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Terapia

Terapeutický prístup k psychosomatickým pacientom

D. Hrtúsová

Therapeutic approach to psychosomatic patients

Súhrn

Práca s psychosomatickými pacientmi je veľmi náročná a vždy predstavovala pre lekárov problém. Aj napriek
dôkladnému vyšetrovaniu sa často nenájde organický nález a pacienti svojimi ťažkosťami naďalej trpia. Ako
pristupovať k týmto pacientom v čase, keď je každý odbor medicíny tak veľmi úzko špecializovaný ? Nemá tu
hlavnú úlohu práve chýbanie celostného pohľadu na človeka – v jeho zdraví a v chorobe ? V terapeutickom
prístupe k psychosomatickým pacientom ostáva naďalej najdôležitejší vzťah pacient–lekár. Len v kvalitnom
terapeutickom vzťahu sa môžu uplatniť a byť účinné aj najnovšie farmakologické, či psychoterapeutické
prístupy (lit. 8).
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Summary

Treatment of psychosomatic patients is very demanding and always was a problem for doctors. In spite
of thorough examination any organic finding is found and the patients suffer further from their problems.
How to treat these patients when all disciplines of medicine are so extremely specialized? An entire view of
patient in his health and illness is lacking. In the therapeutic approach to psychosomatic patients the most
important is the patient to doctor relation. In thuis case only can be the recent phyrmacological treatment
effective (Ref. 8).
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Pojem psychosomatika prvýkrát použil nemecký lekár
J.Ch. Heinroth roku 1818, no myšlienka, že

”
psyché“ má

vplyv na
”
soma“ bola už pre starých gréckych filozofov (Pla-

tón, Hipokrates, Aristoteles) úplne bežná (Wolman, 1988).
Idea celistvosti človeka, viditeľná v chorobe a pre lekára ur-
čujúca smer jeho činnosti bola nepochybná.

”
Lebo tam, kde

celok chorľavie, nemôže byť zdravá jeho časť“. (Platón)
Teoretické koncepcie psychosomatiky vychádzali pôvodne

z psychoanalýzy, neskôr z psychofyziológie (teória stresu,
kortikoviscerálna teória), z rozvoja behaviorálnej medicíny
až k multifaktoriálnemu a biopsychosociálnemu prístupu
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k ochoreniam, ktorý chápe psychosomatické ochorenia ako
integrované multideterminované stavy s kolísajúcimi klinic-
kými prejavmi.
U človeka vlastne nikdy neochorie primárne len duša,

duch, alebo telo; vždy ochorie celá
”
biopsychosociálna jed-

notka človek“ (Danzer, 2001).
Súčasný rozmach a jemná vycibrenosť vyšetrovacích me-

tód umožňuje študovať rôzne determinanty (fyziologické,
psychologické, sociálne, vplyvy prostredia), ktoré tvoria
podstatu týchto stavov a ovplyvňujú ich klinické prejavy
a dôsledky.
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Psychosomatické ochorenia

F.Alexander (1950) rozlišuje tri hlavné typy porúch so so-
matickými symptómami, v genéze ktorých majú psychické
činitele významnú úlohu:

• konverzné poruchy (
”
konverzné hystérie“) – ako sym-

bolické vyjadrenie emočného konfliktu v telesnej sfére,

• vegetatívne neurózy (funkčné poruchy) – reakcie ve-
getatívne regulovaných orgánov na konštantné, alebo
opakujúce sa emočné stavy,

• psychosomatózy – psychosomatické stavy s orgánovou
léziou.

MKCH 10. klasifikácia ich zaraďuje do kategórie F 45 ako
somatoformné poruchy.
Psychosomatickí pacienti sú pre lekárov často veľký prob-

lém:

• napriek často polymorfným somatickým symptómom
nie sú u nich zjavné takmer žiadne biochemické, či mor-
fologické zmeny na príslušných orgánoch,

• opakovane vyhľadávajú lekárov a dožadujú sa nových
vyšetrení,

• ako pacienti, tak aj lekári nie sú schopní tolerovať diag-

nostickú neistotu (Coreman, 1995).

”
Výsledky vašich testov sú negatívne. Choďte domov !“

Najčastejšie sa s nimi stretávajú praktickí lekári, inter-
nisti, gynekológovia, lekári v ambulancii chronickej bolesti,
chirurgovia a psychiatri.
Ich charakteristickou črtou je, že majú problém prežívať

a vyjadrovať pocity. Psychické, či sociálne problémy presú-
vajú do somatických. Sifneos (1973) nazval pojem vyjadru-
júci chýbanie schopnosti vedome prežívať a pomenúvať po-
city alexitýmiou (Vogt, 1979).

Charakteristika alexitymických pacientov:

• nekonečné opisovanie telesných ťažkostí,

• napätie, nuda, frustrácia, prázdnota, bolesti, nervozita,

• chýba im fantázia, snové produkcie (nepamätajú si
sny),

• nevedia opísať emócie,

• plačú málo, niekedy veľa, ale vtedy plač nezodpovedá
pocitom ako smútok, či zlosť,

• zlé interpersonálne vzťahy (buď výrazne závislí od dru-
hého, alebo odmietanie ľudí),

• činnosť sa zdá byť pre nich hlavnou náplňou života,

• osobnosti vzdávajúce sa, pasívne agresívne, alebo pa-
sívne závislé (Baštecký a spol., 1993).

Terapeutický prístup

Aj napriek významným pokrokom ostáva naďalej výzvou.
Terapia psychosomatických pacientov je veľmi náročná. Lie-
čebná stratégia by mala stáť na dvoch základoch (Baštecký,
1993):

1. dôkladne poznať pacienta:

• jeho telesný aj psychický stav,

• závažnosť somatických symptómov,

• stupeň postihnutia,

• pridružené psychiatrické poruchy,

• vplyv na kvalitu života,

• sociálne aspekty,

• správanie pacienta a jeho postoj k ochoreniu,

2. vytvorenie dobrého terapeutického vzťahu, ktorého zá-
kladom je vzájomná dôvera.

Podľa biopsychosociálneho prístupu by mala liečba ob-
siahnuť všetky zložky. Je chybou liečiť len biologicky, ako aj
ostať len pri psychologických technikách.

Vzťah pacient–lekár

Dobrý terapeutický vzťah bude vždy základným predpokla-
dom úspechu liečby.
U psychosomatických pacientov s chronickými funkčnými

poruchami, kde sa lekár nemôže oprieť o
”
pozitívne“ nálezy

a pacienti sú často veľmi naliehaví, je to obzvlášť dôležité.
Liečiť pacientov s týmito poruchami je často trápením,

a zároveň sú títo ľudia svojou poruchou ťažko postihnutí
(Smith, 1996):

• vyjadrujú sa
”
rečou somatických symptómov“ – psy-

chické, či sociálne problémy presúvajú do somatických,

• osobnostná
”
nezrelosť“ – sklon k neprimeraným vzťa-

hovým väzbám (závislá naviazanosť, alebo úplne od-
mietnutie).

Paradoxne vyhovenie ich závislým potrebám aj ich od-
mietnutie má v terapii rovnaký výsledok – stratu aktívnej
spolupráce (Baštecký, 1993).

Vzťah pacient–lekár

Už prvé strenutie je začiatkom budovania diagnosticko-
terapeutického vzťahu. Závisí od zručnosti a erudovanosti
lekára, akým smerom sa vzťah bude vyvíjať.
Každý diagnostický úkon má v sebe diagnostický, ako aj

možný iatrogenizujúci potenciál:

• ponúkaný somatický symptóm má vždy aj zložku so-
ciálnu a psychickú,

• na terapii by sa mal zúčastňovať tím odborníkov,

• no zároveň je veľmi dôležité, aby bol za starostlivosť
zodpovedný jeden lekár, ktorý:

• riadi a pravidelne konzultuje priebeh liečby s ostatnými
odborníkmi,

• pozná už spomínané úskalia práce s týmito pacientmi;
inak môže prepadnúť pocitom bezmocnosti a negatív-
nemu naladeniu voči pacientovi.
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Obavy pacienta

• Ťažkosti sa nezlepšujú, ba sú ešte horšie.

• Mám rakovinu ?

• Zbavím sa bolestí ?

• Mám úzkosť, som pod veľkým stresom.

• Nemôžem normálne fungovať v bežnom živote.

• Strach z psychiatrickej diagnózy:
”
Som blázon ?“

Otázky lekára (modifikované podľa Drossmana, 1997)

• Možno vylúčiť organické ochorenie ?

• Je prítomný aktuálny stres, ktorý zhoršuje symptómy ?

• Je prítomná psychiatrická komorbidita ?

• Aký je stupeň postihnutia a zhoršenie kvality života ?

•

”
Skryté“ údaje (zneužitie v anamnéze, zneužívanie
analgetík a iné) ?

• Je potrebné odoslať pacienta k iným špecialistom ?

• Sociálne a kultúrne faktory ?

Ako môže lekár vybudovať – zlepšiť terapeutický
vzťah ?

• Aktívne načúvať – údaje od pacienta získavať aktív-
nym načúvaním, pozorovaním, uľahčením. Všímanie si
neverbálnych prejavov. Lekár by mal počuť aj vidieť.

• Veriť pacientovým ťažkostiam, brať ich vážne – ak sa
pacient otvorí a hovorí o osobne dôležitých informá-
ciách, môže mať pocit hanby, či rozpakov. Vyhnúť sa
posudzovaniu, či nezáujmu.

• Prejaviť empatiu, ale aj rozhodnosť – prejaviť záujem
a súcit s pacientovými ťažkosťami, uznať jeho trápenie,
no zároveň zachovať objektívny postoj. Takýto postoj
podporí a zlepší pacientovu spokojnosť a jeho spolu-
prácu pri liečbe.

• Edukácia pacienta – viac ako len poskytnutie informá-
cií. Objasniť súvislosť ťažkostí s celkovým stavom – po-
menovať ich, podávať informácie v pre pacienta zrozu-
miteľnej reči a overiť si, či tomu porozumel.

• Určenie reálneho plánu a cieľov – primárnym cieľom
by malo byť zlepšenie kvality života, denného fungo-
vania pacienta; radšej ako hovoriť o úplnom vymiznutí
symptómov. Určenie cieľov a plánov liečby by malo byť
výsledkom spoločného úsilia lekára i pacienta.

• Pomôcť pacientovi vziať zodpovednosť – spoločný po-
stup vedie k dosiahnuteľným cieľom a oslobodí tera-
peuta od nereálnej záťaže myslieť si, že je úplne zod-
povedný za to, ako sa má pacient. Spoluzodpovednosť
za liečbu by mal niesť aj pacient. Lekár by mu to mal
uľahčovať.

• Určenie si limitov – lekár má právo určiť pacientovi
pravidlá vzhľadom na svoj čas a dostupnosť. Ak to ne-
urobí, môže sa dostať do pocitov hnevu a bezmocnosti,
čo je kontraterapeutické. Lekár by mal dať najavo svoje
predstavy a očakávania spôsobom, ktorý však nie je od-
mietajúci, ani znevažujúci.

• Udržať pokračovanie liečby – je dôležitým faktorom
a terapeutické výsledky sa dostavujú, ak pacient má
istotu, že tam lekár

”
je“. V tom je zahrnutá viera pa-

cienta v terapeutov záujem a odbornosť viac ako v jeho
neustálej dostupnosti. Je dôležité a účinné dohovoriť si
pravidelné krátke kontroly, raz za 4–6 týždňov (modi-
fikované podľa Smitha a Drossmana, 1997).

Aj keď zlyhávajú terapeutické techniky, vzťah lekár–
pacient vždy ostane základným terapeutickým prostried-
kom. Ak je lekár dostatočne zrelá osobnosť, môže nezrelá pa-
cientova osobnosť z neho čerpať (Baštecký, 1993). Len v kva-
litnom terapeutickom vzťahu sa môžu uplatniť a byť účinné
aj najnovšie farmakologické a psychoterapeutické prístupy.
Keď lekár nemôže pomôcť, má byť aspoň pri tom – pre-

vziať zodpovednosť za to, že sa urobilo všetko, čo je v ľud-
ských silách a sprevádzať pacienta jeho ochorením.
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