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Souhrn: Hypochondrická porucha je charakterizována úzkostným sebepozorováním a 
strachem z nemoci. Postižený se obává, že má jednu nebo více závažných a 
progredujících tělesných nemocí. Terapie hypochondrické poruchy je často svízelná. 
Pacienti navíc zpočátku odmítají psychiatrickou léčbu a trvají na přítomnosti tělesné 
poruchy. Psychiatrickou léčbu akceptují snadněji na počátku nemoci pokud je 
prezentována jako pomoc při zvládání stresu, který jim škodí. U hypochondrické 
poruchy byla zkoušená řada psychoterapeutických přístupů, avšak důkazy o tom, že 
by některý byl účinnější než jiný nemáme. To, co může pomoci, je přístup, který je 
podporující, racionální, umožňuje ventilaci a je edukativní. Těmto požadavkům 
vyhovuje kognitivně behaviorální psychoterapie, jejiž účinnost je ověřena v několika 
kontrolovaných studiích. 

Klí čová slova: hypochondrická porucha, psychoterapie, kognitivně behaviorální 
terapie 

Abstract:  The essential feature in hypochondriasis is preoccupation not with 
symptoms themselves, but rather with the fear or idea of having a serious disease, 
based on the misinterpretation of bodily signs and sensations. Hypochondriasis as a 
primary condition was not considered to be responsive to known 
psychopharmacological medication. Early results of placebo-controlled, double blind 
studies are pending, but anecdotal case reports, open – label trials, and review of 
preliminary data show some promise fot the selective serotonin reuptake inhibitors. 
Investigators have tried many psychotherapeutic approaches in treating 
hypochnondriasis. These may be summarized as supportive, rational, ventilative, and 
educative.  

Key words: hypochondriasis, psychotherapy, cognitive behavioral therapy 

 

Práce byla podpořena projektem 1M0002375201 
(doplňující text pro výuku Lékařské psychologie a psychoterapie 1.LF UK Praha) 



 1

Úvod 
Každodenní zkušenost - radost, úzkost, vztek, smutek i vyčerpání mají tělesné 
dimenze. Vnímání tělesných pochodů může ovlivňovat psychické rozpoložení  a 
afektivní stavy jsou schopny ovlivňovat tělesné funkce. Vnímání tělesných symptomů 
má podstatnou signální funkci zvláště při vnímání zátěže, přepínání a vyčerpání. 
Zároveň mají stížnosti na zdravotní stav výrazný interakční aspekt - pomoc, 
náklonnost a pozornost, úleva, ochrana a podpora se od ostatních se zpravidla 
zvýrazňují, když si jedinec stěžuje na  přítomností tělesných potíží.  

Klinická diagnóza: „hypochondrie“ je termín špatně snášený pacienty a nadúživaný 
profesionály. Pacient se tomuto označní často brání: “Nejsem hypochondr!“, 
„Nevymýšlím si svoje potíže, já je mám!“. Salkovskis doporučuje používal termínu 
„health anxiety“ (úzkost o zdraví) místo termínu „hypochondrie“, aby zdůraznil, že 
postižení si své příznaky nevymýšlejí a že se diagnóza „strachu o vlastní zdraví“ 
nevylučuje s přítomností skutečné tělesné nemoci (Salkovskis 2003). Snaha vyhnout 
se značkování vede k popírání poruchy, odkládání nebo vyhnutí se  léčby. Bohužel se 
značkování pacientů nevyhnou ani odborníci. Jsou podobně  jako pacient a jeho 
rodina částečně  závislí na stereotypu duševně nemocného v populaci. Značkování 
pacienta může vést buď k nadhodnocení nebo podhodnocení jeho potíží a tím 
nepřiměřené léčbě. 

Diagnoza hypochondrické poruchy 

Hypochondrická porucha je charakterizována úzkostným sebepozorováním a 
strachem z nemoci. Postižený se obává, že má jednu nebo více závažných a 
progredujících tělesných nemocí (MKN-10 1996).  To se projevuje častými  stesky na 
tělesné potíže nebo zabýváním se vlastním fyzickým vzhledem. Pacient normální a 
všední pocity a projevy interpretuje  jako abnormální či patologické. Vyvolávají 
v něm strach a napětí. Pacientovy obavy a starosti způsobují výrazný stres a narušují 
jeho schopnost fungovat v osobních, sociálních a pracovních rolích.Výsledky 
vyšetření ani dobře myšlené vysvětlování ho nedokážou přesvědčit. Chodí od lékaře 
k lékaři a neunavuje ho znovu a znovu mluvit o svých obavách.  

Tabulka: Diagnostická kritéria MKN-10 pro hypochondrickou poruchu (1996) 

A. Musí být přítomen některý z těchto znaků: 
 (1) pacient je přesvědčen, a to po dobu alespoň 6 měsíců, že má maximálně dvě vážné   
            somatické choroby /z nichž alespoň jednu musí přesně pojmenovat)      
 (2) pacient se neustále zabývá myšlenkou, že je deformován nebo zohyzděn   
            (dysmorfofobická porucha) 
B. Přesvědčení pacienta o nemoci a zabývání se příznaky vyvolává trvalý pocit tísně 
nebo    
       narušuje jeho fungování v běžném životě a vede ho k vyhledávání léčby nebo 
vyšetření  
       (či ekvivalentní pomoci léčitelů). 
C. Pacient stále odmítá ujišťování lékařů, že neexistuje žádná somatická příčina pro  
       příznaky nebo tělesné abnormality. (Krátkodobé přijetí takového ujištění, tj. několik  
       málo týdnů během vyšetřování nebo bezprostředně po vyšetřeních, tuto diagnózu    
       nevylučuje.) 
D. Nejčastější užívaná vylučovací doložka. Symptomy se nevyskytují během poruch  
       schizofrenního okruhu nebo poruch nálady. 
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Průběh hypochondrické poruchy 

Počátek bývá většinou v pozdní adolescenci a na počátku dospělosti. Vrchol 
incidence bývá kolem třicítky u mužů a kolem čtyřicítky u žen. Příznaky se však 
nezřídka objeví po 50. roce věku. Průběh bývá obvykle epizodicky nebo chronický a 
kolísavý. Epizody trvají od několika měsíců do několika let. Zhoršení příznaků bývá 
obvykle spojeno se stresujícími změnami nebo životními událostmi. Chronická 
porucha může skrze chování, která „má ochránit chatrné zdraví“ vést k atrofii svalů, 
kontrakcím a osteoporóze z inaktivity. U asi jedné třetiny postižených dojde časem 
spontánně k remisi, u dvou třetin je průběh chronický a fluktuující, z toho u čtvrtiny 
velmi špatný (Yutzy 2003). V nejtěžších případech vede k plné invaliditě. 

Epidemiologie hypochondrické poruchy 

Přesné studie prevalence v populaci chybí. Starší odhadovaly prevalenci mezi 3-13% 
u různých kultur (Kenyon 1965), ale není jasné, zda tato čísla mluví o plně vyjádřené 
hypochondrické poruše  nebo pouze o hypochondrických symptomech.  Určitý stupeň 
obav o zdraví je v populaci častý. Podle Kellera (1987) 10-20% „normálních“ a 45% 
„neurotických“ osob má intermitentní obavy z nemoci a 9% pacientů nedůvěřuje 
ujištěním lékařů. V jiné práci (Keller 1985) odhaduje, že 50% všech pacientů 
navštěvujících lékaře trpí buď nadměrnými obavami o zdraví bez přítomnosti 
tělesného onemocnění nebo hypochondrickou nadstavbou při nezávažné somatické 
nemoci. Porucha postihuje stejně často muže i ženy. Mnozí pacienti, obzvláště 
s mírnějšími variantami poruchy, zůstávají v primární péči nebo v péči u somatických 
specialistů. Doporučení k psychiatrovi většinou dlouho odmítají. Poměrně často se 
objevují depresivní a úzkostné příznaky. Někdy jsou tak výrazné, že opravňují 
komorbidní diagnózu depresivní nebo úzkostné poruchy.  

Studie Světové psychiatrické asociace (Cross national study in primary care, Gureje, 
Ustun and Simon, 1997) v ambulantních zařízení primární zdravotní péče na 15 
místech ve 14 zemích ukázala při přísném prahu převalenci hypochondrické poruchy 
0,8%, při nižším prahu (stačilo kratší trvání nebo pacient nesplňoval všechna 
výzkumná kritéria) 2,2% pacientů primární péče. Tito pacienti měli mnohonásobně 
vyšší spotřebu zdravotní péče než ostatní pacienti (až 47x) a často trpěli zároveň 
komorbidní depresivní poruchou nebo generalizovanou úzkostnou poruchou. 

Etiopatogeneze hypochondrické poruchy 
Etiologie není známa. O etiopatogenezi bylo vytvořeno několik hypotéz.  

Amplifika ční hypotéza 

Pacient může být vrozeně disponován sníženým prahem bolesti a zvýšenou citlivostí 
k tělesným vjemům (Barsky a Klerman 1983). Podle autorů pacienti amplifikují 
normální senzorické fenomény a přisuzují jim patologické významy, např. peristaltika 
je interpretována jako  nemoc jater ( Barsky et al. 1993). 

Obsedantně-kompulzivní spektrum 
Podobnost k některým jiným poruchám vede k úvahám, zda biologická příčina není 
podobná jako neurobiologické narušení u obsedantně-kompulzivní poruchy, 
Tourettova syndromu, trichotillomanie, impulzivního hráčství a dalších impulzivních 
poruch, kde je předpokládaná narušená  serotonergní neurotransmise v bazálních 
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gangliích a prefrontální kůře (Hollander 1993). Hypochondrická porucha bývá řazena 
mezi „obsedantně-kompulzivní spektrum“ (Hollander a spol. 1992). Toto zařazení je 
založeno na základě fenomenologické podoby obsesí a hypochondrických myšlenek, 
které postižený není schopen neutralizovat bez zabezpečování a ujišťování (Martin a 
Yutzy 1997).  

Psychodynamický model 

Freud ve své práci „Zur Einführung des Narzissmus“ postuloval hypotézu, že funkce 
a orgány,  kterými se pacient hypochondricky a zaobírá, mají zvýšené libidózní 
obsazení. Domníval se, že pacient odpoutává zájem a libido od objektů vnějšího světa 
a obojí koncentruje na orgán, kterým se zaobírá. Pozdější práce pojednávaly o 
psychických orgánových reprezentacích (Fenichel 1946) se ukázaly být neplodné. 
Hafner (1959) zdůraznil, že v neurotickém zpracování je také touha „po alespoň 
malém zbytku bezpečí“, které dodává péče a pomoc domněle nemocnému tělu. 
Moderní psychodynamické vysvětlení mluví o tom, že kumulovaná agresivní a 
hostilní přání patřící jiným osobám nebo sexuální fantazie jsou transformovány 
(pomocí potlačení a přenesení) do tělesných stížností (Stoudemire 1988).  

Teorie sociální komunikace 

Podle teorie sociální komunikace postižení nevědomě využívají tělesných příznaků k 
manipulaci a kontrole ve vztazích.  Stížnostmi vybízení k  pomoci a pak ji odmítají 
jako  neúčinnou. Vesměs jde o důsledek intrapsychického konfliktu který souvisí s 
neschopnost jiné adaptace na požadavky okolí a vývoje (podle Gabbard 1994). 

Teorie učení a KBT modely 

Podle teorie učení se postižený naučí roli nemocného a ta je posilována komunikací 
(potřeba přijetí a gratifikace),  zabezpečováním a ujišťováním,  vyhýbavých 
chováním,  zaměřenou pozorností a  katastrofickým kognitivním stylem. Podkladem 
je v dětství naučené kognitivní schéma - být zdráv znamená nemít příznaky ⇒  mít 
jakýkoliv nezvyklý tělesný pocit = nemoc Kognitivní zkreslení se objevuje ve více 
oblastech. Tělesné příznaky pacient považuje za nebezpečnější, než ve skutečnosti 
jsou, důsledky nemoci za hrozivější,  svoji schopnost bránit se nemoci za nižší a 
způsoby léčby či schopnost lékařů podceňuje. 

Obrázek: Kognitivní model hypochondrické úzkosti  

↑ přesvědčení o
pravděpodobnosti
nemoci

X ↑ katastrofizace  ceny, 
hrůzy a dalších 
důsledků nemoci

↓ sebedůvěry 
ve vlastní schopnost 
zvládat nemoc

++++
↓ důvěry v pomoc 

zvenčí
(faktory záchrany)

ÚZKOST=

 

Z hlediska teorie učení je uvažováno o vzniku potíží klasickým podmiňováním 
(příznaky, které se objeví a vedou k úzkosti jsou pak vyvolávány podněty 
vyvolávajícími úzkost) a o jejich udržování operantním podmiňováním (vyhýbavé 
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chování a ujišťování vede k negativnímu posílení) a kognitivním zpracováním 
(obavné myšlenky, zaměřená pozornost) (Salkovskis et al. 1986). Pacient pak přijímá 
roli nemocného, která mu umožňuje vyhnout se nepříjemným nebo pro něj 
neřešitelným problémům v životě. Typické jsou následující procesy: 

Pocit ohrožení: Nepřesná informace, mylná interpretace neškodných tělesných pocitů, 
které se objevily v období zvýšeného stresu nebo tělesných příznaků reálného 
onemocnění, které pacient prodělal, vede k pocitu ohrožení.  

Zvýšené sledování tělesných problémů: Pocit ohrožení vede ke zvýšenému vnímání 
pocitů vyvolaných vegetativním nervovým systémem. Zaměření pozornosti vede  
k tomu, že běžné pocity, kterých si dříve člověk nevšímal, začne monitorovat jako 
přinejmenším „podivné“. Zaměření pozornosti může vést ke skutečným změnám ve 
funkci fyziologických systémů, které jsou jak pod reflexivní, tak pod volní kontrolou 
(např. dýchání, polykání, svalová aktivita apod.)  

Zvýšená fyziologická aktivace: Pocit ohrožení vede ke zvýšené fyziologické aktivaci 
vegetativního nervového systému. Objevují se tělesné příznaky, které souvisejí s touto 
aktivaci.  

Kontrolování a hledání ujištění: Postižený začne systematicky monitorovat své 
fyziologické funkce. Měří si tep, teplotu, tlak a vše, co s jeho obavami souvisí. 
Protože hledá patologii, kontrolování funkci ho neuklidní - naopak vede k většímu 
rozrušení. Drobné odchylky od toho, co pokládá laicky za „normální“, ho děsí. Začíná 
vyhledávat lékaře a naléhá na provádění dalších vyšetření. Ve vysvětlení lékaře hledá 
zpravidla další potvrzení svých obav. Nejasná vysvětlení, která často pro 
nepřítomnost zjevné somatické patologie dostává, jsou půdou pro tvoření 
katastrofických interpretací. Pozitivní ujištění si znehodnotí tím, že si řekne, že lékaři 
„beztak pravdu neříkají, protože mě chtějí šetřit.“ Pro jistotu si vyhledá lékařů 
několik. Jejich závěry mohou být podobné, ale v detailech se mohou lišit. To vede 
k znejistění a vytváření dalších obav.  

Vyhýbavé chování: Podněty zvyšující úzkost mohou být všudypřítomné (články o 
nemocích v tisku, otázky, jak se pacient cítí, vyprávění jiných o nemocích v čekárně 
apod.) a navíc bývají vyhledávány pod dojmem, že „pak se nic nezanedbá“, klasické 
vyhýbavé chování, jaké je typické pro fobie, se zde objevuje relativně méně často 
(např. vyhýbání se pohybu a sexu, aby nedošlo ke zhoršení nemoci). Místo toho se 
pacienti uchylují k chování, které má zabránit obávané katastrofě. Typické je 
kontrolování tělesných funkcí měření tlaku, pulsu, teploty apod.), opakované 
sebeprohlížení, ujišťování u lékařů, návštěvy léčitelů, naléhání na další vyšetření 
apod. Ve skutečnosti veškeré toto chování zaměřuje dále pacientovu pozornost na 
jeho obavy, takže vede k udržování, někdy i zhoršování subjektivních prožitků.  
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Tabulka: Udržovací mechanismus u hypochondrické poruchy (podle Salkovskis a 
Warwick 1986) 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
  
 
  
 
 
                                                                                                                      
  
 
 
  
 
 
 
  

Negativní interpretace vede k posílení obav nejen z hlediska pravděpodobnosti 
„Určitě mám infarkt“, ale i z hlediska méněcennosti nebo odpudivosti: „Bude ze mně 
mrzák, kripl!“. Tento přehnaný strach je udržován pozorností zaměřenou na vlastní tělo 
(takže si pacient všímá i tělesných příznaků, které člověk běžně přehlíží) a také 
vlastními příznaky úzkosti, které pacient chápe jako potvrzení svých katastrofických 
obav. Úzkost a obavy vedou k tomu, že se pacient šetří, necvičí a tím se utvrzuje 
v tom, že „to„ (infarkt nebo cokoli) opravdu má, navíc to vede k tomu, že se bez 
pohybu zákonitě cítí slabý, což opět potvrzuje obavy z IM. Pacienti 
s hypochondrickou poruchou jsou přesvědčeni, že hlavně oni jsou odpovědni za 
správnou diagnózu a nálezy – ne doktor. Proto mu musí sdělovat všechny i nepatrné 
detaily co s nimi je, nosit sebou všechny kopie výsledků, názorně ukázat kde všude to 
bolí, aby to pak doktor mohl zhodnotit. Jinak by jejich vinou neudělal správnou 
diagnózu.  

SPOUŠTĚČ: 

 (informace, událost, nemoc, představa) 

OBAVY 
Interpretace tělesných pocitů 
jako příznaků vážné tělesné 
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Zvýšené sledování 
tělesných projevů 

Fyziologická 
aktivace 

Kontrolování a 
hledání ujištění 

POCIT 
OHROŽENÍ 

Zvýšené sledování pociťovaných změn a odchylek 
v tělesných pocitech a funkcích 
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Obrázek: Faktory podílející se na udržování hypochondrické poruchy – „bludná 
kytice” (upraveno podle Salkovskis 2003) 
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Kognitivní vyhýbání: Pacienti se strachem o zdraví velmi často nejsou schopni popsat 
konkrétní důsledky své domnělé nemoci. Protože jejich myšlenky a představy 
vyvolávají silnou úzkost, snaží se je blokovat. Proto se lidé s nadměrnými obavami o 
zdraví pokoušejí nemyslet na obávanou nemoc a kontrolovat svoje myšlenky 
odvedením pozornosti. Mluvíme o kognitivním vyhýbání. Snaha „nemyslet na 
nemoc“ však vede k tomu, že na ní musí myslet stále.  

Terapeutické možnosti u  hypochondrické poruchy 
Terapie hypochondrické poruchy je často svízelná. Pacienti navíc zpočátku odmítají 
psychiatrickou léčbu a trvají na přítomnosti tělesné poruchy. Psychiatrickou léčbu 
akceptují snadněji na počátku nemoci pokud je prezentována jako pomoc při zvládání 
stresu, který jim škodí. U hypochondrické poruchy byla zkoušená řada 
psychoterapeutických přístupů, avšak důkazy o tom, že by některý byl účinnější než 
jiný nemáme. Kellner (1987) shrnuje, že to, co může pomoci, je přístup, který je 
podporující, racionální, umožňuje ventilaci a je edukativní. Hospitalizace, laboratorní 
vyšetření a léky s potenciálem pro rozvoj závislosti  nejsou vhodné. 

Farmakoterapie  

Cílená farmakoterapie neexistuje, ale řada léků může pacientům pomoci v úlevě od 
napětí a úzkosti či při odstraňování depresivních rozlad. Kontrolované studie o 
farmakoterapii jsou u primární hypochondrické poruchy zatím v počátcích, nicméně 
s kasuistikami a otevřenými studiemi ukazují na nadějné výsledky použití 
clomipraminu v dávkách do 200 mg/den (Kamlana a Gray 1988), imipraminu 
v dávkách 150 mg/den (Wesner a Noyes 1991) a SSRI (fluoxetin 20-80 mg/den, 
fluvoxamin 300 mg/den) (Fallon a spol. 1993, 1996, Fallon 2001). Fallon a spol. 
(1993) popsali efektivní léčbu fluoxetinem v dávkách 60-80 mg na den, Fallon (2001) 
účinnost fluvoxaminu v dávce 300 mg/den. Zajímavé je, že tyto léky jsou rovněž 
účinné u OCD. Dokonce byl prokázán pozitivní vliv SSRI i v případě hypochondrie 
psychotické v rámci poruchy s bludy. Výhodou SSRI je, že mají minimum 
nežádoucích účinků, které by u těchto nemocných mohly jinak zhoršovat 
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symptomatologii. Terapii antidepresivy však musíme považovat za spíše podpůrnou k 
psychoterapeutickým intervencím, které jsou stěžejní. 

Anxiolytika dáváme jen zcela vzácně a krátkodobě, vždy myslíme na možnost návyku. 
Bodkin a White (1989) popsali zlepšení u pacienta s komorbidní OCD a 
hypochondrickou poruchou po vyšší dávkách clonazepamu. Analgetika jsou zcela 
neúčinná. 

Antipsychotika  jsou indikována především u psychotických forem hypochondrie, ale i 
tam nejsou vždy efektivní. Při čisté hypochondrické poruše mohou malé dávky 
antipsychotik výrazně snížit intenzitu symptomatologie. Fishbain a spol. (1992) 
popsali kazuistiky pacientů s hypochondrickou poruchou „bez náhledu“ (s 
hypochondrickým bludem), kteří reagovali dobře na haloperidol.  Podobně byl 
úspěšný pimozid (Lippert 1986, Scarone a Gambini 1991) a thioridazin (Scarone a 
Gambini 1991). Musíme však myslet na častý výskyt nežádoucích účinků, které jsou 
hypochondrickými pacienty výrazně negativně vnímány. Proto je nutné na ně 
upozornit a velmi opatrným dávkováním se jim snažit vyhnout. Je možné také použít 
např. 25mg chlorprothixenu nebo 1 mg risperidonu či 5 mg olanzapinu na noc. 
V současnosti se užívá v indikaci hypochondrie také tiapridal, sulpirid (Praško a spol. 
2001). Opatrně užívaná antipsychotika jsou dobrou alternativou benzodiazepinů a 
hypnotik.  

Psychoterapie hypochondrické poruchy 
U hypochondrické poruchy byla zkoušená řada psychoterapeutických přístupů, avšak 
důkazy o tom, že by některý byl účinnější než jiný nemáme. Pomoci může přístup, 
který je podporující, racionální, umožňuje ventilaci a je edukativní (Kellner 1991). 
Hospitalizace, laboratorní vyšetření a léky s potenciálem pro rozvoj závislosti nejsou 
vhodné.  

Kognitivn ě behaviorální terapie 
V kognitivně behaviorální terapii jsou vypracovány účinné kognitivní postupy k léčbě 
hypochondrických obav. KBT může probíhat individuálně nebo skupinově (Ford 
1983, Barsky a spol. 1988). Většina autorů dává přednost označení „strach o zdraví“, 
protože je lépe přijatelný pro pacienta a není zatížen negativním významem. Přístup 
je veden v duchu pochopení pro člověka, který prožívá silnou úzkost, neboť je 
přesvědčen, že trpí vážnou nerozpoznanou nemocí. Toto přesvědčení vyplývá z 
nepříjemných tělesných příznaků. Přitom ho lékaři opakovaně ujišťují, že je zcela 
zdráv. Terapeut musí proto věnovat na počátku terapie dostatek času tomu, aby 
pacienta vyslechl a vzbudil v něm důvěru v to, že mu rozumí. Musí uznat reálnost 
pacientových příznaků a neuchylovat se k znevažování jeho utrpení či vysvětlování 
jeho příznaků na základě nepodložených spekulací, mezi které autoři řadí teorii 
somatizace  – tj. že tělesné příznaky jsou projevem potlačovaných emocí, či 
sekundárních zisků – tj. že pacient příznaky nevědomě  vytváří, protože mu v životě 
přinášejí prospěch. KBT terapeut nejdříve musí získat podrobný popis potíží pacienta 
a jeho osobní historii, poté zjistit, jak si pacient své příznaky vykládá a pak mu 
nabídnout alternativní, méně ohrožující vysvětlení jeho potíží. Toto alternativní 
vysvětlení vychází z kognitivního modelu „strachu o zdraví“, jehož jádrem je, že 
postižený systematicky zkresleně interpretuje řadu běžných tělesných pocitů jako 
známky vážné choroby. Tato interpretace je udržována několika bludnými kruhy: 
příznaky – úzkost, sebepozorování – negativní myšlenky, vyhýbavé a zabezpečující 
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chování – negativní myšlenky. Je důležité, aby toto alternativní vysvětlení odpovídalo 
pacientovým minulým zkušenostem a pomohlo mu pochopit  i jeho budoucí prožitky. 
Alternativní vysvětlení nejsou předkládány pacientovi  jako jediná „pravda“, ale jako 
možnost, nad kterou se může zamyslet a ověřit si její platnost v rámci experimentů. 
V rámci terapie pak terapeut spolu s pacientem systematicky zkoumají negativní 
interpretace určitých tělesných příznaků a hledají méně ohrožující vysvětlení (např. 
bolest hlavy – původní interpretace: „Mám nádor mozku!“  Terapeut: „Co všechno může 
způsobovat bolest hlavy? Kolik lidí trpí bolestmi hlavy a kolik z nich má skutečně nádor 
mozku?“). Společně plánují behaviorální experimenty, pomocí nichž si pacient 
ověřuje, zda určité vyhýbavé či zabezpečující chování  intenzitu jeho  příznaků 
zmírňuje nebo spíše zhoršuje.  Cílem terapie je, aby si pacient přestal dělat starosti o 
své zdraví a byl schopen zvládat své běžné denní povinnosti a věnovat se svým 
zálibám. Výsledky kontrolovaných studií prokázaly, že tohoto cíle lze během 10 – 12 
sezení dosáhnout u 60-70% pacientů a že dosažené výsledky přetrvávají nejméně 9 
měsíců po ukončení terapie. 

Správné  zahájení a  vysvětlení smyslu  vyšetření je  důležité u pacientů,  kteří se  
domnívají, že  byli k  psychoterapeutické léčbě odesláni omylem, protože  jejich  
problém  je  čisté  somatický (a  proto vyžaduje  somatickou léčbu). Tento postoj  
může úvodní rozhovor značně ztížit, zvláště  pokud pacient souhlasil s účastí v 
rozhovoru pouze proto, že  je rozhodnut terapeuta přesvědčit je v nepořádku tělesně a 
že potřebuje vyšetření  a léčbu somatickou a ne psychoterapeutickou (Salkovskis a 
Warwick 1986). Jedním z prvních  úkolů terapeuta proto  je zjistit pacientův  názor na 
to, že  byl odeslán k psychoterapii, přičemž se musí zaměřit zvláště na pacientovy 
myšlenky ohledně toho, co z toho pro něj  vyplývá. Můžeme se například pacienta 
zeptat  „Když  vám  váš  lékař  řekl, že vás pošle na psychoterapii, jak jste na  reagoval?" 
a pak  „A co si o tom myslíte  teď?" Dosti často uslyšíme  odpověď jako "Lékař si 
myslí, že si  ty problémy jen namlouvám", nebo  "Asi si myslí, že jsem blázen".  Pokud má 
pacient  podobné starosti, je  třeba tyto strachy odstranit  a teprve pak  pokračovat ve 
vyšetření.  Vhodný způsob, jak získat pacienta ke spolupráci, je vysvětlit mu: 

Při své práci léčím i řadu problémů, které nejsou zjevně psychické povahy, ale při nichž 
psychické faktory mohou  hrát určitou  roli. Například  se na  mě často   obracejí s  
žádostí o  pomoc lidé  kteří trpí  silnými migrénami, lidé s  žaludečními vředy, lidé s 
vysokým tlakem,  lidé, kteří mají stálé obavy o  své zdraví a tak dále. U každého z  těchto 
problémů často existuje skutečná tělesná nemoc,  ale psychologická léčba může pomoci 
zmírnit stres,  který k rozvoji těchto  nemocí přispívá, pomoci se  stresem, který je 
vyvolán  samotnou nemocí a také může  lidem pomoci, aby  se se svou  nemocí dokázali 
lépe  vyrovnat. Ve skutečnosti  je velmi neobvyklé setkat  se s  někým, kdo  si kvůli  svým 
zdravotním  problémům nedělá  vůbec žádné  starosti, ať již jsou tyto problémy 
způsobeny čímkoli. 

Někdy je nezbytné věnovat diskusi  tohoto typu 15 až 20 minut. Cílem je získat 
pacienta natolik, aby bylo možné ve vzájemné spolupráci probrat jeho problém; získat 
pacienta pro léčbu je cíl na pozdější dobu (viz  dále), v této fázi to  není ani nezbytné, 
ani žádoucí. Terapeut nemůže nabízet žádnou léčbu dokud nedojde k pozitivní  
psychologické  formulaci  pacientova  problému. Jen malá část pacientů se odmítá 
bavit  o čemkoli jiném kromě svých tělesných příznaků, navzdory postupu 
popsanému výše.  
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Terapeut může například říci: "Chápu vaše pochybnosti  zda je namístě probírat 
psychologické stránky vašeho problému, protože jste přesvědčen,  že jde o čistě tělesné 
onemocnění. Ale řekněte,  ani na chvilku jste o tom během uplynulých šesti  měsíců 
trošku nezapochyboval?" nebo "Zkusme  jen pro tuto chvíli brát  tuto pochybnost vážně, 
abychom  se ujistili, že jste  nevynechal žádnou z možností  jak vaše problémy zvládnout.  
Takže i když budeme mluvit jen o maličké pochybnosti..." 

Rozhovor při vyšetření probíhá způsobem popsaným v kapitole o vyšetření, přičemž  
klademe  důraz  na   somatické  projevy  problému  a  na pacientovy názory ohledně 

jeho  tělesného stavu. Věnujeme pozornost všem událostem,  myšlenkám, představám, 
pocitům  a chování, které předchází  nebo doprovází  zkoumaný problém. Pacienta s 
bolestmi hlavy se například zeptáme, zda si všiml něčeho  co jeho problém zmírňuje 
nebo  zhoršuje. Všiml si nějaké  pravidelnosti pokud jde jde o den v týdnu, dobu v  
měsíci nebo roční dobu? Když se objeví bolest  hlavy,  na  to  v  tom  okamžiku  

myslí?  Když je příznak nejhorší, co  si myslí že by  se mu mohlo stát  nejhoršího? 
Tabulka: Důležité komponenty analýzy problému u hypochondrické poruchy-příklad 
Spouštěče obav o zdraví � Tělesné příznaky, slovo nemoc, zdraví v mediích, 

sanitka, pokusy o učení, sport, hru na počítači, 
spory rodičů, nevyspání 

Tělesné příznaky � Bolest hlavy, bolest páteře, únava, nespavost, 
rozmazané vidění,  

kognice  
� automatické myšlenky  
 
� postoje ke zdraví a nemoci 

� „Mám nádor na mozku“ 
� „Budu strašně trpět, umřu“ 
� „Lepší by bylo nežít” 
� „Mít tělesný příznak znamená nemoc“, 
� „Když si nebudu stále všímat, jak se cítím, mohu 

náhle onemocnět a zemřít“. 
Emoce � Strach, úzkost, bezmoc, vztek na sebe i lékaře, 

depersonalizace a derealizace 
chování: 
� performační  
� zabezpečovací, kontrolující, 

ujišťování 
� vyhýbavé nebo únikové 

� Naříká si, leží v posteli 
� Hledá ulevnou polohu hlavy, kontroluje paměť, 

měří si teplotu, ujišťuje se u lékařů, žádá další 
vyšetření, analgetika, hypnotika 

� Přestal se pohybovat, stýkat s vrstevníky, uniká 
do spánku, vymlouvá se, racionalizuje úniky 

Modulatory � krátkodobé zlepšení po ujištění autoritou, při 
odvedení pozornosti (na chvílí „zapomenu“) 

� zhoršení při konfliktu v rodině, při pokusu o výkon 
tělesný i psychický,  

Interpersonální faktory � Rodiče mu věnují pozornost, shánějí vyšetření, 
cestují za lékaři, platí alternativní léčbu, šetří 
ho, bratr si ho „nedobírá“. Občas otec 
„vybouchne“ a vyčte mu, že se „zašívá“ 

životní důsledky 
�  škola 
�  rodina a vztahy 
�  volný čas 

� Přerušil ročník, bojí se do školy vrátit-obavy ze 
selhání, je celé dny sám doma, kde nic nedělá 

� Rodiče se přestali hádat, je v centru pozornosti 
� Zanechal koníčky (fotbal, stolní tenis) z obav ze 

zhoršení příznaků 
� Izolace od přátel  

Kontext rozvoje poruchy � Hádky mezi rodiči 
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� Výrazné zhoršení prospěchu a strach z reakce 
otce 

� Rozchod s dívkou po ročním platonickém vztahu 
Formativní vlivy � Nadměrná úzkost o zdraví u matky 

� Protrahovaný porod – dále větší starost matky 
� Nadměrná péče v dětství, zejména v době nemoci 
� Spolužák v 7.třídě náhle zemřel po krátké nemoci 

Velmi důležitá je zejména explorace zabezpečovacího chování, které může mít 
mnoho forem. Mezi typické zabezpečovací chování u lidí trpících nadměrnými 
obavami o zdraví patří:  

• vlastní zabezpečování před nemoci nebo jejími důsledky, jako je chození 
v teplém oděvu, preventivní užívání léků, vitamínů, „zdravé vaření“,  

• vyhýbavé chování (snaha se vyhnout situacím, kde se mohou objevit silné 
emoce, katastrofické myšlenky nebo obávané tělesné příznaky); 

• kontrolování – sem patří měření teploty, kontroly barvy kůže, 
prohmatávání částí těla, sledování moči, stolice, hlenu apod – sem patří 
žádosti o opakovaná vyšetření, prohlídky, hospitalizace. 

• ujišťování se – jak u  blízkých tak u lékařů, léčitelů, spolupacientů apod. 
Patří sem i studium zdravotnické literatury. 

Je třeba zjišťovat zkreslené  dysfunkční názory ohledně zdraví a nemoci,  které  
mohou  pacienta  přesvědčit,  že  trpí závažnou nemocí (Salkovkis 1989). Příkladem  
je názor „Tělesný příznak  vždycky znamená, že je v mém těle něco v  nepořádku" nebo 
„Dá se s absolutní jistotou určit  že  člověk  není  nemocen“. S  dalším častým 
problémem se setkáváme u  pacientů kteří jsou přesvědčeni,  že lékaři se často v 
diagnóze zmýlí  a  vede  to  k  velmi  vážným  následkům. Toto přesvědčení může 
vzniknout buď na základě vlastní zkušenosti nebo díky   případům   publikovaným   
ve   sdělovacích   prostředcích. 

Tabulka: Příklady typických všeobecných postojů k nemoci a zdraví 

� Změny v těle vždy znamenají, že něco je špatně. 

� Pokud nebudu mít obavy o své zdraví, stane se něco špatného. 

� Detailní testy jsou jediným způsobem, jak opravdu vyloučit nemoc. 

� Pokud mě lékař posílá na vyšetření, má také strach, že se něco vážného děje 

Jakmile  získáme   obecný  popis  problému,   zaměříme  se  na podrobnější probrání 
posledních případů,  kdy se vyskytl. Nejlépe je,  když  si  pacient  co  nejživěji  
připomene  poslední případ a popíše jej. Snažíme se identifikovat nedávnou a 
relativně dobře zapamatovanou epizodu. Upřesňujeme situaci a čas: kde a kdy se to 
stalo? Co pacient dělal právě před tím? Jaké byly první známky nepohody? Postupně 
se snažíme projít celou situaci a jeho osobní reakci na ní. Ptáme se po pocitech silné 
nepohody. Co mu v dané chvíli běželo hlavou? Co udělal? Co následovalo pak? Co si 
v tom okamžiku myslel, že se mu může stát nejhoršího? Udělal něco, aby tomu 
zabránil? Pokud je to příliš rychlé, můžeme pacientovi pomoci tím, že se k situaci 
vrátíme se zavrenýma očima v imaginaci.  

Obrázek: Bludný kruh hypochondrických obav 
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Spoušt ěč:
Zpozorování tlaku v levé části hrudníku

Automatická myšlenka:
To může být rakovina

Emoce:
Úzkost, strach, bezmoc

Fyziologická reakce:
Přerývání dechu a potíže dodechnout

Zvýšení srde ční frekvence
Pocity na zvracení

Napětí svalstva hrudníku

Chování:
Pozorování dechu

Prohlížení se v zrcadle
Vyhýbání se TV a rubrikám o zdraví, 

rozhovor ům o smrti
Návšt ěvy léka řů

Vyhýbání se t ělesné námaze

Metakognice:
Pozitivní: když to zanedbám, zem řu
Negativní: když se budu tolik bát 
a na to myslet, ješt ě to zhorším

Udržovací faktory:
Zaměření pozornosti, zvýšený arousal, vyhýbavé a zabezpe čovací chování, 

katastrofické myšlenky a kognitivní vyhýbání
 

Problémy a cíle, léčebný plán u hypochondrické poruchy 

Obecným cílem terapie je, aby si pacient přestal dělat starosti o své zdraví a byl 
schopen zvládat své běžné denní povinnosti a věnovat se svým zálibám. Realistickým 
cílem je zmírnění příznaků tak, aby probíhaly v únosné míře pro pacienta a umožnily 
mu pracovat a  hodnotněji prožívat svůj život. Plné odstranění příznaků je 
maximalistický cíl a podaří se jen u části nemocných se hypochondrickou  poruchou. 
Vhodnější je proto od počátku mluvit spíše o zmírnění než o odstranění příznaků. Pro 
terapii vyvstávají 3 důležité úkoly:  

� pomoci pacientovi aby pochopil, že jeho potíže jsou  psychického (stresového) 
původu 

� pomoci mu snížit nebo  odstranit jednotlivé příznaky 

� podpořit ho při adaptivním řešení životních problémů, které s poruchou souvisejí. 

Než může léčba dále pokročit je třeba,  aby se terapeut  s pacientem dohodli  na cílech 
léčby. Řada pacientů  je ochotna se  podrobit psychoterapii, ale má jiné cíle  než   
terapeut,  který se  snaží   dojít k psychologické formulaci pacientova problému. 
Pacienti mohou na druhé straně vnímat terapeuta jako potenciálního spojence ve svém 
úsilí vyloučit  tělesnou nemoc nebo potvrdit  své přesvědčení, že podstatu  jejich  
problému  tvoří  somatická  porucha.  Mohou  se například snažit  terapeuta 
přesvědčit, že  nejsou „blázni“, nebo chápat terapeuta jako další  zdroj odborného 
ujišťování. Pokud se nepodaří smířit odlišná očekávání ohledně léčby a jejího 
průběhu, není pravděpodobné,  že by mohla být  terapie účinná. Terapeut by ovšem  
neměl očekávat,  že pacient  „uzná“, že  jeho problémem je „pouhá  úzkost“,   když  
ten  hledá   léčbu  pro  svou   domnělou nerozpoznanou tělesnou nemoc, nebo  nemoc, 
která je vážnější nebo více omezující než lékaři připouštějí. 
Tuto  slepou uličku  lze překonat  pomocí citlivé  diskuse, při které  neodmítáme  
pacientova  přesvědčení,  ani je neupevňujeme. Terapeut nejdříve plně uzná, že 
pacient pociťuje tělesné příznaky a že  je  přesvědčen,  že  tyto  příznaky  jsou 
způsobeny nějakou vážnou tělesnou  nemocí. Terapeut může vysvětlit,  že k 
takovýmto přesvědčením   lidé   obecně dospívají na základě určitých pozorování, 
které  jim připadají jako přesvědčivý  důkaz toho, že jsou nemocní. Mohou ovšem 
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existovat i  jiná  vysvětlení příznaků, kterých si  u sebe všimli. Další vyšetření  a léčba 
pak spočívá  v prozkoumání  těchto „důkazů“ a hledání alternativních vysvětlení,  
případně  v  zadání  určitých  úkolů,  které  slouží k ověření  těchto alternativních  
vysvětlení.  Pacienta výslovně informujeme,  že  součástí  tohoto  nového způsobu 
zvládání jeho problému nejsou další lékařská vyšetření a testy, a že ani dlouhé diskuse  
o významu  příznaků  a  ujišťování o  jejich neškodnosti nejsou užitečné. 

Léčebné intervence u hypochondrické poruchy 
KBT může probíhat individuálně nebo skupinově (Ford 1983, Barsky a spol. 1988). 
Mezi základní léčebné intervence u hypochondrie patří: 
� Analýza problému  
� Psychoedukace 
� Kognitivní restrukturalizace s hledáním alternativních vysvětlení 
� Expoziční léčba 

•  zábrana vyhýbavému chování 
•  odstranění zabezpečovacího chování 
•  expozice v imaginaci ( expozice tělesným prožitkům nemoci, předtatvám 

vlastní smrti apod. 
� Nácvik relaxace (Ostova progresivní relaxace, Schulzův autogenní trénink) 
� Postupná a pravidelné zatěžování fyzickou aktivitou 
� Dechová cvičení (zklidnění dechu, řízená hyperventilace) 
� Řešení problémů v životě 
� Prevence relapsu 

Analýza problémů 

Základním krokem je probuzení motivace pacienta pro léčbu. Pro získání motivace je 
ústřední pacientův pocit, že terapeut mu rozumí. Proto nejdříve musí terapeut 
pacientovi doopravdy porozumět, jasně mu to dát najevo a tím si získat jeho důvěru. 
Je potřebné si uvědomit, že pacient k psychoterapii většinou nepřichází z vlastního 
popudu. Důvody je důležité zjistit a vyjádřit pochopení pro jeho prožívání, např. pro 
to, že přišel nerad, nebo pro potvrzení, že je psychicky zdráv, že má z vyšetření obavy 
nebo že nám nedůvěřuje. Zejména v prvním rozhovoru je nutná opatrnost, citlivost, 
pochopení, vstřícnost, trpělivost (s detailním popisem všech příznaků, výsledků 
vyšetření). Velmi vhodné je udělat si dost času na to, abychom mohli poslouchat celý 
příběh (i se stížnostmi a hněvem na lékaře, se kterými se setkal), pozorně prohlédnout 
nálezy, které přinesl a být empatičtí k jeho pocitům utrpení, hnevu, nedůvěry či 
bezmoci. Snažíme se vyhnout polemikám o příčinách příznaků. Pacient se zpravidla 
obává se, že je podezříván ze simulace nebo vymýšlení si příznaků. Akceptace, že 
pacientovy problémy jsou reálně, je na místě, protože je doopravdy prožívá. Snažíme 
se vyhnout konfrontaci, jinak nám hrozí, že pacient už nepříjde a bude dále 
pokračovat v „lékařské turistice“. Důležitá je podpora (porozumění pro člověka 
plného úzkostí a strachu) a podpora vyjádření emocí. Jeho přesvědčení o vážné 
nemoci nepotvrzujeme, potvrzujeme však opakovaně pacienta (přesně nám to popsal, 
je velmi pečlivý v popisu detailu, je zodpovědný) a jeho emoce (musí to být pro něj 
obtížné, je pochopitelné, že má obavy apod.). Zprvu musíme být opatrní při exploraci 
jeho sociální situace, zejména blízkých vztahů, protože pacient ve svém utrpení chce 
věřit, že alespoň jeho psychická a sociální situace je intaktní. Na sociální situaci se 
však samozřejmě ptáme, protože potřebujeme rozumět kontextu, ve kterém se 
porucha rozvinula a ve kterém se udržuje. Vyhneme se však všem kauzálním 
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interpretacím. Pomáhám pacientovi zpřístupnit verbální přístup k emocionálním 
stavům a reflektovat subjektivní pozice. Ptáme se ho na prožívání v problémových 
chvílích a osobní pohledy na jednotlivé situace. 

V průběhu terapie pak opakovaně v analýze problémů pokračujeme: s pacientem 
explorujeme a popisujeme abnormální chování (zabezpečování, kontrolování, měření, 
ujišťování), které slouží neutralizaci úzkosti, hledáme jeho kognitivní a emocionální 
komponenty. Až po analýze pomocí behaviorálních experimentů a expozic se 
zábranou neutralizační reakce postupně abnormální chování snižujeme.  

Psychoedukace 

U hypochondrie je důležité zdůraznit, že terapeut by se zejména z počátku měl 
vyhnout polemikám o původu potíží a klást důraz na jejich zvládání, ať už vznikli 
jakkoliv. 

V průběhu léčby terapeut nabízí alternativní, méně ohrožující vysvětlení jeho potíží. 
Proto celým průběhem léčby se vine postupná edukace o původu tělesných potíží. 
Toto alternativní vysvětlení vychází z kognitivního modelu „strachu o zdraví“, jehož 
jádrem je, že postižený systematicky zkresleně interpretuje řadu běžných tělesných 
pocitů jako známky vážné choroby. Tato interpretace je udržována několika bludnými 
kruhy: příznaky – úzkost, sebepozorování – negativní myšlenky, vyhýbavé a 
zabezpečující chování – negativní myšlenky. Je důležité, aby toto alternativní 
vysvětlení odpovídalo pacientovým minulým zkušenostem a pomohlo mu pochopit  i 
jeho budoucí prožitky.  

Alternativní vysvětlení nejsou předkládány pacientovi  jako jediná „pravda“, ale jako 
možnost, nad kterou se může zamyslet a ověřit si její platnost v rámci experimentů. 
V rámci terapie pak terapeut spolu s pacientem systematicky zkoumají negativní 
interpretace určitých tělesných příznaků a hledají méně ohrožující vysvětlení (např. 
bolest hlavy – původní interpretace: „Mám nádor mozku!“  Terapeut: „Co všechno 
může způsobovat bolest hlavy? Kolik lidí trpí bolestmi hlavy a kolik z nich má 
skutečně nádor mozku?“). Společně plánují behaviorální experimenty, pomocí nichž 
si pacient ověřuje, zda určité vyhýbavé či zabezpečující chování  intenzitu jeho  
příznaků zmírňuje nebo spíše zhoršuje 

Kognitivní restrukturalizace s hledáním alternativních vysvětlení 

Kognitivní postupy pomáhají najít alternativní vysvětlení příznaků. Je k tomu 
používána kognitivní restrukturace a expozice v imaginaci s dokončením nejhorších 
představ (Praško a spol. 2001, Praško a spol. 2002). KBT se snaží identifikovat také 
automatické dysfunkční postoje o zdraví a hledá alternativní testovatelná vysvětlení 
příznaků.  

Tabulka: Příklad kognitivní rekonstrukce 

 

SITUACE         MYŠLENKA      EMOCE    CHOVÁNÍ           REKONSTRUKCE                 AKCE 
 
Slabší              Budu mít           napětí         měření teploty   Proud moče se mění              nebudu 
proud moče     retenci.                                 volání lékaři      i z jiných důvodů – kolik          si měřit 
při toaletě.       Zase mám         zlost                                     jsem pil a kolik vypotil.            teplotu, 
                        zánět                                                             Často se obávám zánětu        nebudu 
                                                                                              i když vyšetření jsou               volat 
                                                                                              negativní.                                lékaři 
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Kromě kognitivní restrukturace automatických myšlenek, které se týkají výše 
zmíněných čtyř oblasti (přesvědčení o zvýšené pravděpodobnosti nemoci, jejich 
katastrofických dopadech, snížená důvěra ve vlastní zvládací schopnosti a v pomoc 
zvenčí), je dalším důležitým krokem kognitivní restrukturalizace přepracování 
maladaptivních přesvědčení, týkajících se pojetí nemoci a zdraví. Jde o postoje typu 
„zdraví znamená nepřítomnost tělesných příznaků“, „příznak = nemoc“, „pokud lékař 
ordinuje vyšetření, to znamená, že je  přesvědčen o přítomnosti choroby“ apod. 

Posledním krokem kognitivní restrukturace je akomodace jádrových schémat a 
odvozených přesvědčení, které souvisí s maladaptaci na stresory v životě. Tato práce 
pacienta pomáhá stabilizovat do budoucna a často probíhá v době, kdy jsou příznaky 
pod kontrolou.  

Behaviorální experimenty 

Cílem behaviorálních experimentů je ukázat pacientovi, že jeho příznaky jsou  
ovlivňovány i jinými  faktory než těmi, o nichž se domnívá, že jsou za ně odpovědné 
(Salkovskis a Warwick 1986): 

Například pacientku, která byla přesvědčena, že její potíže při polykání jsou známkou 
rakoviny hltanu, terapeut požádal  aby opakovaně polkla  a pak popsala,  jaký to má  
účinek. S překvapením  zjistila, že polyká stále obtížněji a že  stejné potíže měl i 
terapeut, když opakovaně  polykal. Význam tohoto pozorování spočíval v tom, že předtím 
často zjišťovala jak se jí polyká tím, že opakovaně několikrát za sebou polkla. 

Většina forem chování, které se objevují u hypochondrické poruchy, slouží podle 
pacientů preventivnímu účelu a je proto poměrně obtížné je změnit, aniž bychom  
změnili přesvědčení, z nichž tato chování vycházejí. Terapeutický postup se zaměřuje 
na objasnění role tohoto chování  v udržování úzkosti, udržování  pozornosti u 
příznaků a udržování narušení fyziologických funkcí. Mohou  pomoci vhodné otázky, 
které umožňují pacientovi, aby sám dospěl k určitým závěrům.  Zvláště účinná  je  
praktická  demonstrace, když  se podaří předvést, že změna chování má přímý vliv na 
změnu příznaků. Terapeut a pacient proto plánují určité experimenty, aby  ověřili  
platnost pacientova přesvědčení, že  dané chování „mu zaručuje bezpečí“ a chrání jej 
před poškozením zdraví; a zjistili,  zda  chování,  o  němž  pacient  věří, že zmírňuje    
příznaky, k tomuto zmírnění skutečně vede. 

Například pacient měl obavy, že má rakovinu jater, která mu prorůstá do kůže v pravém 
podžebří. Pro tyto obavy si často masívně prohmatával inkriminovanou oblast. To vedlo ke 
zhoršení pocitu tlaku, otoku kůže a zarudnutí. Poté, co terapeut zjistil, jakým způsobem 
pacient „kontroluje svůj nádor“ provedli společně experiment, ve kterém si silně 
prohmatávali kůži v levém podžebří pod dobu 5 minut na počátku a před koncem sezení. 
Nepříjemné tlakové pocity, otok a zarudnutí pacienta přesvědčily, že velmi 
pravděpodobně si kožní změny, kterých se obával, způsobuje sám svým kontrolujícím 
chováním. 

Expoziční léčba 

Expozice in vivo znamená vystavení se obávaným situacím, jako jsou hřbitovy, 
nemocnice apod. Další metodou je expozice obávaným tělesným pocitům 
(hyperventilace, cvičení), katastrofickým myšlenkám a představám se zábranou 
zabezpečovacího a vyhýbavého chování. Součástí KBT je tělesné cvičení a nácvik 
relaxace. Obojí velmi často představuje silnou expozici in vivo – pacient se zpravidla 
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tělesnému pohybu dlouhodobě vyhýbal a při relaxaci si zpočátku silněji uvědomuje 
svoje tělesné pocity, protože neodvádí od nich pozornost k jiným aktivitám.  

Zábrana ujišťování 

Po analýze ujišťování, kdy zjišťujeme, jak fungovalo ujišťování na počátku, jak 
dlouho, na jak dlouho dochází po ujištění k úlevě nyní, co si sám pacient o ujišťování 
myslí, jaké má ujišťování důsledky, vedeme s  Sokratovský dialog o smyslu 
ujišťování. Po zpochybnění smysluplnosti ujišťování z dlouhodobého hlediska (vede 
k udržování obav o zdraví) nabízíme experiment – postupně prodlužovný čas bez 
ujišťování. 

Postupná expozice tělesnému pohybu a cvičení 

Po edukaci o vyhýbání se tělesnému pohybu a jeho důsledkům – postupnému snížení 
výkonnosti nabízíme behaviorální experiment s tělesnou zátěží. Důležité je činnost 
zvyšovat jen velmi postupně. Je lepší při zvyšování náročnosti činnosti nezaměňovat, 
ale přidávat, pokud je to možné. Pacienta vystříháme před nárazovým přetažením. 
Důraz je kladen na malé, dosažitelné cíle. Vždy po dosažení postupného cíle vedeme 
pacienta k sebeodměňování. 

Expozice imaginativním zážitkům smrti 

Metoda „imaginace nemoci a smrti“ je založená na terapeutickém dialogu s použitím 
induktivních a Sokratických otázek, které umožňují překonat kognitivní vyhýbání 
(Praško a spol. 2001, Praško a spol. 2002). Smrt a umírání jako přirozený proces 
konce života nejsou  moderní společnosti reflektovány, lidé žijí, jakoby se umírání a 
smrt týkaly vždy někoho jiného. Tato témata zpravidla vytěsňují. Paradoxně ještě více 
to platí pro pacienty trpící hypochondrickou poruchou. Pacienta sice každou chvíli 
napadají myšlenky na vážnou nemoc nebo obavy, že by mohl umřít, ale reaguje na ně 
zabezpečovacím chováním, odváděním pozornosti, ubezpečováním či kontrolováním. 
Rozvinout představu o průběhu nemoci a smrti se bojí, proto se ji snaží v myšlenkách 
a představách vyhnout. Mluvíme o kognitivním vyhýbání. Kognitivní vyhýbání tím, 
že neumožní si projít katastrofický scénář celý, znemožňuje vytvoření strategií pro 
zvládání obávané situace ani habituaci na katastrofické představy a tím udržuje a 
postupně zvětšuje strach z utrpení, umírání a smrti. Léčba hypochondrické poruchy se 
výrazně zkrátí a zintenzívní, když se nám podaří zabránit kognitivnímu vyhýbání. 
Hlavní ideou techniky imaginace vlastní nemoci a smrti je expozice katastrofickým 
představám a zabránění kognitivnímu a emocionálnímu vyhýbání. Důležité je použít 
tento přístup v době, kdy je vytvořený stabilní terapeutický vztah, s pacientem se 
začala pracovat s kognitivní rekonstrukci a je jasné, že spolupracuje.  

Po vysvětlení smyslu expozice a pacientově svolení, je pomocí induktivních otázek 
konfrontován s vlastními nejděsivějšími fantaziemi (většinou se během práce ukáže, 
že jde o dětské fantazie). Pacienti jsou vedení k tomu, aby přemýšleli o nejhorších 
variantách své domnělé nemoci a budoucnosti s ní. Postupně si představují ty nejhorší 
důsledky pro sebe i pro blízké. Rozhovor je vede přes závažný stav nemoci, s jejími 
tělesnými, psychologickými a sociálními důsledky, zážitek umírání a smrti se všemi 
představitelnými emocemi a detaily. Pak je pacient dotazován na fantazie týkající se 
posmrtného života.  Během práce s katastrofickými představami probíráme:  

• nejhorší průběh nemoci, vlastních pocitů, chování, chování zdravotníku, 
rodiny 

• nejhorší interpersonální důsledky 
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• umírání 

• moment smrti 

• po smrti 

Zpravidla během několika (3-8) expozic na katastrofický scénář habituuje. Příklad 
prvního rozhovoru:  
T:  Petře, můžeme si zkusit promluvit o vašich představách o tom, co by se dělo, 

kdyby vám lékař sdělil, že  opravdu mate rakovinu? Jak byste to prožíval? 
P. Dobře… ale já si to neumím ani představit. To by bylo hrozné, to by byl konec… 

raději na to ani nechci myslet. 
T:  Chápu…přesto rád bych věděl, co si myslíte, že by mohla být vaše první reakce? 
P: Asi bych začal brečet…utíkal bych domů…nevím. 
T:  Hmm…co by bylo na té situaci nejhorší? 
P:  Asi, že bych měl pocity viny, že jsem si tu nemoc zavinil tím, jak jsem na ní pořád 

myslel. 
T:  Rozumím, v případě, že bychom přijali to, že si člověk může zavinit nemoc tím, že 

na ní myslí… co by na tom bylo nejhorší.. jak si to představujete? 
P:  Viděl jsem film o dětech na hematologii v televizi. Ty děti na obrazovce jen tak 

ležely.. bez kontaktu s ostatními….  
T:  Ano…představa ležet a být bez kontaktu s druhými, to je to nejhorší, co vás 

napadá? 
P:  Ne, nejhorší by bylo…to čekání na operaci, to by bylo nejhorší. 
T:  Co by se mohlo během toho čekání přihodit? 
P:  Asi…asi bych dostal léky, proti bolesti…nebo na uklidnění… 
T:  Ano, pravděpodobně byste dostal něco na uklidnění. Co by na té operaci bylo 

nejtěžší? 
P:   No že bych umřel… 
T:  Hmm…jak si to představujete..čeho se nejvíce na tom bojíte? 
P:  No přece každý se bojí smrti… že bych tam byl sám, bez lidí…že bych neměl 

tělo..jenom duši.. mohl bych vidět všechny, otce, matku, bratra…a nemohl bych 
jim říct, že jsem tam… 

T:   Proč je to pro vás tak špatné? 
P: No že jsem sám, bez lidí.. 
T:  Jaký je to pocit? 
P:  Smutek, bezmoc…a strach.. 
T:  Ano, rozumím.. a strach z čeho? 
P:  Nevím… z někoho.. z někoho zlého… 
T:  Z koho? Myslíte si, že tam bude někdo cizí..? 
P:  Možná.. ale asi ne.. spíše z té samoty, ta osamělost, to je nejhorší představa. 
T:  Nejhorší je tedy ta samota… 
P: Doufám, že něco je, něco po smrti…možná bych tam potkal dědečka..a další 

z rodiny, co už umřeli…. 
T:  Jaké by to bylo? 
P: Možná hezké… ani jsem se s ním nestihl rozloučit (dlouze pláče)… 
T:  A co by bylo dále? Potkal byste tam dědečka, a další blízké… a potom.. 
P:  No po letech by zemřeli i ti živí… tam bychom se potkali všichni…ale nevím, tomu 

už nerozumím…to nemůžu nijak kontrolovat.. 
T:  Myslíte, že to musíte kontrolovat? 
P:  Ne, vlastně nemusím…(uvolněně) 



 17

T:  Z toho, co jsme si řekli, mám dojem, že máte větší strach z osamělosti, než ze 
smrti. 

P:  Na tom něco je… 
Další rozhovor je veden o tom, jak se pacient cítí závislý na otci a jak zároveň touží být 
už nezávislý a má obavu, aby tím rodiče neztratil. 

Jakmile propracuje silné negativní emoce spojené s fantazii, dochází k výrazné úlevě 
a uvolňuje se pole pro pozitivní emoční zážitky. Na další sezení pacient vždy přináší 
psaný koncept toho, co jsme s ním v sezení prodiskutovali. Na počátku každého 
sezením pak čteme text, který přinesl a pacient si vše představuje.  

Poté, co jsme společně procházeli nejhorší představy a pacient snesl nepříjemné 
pocity s tím spojené, klademe mu otázky na možné způsoby zvládání situace. Co 
může v různých aspektech situace dělat on, co blízcí a co lékaři. Co nezbude než 
přijmout a co lze aktivně řešit. Postupná habituace a nalézání zvládáních strategii, 
která se objeví po několika expozicích, vedou k významnému ústupu úzkostných 
příznaků, zabezpečovacího i vyhýbavého chování. 

Řešení problémů v životě 

V průběhu léčby se posouváme krok za krokem od příznaků k interpersonálnímu 
kontextu a životním problémům. K tomu nám pomáhá od počátku citlivá anamnéza, 
ozřejmění životopisných, zvláště sociálně zatěžujících souvislostí, souvislost mezi 
životními událostmi a počátkem symptomů. Důležité je však zejména zpočátku 
neinterpertovat, ale na časové souvislosti jemně upozorňovat. 

Prevence relapsu 

Hypochondrická porucha často postiženého demoralizuje, bere mu pocit perspektivy a 
naděje. V prevenci relapsu je proto důležitým krokem vypracování pozitivní životní 
perspektivy, která umožňuje pacientovi vidět v životě smysl. Postupně se vracíme 
s pacientem k příjemným aktivitám a koníčkům, uvažujeme o smysluplném 
zaměstnání a naplnění v partnerství či rodičovství. Pomáháme mu nalézat si přátelství 
a postupně vytvořit sociální síť. Probíráme harmonický životní styl, který zvyšuje 
adaptaci k případnému stresu. 

Výzkum efektivity KBT u hypochondrické poruchy 
Několik kontrolovaných studií KBT a několik kasuistických sérii ukazuje na její 
účinnost (Ford 1983, Barsky a spol. 1988, Fallon a spol. 1993, Warwick 1989, 
Warwick a spol. 1996,  Salkovskis a Warwick 1986, Starcevic 1991).   

Tabulka: Psychoterapeutická léčba hypochondrické poruchy 

CITACE TERAPIE POČET 
PACIENTŮ 

Typ studie VÝSLEDKY 

Kellner 
1983 

psychoterapie 45 prospektivní  64% zlepšení nebo remise, zejména u těch, kteří byli 
postižení kratší dobu a neměli komorbiditu na ose II 

Miller a 
spol. 1988 

KBT 7 prospektivní 100% ze zlepšilo po 10 sezeních, 86% udrželo zlepšení po 
3 měsících katamnézy 

Warwick a 
Marks 1988 

behaviorální: 
expozice a 
prevence 
odpovědi 

17 retrospektivní 88% významně zlepšeno, 46% udrželo zlepšení 5 let 

Logsdail a 
spol. 1991 

behaviorální 7 retrospektivní 86% významné zlepšení,  

Stern a 
Fernandez 
1991 

skupinová 
KBT 

6 prospektivní významný pokles v počtu návštěv lékařů, beze změny 
v množství obav z nemoci 

Visser a kognitivní 6 prospektivní 66% významně zlepšeno, behaviorální terapie více účinná 
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Boumam 
1992 

versus 
behaviorální 

crossover než kognitivní 

Warwick a 
spol. 1996 

KBT 32 prospektivní 76% zlepšených po 16 sezeních, zisky udrženy po 3 
měsících katamnézy 

Bouman a 
Visser 1998 

„čistá“ 
kognitivní 
versus „čistá“  
behaviorální 
terapie 

17 prospektivní 
kontrolovaná 

obě skupiny se zlepšily proti čekajícím kontrolám, mezi 
aktivními skupinami nebyl rozdíl 

Clark a 
spol. 1998 

kognitivní 
terapie versus 
stres 
management 
nebo čekatelé 

48 prospektivní 
kontrolovaná s 
randomizací 

oba přístupy lepší než čekatelé, kognitivní terapie rychlejší 
(efekt již v 8 a 16 týdnů);   významné výsledky se udržely 

12 měsíců 

Fava a spol. 
2000 

„explanatorní“ 
terapie proti 
čekatelům 

20 prospektivní 
s náhodným 
rozdělením 

explanatorní terapie účinnější, lepší výsledky i po 6 
měsících katamnézy, nicméně zlepšení velmi malé 

V retrospektivní studii Warwick a Marks (1988) zjistili, že 15 (88%) ze 17 pacientů 
s hypochondriazou se významně zlepšilo po 7 sezeních s expozicemi a prevencí 
neutralizace. Z toho 65% udrželo remisi ještě po 5 letech sledování. Warwick a spol. 
(1996) náhodně rozdělili 32 pacientů trpících hypochondrickou poruchou do KBT 
programu nebo seznamu čekatelů. KBT probíhalo 1x týdně po dobu 4 měsíců. Další 
hodnocení bylo ve 3 měsíční katamnéze. Po 16 sezeních KBT se skupina v průměru 
výrazně zlepšila, významně více, než kontrolní skupina. Zlepšení se udrželo po 3 
měsících katamnézy. Aktivní kontrolní skupina (např. s 16 sezeními nácviku relaxace 
však omezuje generalizaci výsledků. Bouman a Vissler (1998) studovali 17 pacientů 
před a po 12ti 1 hodinových sezeních s buď čistě „kognitivní“(kognitivní 
rekonstrukce) nebo čistě „behaviorální“ (expozice a zábrana prevence) terapii. 
Výsledky ukázaly, že oba přístupy vedly k výraznému zmírnění symptomatologie a 
jejich účinnost byla stejná. Ve studii Clarka a spol. (1998) autoři randomizovali 48 
pacientů s hypochondrickou poruchou do 3 skupin (behaviorální terapie, kognitivní 
terapie, čekající kontroly). Léčba trvala 16 týdnů, častost sezení byla 1 x týdně na 
dobu 1 hodinu. Poté následovala 3 kontrolní sezení 1 x za měsíc. Katamnéza pak 
trvala 12 měsíců. Behaviorální terapie sestávala s nácviku aplikované relaxace, 
edukace o alternativním vysvětlení příznaků a behaviorálních technik k redukci obav.  
Kognitivní terapie z kognitivní rekonstrukce a behaviorálních experimentů.  Po 16 
týdnech akutní léčby byly výsledky kognitivní i behaviorální terapie podobné, 
s rychlejším nástupem zlepšení u kognitivního přístupu (už po 8 týdnech). Oba 
aktivní přístupy byly  významně lepší než kontrolní skupina. Výsledky se pak udržely 
po dobu 12 měsíců. Fava a spol. (2000) náhodně rozdělili 20 pacientů 
s hypochondrickou poruchou do „vysvětlující terapie“ a čekatelů na léčbu. 
„Vysvětlující terapie“ sestávala z 8 skupinových sezení v průběhu 16 týdnů, kdy se 
pacienti učili zapisovat nejhorší strach z nemoci a hledat alternativní interpretaci 
somatických stesků. Tato terapie byla úspěšnější než kontroly, nicméně její efekt 
nebyl dostatečně robustní, u většiny pacientů se nepodařilo dosáhnout remisi poruchy. 
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