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Psychosomatická medicína

Z řečtiny: psyché
(duše) a soma (tělo)

Hledá souvislosti mezi:

•Tělem, tělesnem

•Psychikou, duší, 
vědomými i 
nevědomými procesy, 
prožíváním, chováním



Další souvislosti
•Prostředí, společnost, kultura, vztahy, ve 
kterých člověk žije   (interpersonální medicína)

Vše tvoří jeden celek



Vývoj psychosomatické medicíny

• „Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez 

těla a tělo bez duše.“ Hippokratés

• „Nemoc jako taková neexistuje, jsou pouze 

nemocní lidé.“ L.von Krehl

• Psychosomatická medicína se orientuje na 

pacienta, který „nějaký je (osobnost), někde 

žije (rodina, obec) a v životě ho leccos potkalo 

(životní události, tranzitorní a vývojové krize“

(Baštecká B.,2003) 



Psychosomatická medicína

• Komplexní pohled na člověka a jeho zdraví

• Základní nadoborový postoj, který zohledňuje 

v léčbě a diagnostice duševní a sociální faktory

• Samostatný klinický obor a výzkumný přístup

• Péče o určité pacienty zahrnující

psychoterapeutické metody



U kterých pacientů se doporučuje 
psychosomatický přístup:

• Pacienti s funkční poruchou

• Pacienti s psychosomatickým onemocněním v 
užším slova smyslu

• Oblast somatopsychiky: Pacienti s těžkými 
chronickými tělesnými nemocemi, které mají
psychické následky, potíže, existenciální tíseň
nebo pacienti po medicínském zásahu –
„zdraví“, ale očividně s naloženými problémy.



Psychosomatická onemocnění v 
gynekologii

• Konflikt mezi jednotlivcem a prostředím 

podrážděný, chybně řízený 
vegetativní systém symptom

• Somatická onemocnění, která mají bližší
souvislost s problémy psychickými a 
sociálními (vliv na vznik, udržování nebo 
zhoršení nemoci)



Psychosomatická onemocnění v 
konzervativní gynekologii
(V užším slova smyslu)

•Poruchy menstruačního cyklu 
(amenorea, psychogenní krvácení)

•Dysmenorea

•Fluor

•Pruritus vulvae

•Pelipathia

•Urogynekologické potíže
(Jinak každá nemoc je psychosomatická)



Poruchy menstruačního cyklu

• Psychika provázána s endokrinním systémem –

běžné poruchy pravidelnosti cyklu

• Amenorea – častěji u psychicky nemocných 

žen, ve stresu, separační a válečná amenorea, 

nepravé těhotenství

• Psychogenní krvácení – po akutním emočním 

traumatu (i po menopauze), psychogenní

krvácení po pohl.styku apod.



Dysmenorea

• Individuální práh bolesti, subjektivní

zpracování bolesti

• Psychogenní- po aktuálním zklamání, 

„naučená“ dysmenorea a sekundární zisk 

z nemoci, ambivalence k ženské roli



Výtok bez patologického 
mikrobiologického nálezu

• Sekrece řízena vegetativně

• Pocity viny, partnerské nebo sexuální

konflikty

• Sekundární obavy z pohlavní nemoci, 

napětí ve vztahu při nutnosti léčby obou 

partnerů



Pruritus vulvae

• Pokožka- smyslový orgán, výrazový, 

kontaktní s převážně intimním 

charakterem, sexuální aspekt

• Sexuální konfliktní témata, fantazie, 

averze, masturbační ekvivalent

• Potlačená agresivita



Pelipathie

• Pánevní bolest psychogenního původu

• 20-60% při laparoskopii normální nález 
(dle souboru, Čepický)  

• Potřeba komplexní psychosomatické

léčby od počátku (jak u somatických tak 

psychogenně podmíněných bolestí)



Urogynekologické potíže

• Nutkavá, urgentní močová inkontinence

• Souvislosti s životním příběhem

• Neurotické rysy a depresivní postoj

• Přehnaná výkonnost, přetěžování

• Vyčerpanost

• Častá obezita 



Specifika v ženském lékařství

ŽENA

•Individuální vztah k 
ženství a ženské roli, 
vývoj, symboly ženství
(děloha, menstruace)

•Partnerství (kvalita 
vztahu, komunikace, 
emoce, postavení…)



•Mateřství (konfrontace s 
mateřskou rolí, vyhýbání
se nebo nadměrná touha)
•Sexualita (tabu v 
sexualitě, trauma, 
partnerské neshody)
•Rodina (změny v 
rodinném systému)
•Kultura, náboženství
(společenské odsouzení, 
postavení ženy ve 
společnosti) apod.



Možnosti léčby a přístupu k 
psychosomatickým pacientům

• Vytvoření důvěrné atmosféry

• Dostatečný prostor pro vylíčení potíží

• Pečlivé vysvětlení a vyšetření somatických 
nálezů

• Symptomy brát vážně! (nerozlišujeme 
symptomy skutečné a neskutečné, funkční a 
organické)- z pohledu lékaře jiné než z 
pohledu pacienta



• Paralelně se somatickými nálezy, při 

současném zahajování a pokračování

nezbytné somatické a farmakologické

léčby zjišťovat psychosociální situaci a 

působit psychoterapeutickými prostředky

• Fyzikální terapeutická opatření

• Pravidelné kontroly 



• Motivace pacientky k vyhledání odborné

psychoterapeutické pomoci (individuální, 

rodinné, párové…), využití komunikačních 

dovedností a vztahu důvěry

• Ochrana před obtížnými vyšetřeními a 

operacemi (uvědomění si limitů léčby na 

straně zdravotníků je základním předpokladem 

pro vytvoření vztahu k pacientovi, který by 

přinášel oporu)



Psychosomatické kliniky v ČR

Psychosomatická klinika s.r.o. Praha 6

www.psychosomatika.cz

klinika@psychosomatika.cz

Tým lékařů a terapeutů: psychologové, psychiatři, 

internista, neurolog, gynekolog, rehabilitační lékař, 

fyzioterapeuti, chirurg, praktický lékař)

Vzdělávací akce, kurzy, semináře



Institut rodinné terapie a psychosomatické

medicíny v Liberci, o.p.s.

www.lirtaps.cz

psych@som, konference, kurzy

Eset, Psychoterapeutická a 

psychosomatická klinika, s.r.o. Praha

www.klinikaeset.cz



Plzeňská společnost pro péči o duševní
zdraví Epoché, Plzeň Doubravka

Regionální institut duševního zdraví

www.epoche.cz

Psychologická pomoc

Linka důvěry

Psychoterapie 

Psychoterapeutický výcvik akreditovaný 
pro zdravotnictví



Vzdělávání se v oblasti základní
psychosomatické péče

• V SRN již v roce 1984 zavedena základní

psychosomatická péče do smluvní lékařské

péče a v roce 2002 je psychosomatická

medicína a psychoterapie povinným kurzem na 

lékařských fakultách

• Psychosomatická sekce Psychiatrické

společnosti ČLS JEP usiluje od roku 2002 o 

revitalizaci psychosomatického myšlení v ČR



Hodně úspěchů v péči o ženu

Děkuji za pozornost.


