat k psychologovi. Jednou z cest  
z bludiště obsesí a kompulzí je kognitivně- 
behaviorální terapie. Jak to funguje?  
Základem terapie je vystavení se obávaným 
situacím. Jde o individuální strukturovaný  
program podle konkrétních obsesí a rituálů. 
V terapii se pak člověk naučí snížit  
úzkost i bez vykonání rituálu.

které  štěstí nenosí
Rituály, 



Když jídlo nahání strach 
– poruchy příjmu potravy

„Stojím ve frontě u pokladny, v košíku 
mám kelímek sýru cottage, rajče a malé 
balení sucharů. To je moje denní dávka 
jídla. Lidé, kteří stojí ve frontě se mnou, 
mají košíky plné špaget, jogurtů, ovoce, 
sušenek, sýrů... Závidím jim, že oni jíst 
smějí, a já ne.“ Tenhle smutný povzdech 
napsala dívka, kterou trápí porucha 
příjmu potravy.

Do smutného kroužku poruch příjmu 
potravy patří anorexie, bulimie a záchva-
tovité přejídání.

Příčin vzniku některé z těchto nemocí 
může být mnoho. Pocit, že nezvládám 
svůj život a problémy, a tedy se zaměřím 
na oblast, kterou zvládat (zdánlivě) můžu 
– jídlo a jeho příjem. Někteří odborníci 
spatřují příčinu vzniku poruchy příjmu 
potravy ve vztahu pacientky se svou 
matkou. Další možností jsou tělesné 
vývojové změny v dospívání, které dívky 
nechtějí přijmout. Pacient často věří, 
že až zhubne, bude šťastný. To se ale 
nestane, a pokud se mu podaří snížit 
váhu, nastupuje tlak a stres, aby znovu 
nepřibral. Kolotoč se roztáčí a vystoupit 
z něj není vůbec snadné.

Mýty o anorexii
„To je nemoc jenom mladých dívek,  
těch modelek přece.“
Ano, mladé dívky jsou nejohroženější 
skupinou, ale anorexií mohou onemoc-
nět i muži. Výjimkou není ani pacientka 
ve středním věku.

„Anorektička se pozná podle toho,  
že je hubená.“
Extrémní štíhlost až vyhublost je přiro-
zeným důsledkem chování nemocného, 
avšak existují i osmdesátikilové pacient-
ky. Nezáleží na tom, kolik člověk váží, 
ale jak rychle, kolik kilogramů a jakým 
způsobem zhubnul.

„Anorektičky nezvracejí, to jen bulimičky.“
Existují dva typy anorexie: restriktivní a 
purgativní. Právě ten druhý je spojen s 
občasným záchvatovitým přejídáním a 
následným vyzvrácením jídla. Statisti-
ky uvádejí, že ve 30 až 50 % případů se 
anorexie vyvine v bulimii.

„Na anorexii se neumírá.“
Smutný omyl. Na závažné zdravotní 
komplikace, které plynou z anorexie, 
umírá 5 až 20 % nemocných.



Jak poznat, že je něco špatně?

Anorexie
•  výrazny úbytek váhy v krátkém čase
•  vyhýbání se jídlu a situacím, které  
 jsou s ním spojeny (třeba oslavy,  
 rodinné obědy a podobně)
•  nemocný se často nechce stravovat  
 s ostatními („Já si to vezmu  
 do pokoje“); pokud ale ví, že je  
 „sledován“, naopak jí výhradně před  
 někým („Já už večeřet nebudu, viděla  
 jsi přeci, že jsem teď měla salát...“)
•  omezení kontaktu s přáteli a rodinou
•  ztráta zájmu o aktivity, které člověka  
 dříve těšily (hlavním tématem života  
 nemocného je jídlo)
•  nemocný nosí volné věci, často  
 v několika vrstvách i v teplém počasí;  
 důvodem je zimomřivost způsobená  
 ztrátou tukových zásob a také snaha  
 utajit váhový úbytek
•  podrážděnost a plačtivost

Bulimie
Bulimický záchvat začíná konzumací 
obrovského množství jídla najednou 
(obvykle se „menu“ skládá z potravin, 
které si nemocný běžně zakazuje, na-
příklad sladkosti, pizza, světlé pečivo, 
sýry, zmrzlina, …). Po záchvatu přichází 
pocit selhání a výčitky svědomí. O buli-
mii můžeme mluvit, pokud se záchvaty 
opakují alespoň dvakrát týdně po dobu 
tří měsíců.

• epizody hladovění střídané přejídáním
•  nutkání zbavit se jídla, které nemocný  
 spořádal (zvracením, užíváním  
 projímadel nebo léků na odvodnění)
•  vyhýbání se jídlu a situacím, které  
 jsou s ním spojeny
•  nemocný se často nechce stravovat  
 s ostatními
•  omezení kontaktu s přáteli i rodinou
•  ztráta zájmu o aktivity, které člověka  
 dříve těšily

Co dělat?
Ze všeho nejtěžší je přesvědčit nemoc-
ného, že je nutné začít se léčit. Anorek-
tici mají široké portfolio triků, kterým 
dokážou obalamutit rodinu i lékaře, to 
je bohužel součást nemoci. Je dobré se 
o nemocného zajímat, nabízet pomoc. 
Pokud se jedná o nezletilého, je namístě 
promluvit i s rodiči, kteří překvapivě čas-
to o problému vědí, ale nechtějí ho vidět.
Léčba pak probíhá na dvou úrovních. 
Pečuje se o zubožené tělo, které hla-
dověním a případným zvracením velice 
strádá. Zároveň pacient prochází terapií, 
která je zaměřena na příčinu nemoci a 
její odstranění.

Léčba poruch příjmu potravy je náročný 
běh na hodně dlouhou trať, který se ale 
dá uběhnout!



vyhoření
Je starý tak jako práce sama. Popsán 
a pojmenován byl ovšem až ve druhé 
polovině 20. století. Nejvíce ohroženi jím 
jsou především ti, kdo pracují v úzkém 
kontaktu s lidmi. Typickým povoláním, v 
němž si lze syndrom vyhoření pořídit, je 
třeba lékař, psycholog, učitel nebo tele-
fonní operátor. Uchráněni před ním ale 
nejste ani v jiném zaměstnání. Možná 
by se tahle štrapác měla jmenovat spíš 
syndrom prohoření, protože postupuje 
plíživě. Typický vývoj začíná počátečním 
nadšením v novém místě, následuje vy-
střízlivění, které se promění ve frustraci, 
apatii a rozhoří se do syndromu.

Jak poznáte vyhoření
•  dlouhodobý pocit naprostého  
 fyzického i psychického vyčerpání,  
 který nespraví ani několikatýdenní  
 příjemná dovolená
•  neochota, celková sklíčenost  
 a podrážděnost
•  vyhýbání se kontaktu s lidmi,  
 především pak s kolegy nebo klienty
•  sklon k cynismu a ironii v práci
•  neschopnost soustředění, zapomínání
•  rezignace na nové pracovní výzvy,  
 negativismus
•  pocit frustrace a zklamání
•  kuřáci více kouří, časté je i nadměrné  
 pití (riziko vzniku závislosti)
•  problémy se spánkem, celková únava,  
 bolesti hlavy, infekce

Jak uhasit syndrom vyhoření
Prvním a nejdůležitějším krokem je, 
jak už to bývá, uvědomění si problému. 
Podceňování příznaků s cílem „vydr-
žet to“ se nevyplácí. Čím později léčba 
začne, tím je náročnější a delší. Nejlépe 
na něj funguje psychoterapie, která je 
zaměřena na umění odpočinku a odstu-
pu od pracovních problémů. V některých 
případech může lékař předepsat antide-
presiva (nebojte, nejsou návyková).

A víte, co je vůbec nejlepší?
Prevence. Následující rady nejsou 
nikterak objevné, vlastně je najdete i v 
časopise s křížovkami pro ženy... Snaž-
te se oddělovat práci a soukromý život. 
Udělejte si čas jen pro sebe a své záliby. 
A někdy bez výčitek nedělejte prostě nic, 
protože i to je „něco“!

Syndrom



úzkostKdyž vládne

Studený pot, bušící srdce, stažené hrdlo 
a strach. Úzkost je emoce, která nás má 
chránit před nebezpečím. Během pocitu 
úzkosti se zvýší srdeční frekvence, krevní 
oběh je rychlejší a směřuje především 
do svalů a mozku. To abychom byli 
připraveni na dvě základní sebezáchov-
ná řešení nebezpečných situací – útěk, 
nebo útok. Pokud se tak děje, když 
procházíme za noci kolem smečky vlčic 
s mláďaty nebo když nás čeká náročné 
výběrové řízení před osmi členy vedení 
velké firmy, není se čemu divit. Když nás 
ale úzkost trápí celé dny i noci a děláme 
si starosti i v situacích, které žádné ne-
bezpečí nepřinášejí, nejspíš jsme se stali 
obětí generalizované úzkostné poruchy.

Jaké jsou projevy generali-
zované úzkostné poruchy?
•  neustálé obavy, že něco/všechno  
 špatně dopadne
•  napětí, podrážděnost, nervozita
•  svalový třes, bušení srdce, pocit  
 dušnosti
•  návaly horka nebo chladu
•  pocit, že se člověk každou chvíli  
 „sesype“
•  rychlá unavitelnost a dlouhodobá  
 vyčerpanost
•  těžké usínání

•  nesoustředěnost
•  vyhýbání se situacím, které úzkost  
 přinášejí (absence v práci, odkládání  
 nepříjemných úkolů apod.)

•  problémy se zažíváním, pocity  
 na zvracení
•  nadměrné obavy o zdraví své i svých  
 blízkých
•  snížená schopnost prožívat radost

Co dělat?
Začneme radou, co nedělat. Úzkostné 
poruchy jsou rizikové z hlediska vzniku 
různých závislostí. Špatně spíte, protože 
vás trápí tisíc a jeden strach, a řešíte 
to krabičkou prášků na nočním stolku? 
Zvykli jste si snižovat svou úzkost léky na 
uklidnění nebo alkoholem? Koledujete 
si o závislost! Generalizovaná úzkostná 
porucha se léčí obvykle v kombinaci 
nenávykových psychofarmak a terapie. 
Spolu s psychoterapeutem člověk hledá 
odpovědi na otázky, co úzkostné stavy 
způsobuje. Dalším tématem je také 
souvislost zážitků dávno minulých (třeba 
z dětství) se strachy a úzkostmi dneška. 
Léčba je na delší lokte, ale za váš klidný 
spánek, zdravou sebedůvěru a úsměv na 
tváři to rozhodně stojí!



Schizofrenie
Tohle kruté a progresivní onemocnění 
má ve společnosti smutné a nespra-
vedlivé postavení. Většina lidí se totiž 
domnívá, že dobře vědí, co nemoc ob-
náší, a většina z té většiny má zkreslené 
informace. Na vnímání schizofrenie laic-
kou veřejností se také bohužel značně 
podepisuje způsob, jakým ji prezentují 
média. Začneme proto dvěma nejčastěj-
šími mýty o schizofrenii.

„Schizofrenie, to je ta rozdvojená  
osobnost, něco jako Jekyll a Hyde.“

Ne, schizofrenik nemá více osobností. 
Hlavní hrdina knihy Jekyll a Hyde trpí 
tzv. vícečetnou osobností, což je diagnó-
za, se kterou se v praxi setká jen málok-
terý psychiatr.

„Schizofrenici jsou nebezpeční  
a agresivní jedinci.“

Mezi léčenými schizofreniky není za-
stoupení agresivních lidí vyšší, než  
ve zbytku populace. Je pravděpodobné, 
že pár schizofreniků máte ve svém okolí, 
jen to nevíte. Onecmocněním totiž trpí 
jeden člověk ze sta. Na druhou stranu se 
může stát, že nemocný, který se neléčí, 
vás ohrozit může. Většinou se tak stane 
kvůli hlasům, které mu našeptávají, že 
mu chcete ublížit vy, a on se „brání“. V 
praxi však schizofrenik agresi obvykle 
obrátí k sobě, 10 % nemocných spáchá 
sebevraždu. Řada lidí bohužel přesto 
věří tomu, že každý schizofrenik je ne-
bezpečný psychopat (je to však psycho-
tik, psychopat má poruchu osobnosti, 
a nikoli duševní nemoc), který dříve či 

později někoho zavraždí. Policejní sta-
tistiky ale mluví jinak. V roce 2014  bylo 
v ČR spácháno 160 vražd. Pouze jednu 
měla na svědomí schizofrenní pacientka. 
Zbylých 159 pachatelů žádnou duševní 
poruchou netrpělo.

Jak se schizofrenie projevuje?
Nemoc je velmi komplikovaná a její pro-
jevy jsou individuální. Stanovení diagnózy 
na základě naší brožurky nebo testů na 
internetu samozřejmě možné není.

Příznaky schiozofrenní ataky
•  přítomnost halucinací, tedy poruch  
 vnímání; nejčastěji bývají sluchové  
 (nemocný slyší hlasy, které mu cosi  
 našeptávají, varují ho, někdy je hlasů  
 víc a mluví spolu o nemocném)
•  bludy, neboli mylná a chorobná  
 přesvědčení, která nemá smysl  
 nemocnému v akutní fázi vyvracet;  
 příkladem bludu je  třeba neopod 
 statněné přesvědčení, že nemocného  
 někdo sleduje nebo že má vznešený  
 původ, že způsobil nějakou katastrofu  
 apod..
•  emoční oploštělost (neschopnost  
 prožívat radost, smutek, soucit apod.;  
 projevuje se i absencí mimiky)
•  potíže se soustředěním, pamětí
•  narušené logické uvažování
•  dezorganizované myšlení (mluvení  
 ve volných asociacích, které nedávají  
 smysl)
•  ztráta zájmu o svět a přátele
•  oslabení až ztráta vůle

Co dělat?
Hlavně se nestydět a objednat se k 
psychiatrovi. Schizofrenii svépomocí 
zvládnout nelze, a čím dříve se začne 
nemocný léčit, tím větší je naděje na 
uzdravení a návrat do běžného života. 
Léčba schizofrenie je komplexní a zahr-
nuje psychofarmaka i terapii. Je moc dů-
ležité, aby se nemocný naučil rozpoznat 
první varovné signály návratu nemoci a 
porozuměl jejím příčinám. Schizofrenie 
je onemocnění vážné, to ale nezname-
ná, že nemocný stráví zbytek života ve 
svěrací kazajce. Pokud se domníváte, 
že by se vás schizofrenie mohla týkat, 
nepropadejte beznaději. Nemějte strach 
z léčby, nebuďte na nemoc sami  
a držte se!

Duševní nemoci bývají procházkou 
peklem. Hodně toho člověku vezmou. 
Čas, vztahy, práci, někdy dokonce život. 
I v nich lze ale najít aspoň malou kapku 
něčeho dobrého, i když draze vykoupe-
nou. Duševní nemoc nám totiž přináší 
nové úhly pohledu na staré věci. Nové 
souvislosti, pocity. Není náhoda, že 
mezi umělci a vědci je výskyt duševních 
poruch vyšší než jinde. Za krásu, kterou 
vkládají do obrazů, básní nebo hudby, za 
nové vědecké objevy, často draze zaplati-
li. Duše je křehká a nemoc může potkat 
každého z nás. Pamatujme na to, že 
strach a izolace nepomůže ani nemoc-
nému, ani jeho okolí. 
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