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Duše až na první místě II

Vanda Vaníčková

Minulé „koronavirové“ číslo zpravodaje otevřelo mimo jiné téma psychohygieny. Římská dvojka v názvu článku napovídá, nyní nastal 

čas pokračovat. Protože, jak říkají zejména starší a moudří, zdraví je to nejcennější, co máme… to duševní nevyjímaje.

Syndrom vyhoření aneb „Chci pomoci všem, ale zapomínám sám na sebe.“

Nejznámější pojem z pomyslné tematické krabičky „psychohygiena“ bývá syndrom vyhoření neboli burnout syndrom.[1] Jedná se o 

stav chronického stresu, který je spojený s vyčerpáním (fyzickým i emočním), odcizením (ztráta zájmu a vytváření negativního 

postoje) a poklesem výkonnosti (prodloužení doby potřebné k regeneraci). Nebezpečí syndromu vyhoření tkví hlavně v tom, že jde 

o vyústění dlouhodobě se projevujících náznaků, které však rádi ignorujeme: „To nic není, to se určitě zlepší; Jasně, že mě práce 

nebaví, vždyť je to práce, to nás nemá bavit, ale živit; Až nebudu moct vstát z postele, tak to teprve začnu řešit.“ Rozhodně nejde o 

jednorázovou záležitost, která ne náhodou potkává nejčastěji osoby pracující v emocionálně náročném prostředí. Ukázkovým 

příkladem bývají učitelé, zdravotní sestry nebo kdokoli jiný, kdo pracuje s lidmi (nezní vám to povědomě, knihovníci?). Na druhou 

stranu „onemocnění“ syndromem vyhoření nepodmiňuje profese absolutně, je to hlavně zápal, se kterým přistupujeme k věcem. 

Nevyhasne, co nehoří.

Lékařské a vědecké kruhy se syndromu vyhoření věnují již delší dobu, popsány jsou například jeho jednotlivé fáze: 

1. idylické nadšení („Můžu změnit spoustu věcí, pomoci všem!“)

2. stagnace („Občas mě to v práci štve, ale pořád to dělám docela rád.“)

3. < > („Stejně s tím nic nezmůžu. Může za to systém. To šéf, já jsem malý pán.“)apatie („Odpracuji si jen to, co mám ve smlouvě, 

nedám jim ani vteřinu navíc! Je mi jedno, že to nefunguje, stejně je to celé k ničemu.“)[2]

Dlouhodobé vědecké zkoumání stojí například i za standardizovanými testy, jimiž se měří náchylnost k syndromu vyhoření. Mnoho 

z nich je k dispozici na internetu,[3] doporučuji některý vyzkoušet. A k tomu jako nejlepší prevenci samozřejmě dodržovat základy 

psychohygieny.

Psychosomatika aneb „Nemoci jsou dědičné nebo vzniknou jen tak samy od sebe, ne?“

Stejně jako se v živé i neživé přírodě neděje nic náhodně (ať už na to věříte, či ne), je tomu tak i v našem těle. Právě souvislostmi 

mezi stavem těla (soma) a duše (psyché) a vlivem životního prostředí se zabývá psychosomatika. Problémy, s nimiž si hlava 

nedovede poradit, tělo odráží v nemocech.[4] Máme však tendenci podléhat dojmu, že veškeré zdravotní komplikace vyřeší umělé 

nebo v lepším případě přírodní medikamenty. Základním řešením, u vážných nemocí minimálně doplňkem, je však změna chování, 

životosprávy a hlavně celková regenerace a odpočinek. Pro lepší pochopení pár ilustračních příkladů, co v psychosomatice 

znamená, když nás trápí:[5] 

• Bolest ramen: „Ramena lidí nesou nejen to, co vidíme (krk, hlava a ruce), ale i neviditelné pytle duševních traumat a 

nejistot.“ (s. 299) Nejúčinnější léčbou je ubrat a nesnažit se nést tíhu „všech problémů a chyb světa“.

• Studené končetiny: „Kůže a končetiny nejsou při stresu dostatečně okysličovány ani vyživovány. Chlad je vyjádřením smutku, 

konání z povinnosti (…), našeho tápání a mrhání duševními i fyzickými silami.“ (s. 306) Doporučením pro zlepšení je 

přehodnocení našich kroků z pohledu, co skutečně přinášejí nám – neobětujeme se pouze zbytečně pro druhé?

• Průjem: „Průjem je výsledek chaotických myšlenek a jednání (…), tělo nedokáže udržet zmatek myšlenek, energií a tužeb. Náš 

energetický střed (břicho) se rozpadne jako domeček z karet, ze střev odchází vše, čím byla naplněna.“ (s. 106)

• Bolest v bederní oblasti: Problémy v oblasti bederní páteře značí, že si člověk na sebe naložil moc. Léčbou je odkládání 

jednotlivých povinností, dokud „jazýček vah neukáže, že páteř už zátěž unese (a přestane bolet).“ (s. 287)

Psychosomatická vysvětlení nejrůznějších nemocí nejsou pro svou povahu jako většina témat psychohygieny podložena 

nezpochybnitelnými „tvrdými daty“ lékařů. Na druhou stranu, věříme-li v důležitost duševního zdraví a dobré psychické kondice, jistě 

nad tímto přemýšlením o vlastním zdraví nelze mávnout rukou. Už jenom ilustrační příklady výše možná u někoho tnou do živého…

Závěrem drobný úkol – Plán pro moji psychohygienu: Vezměte si kalendář a naplánujte si rozpis psychohygienických aktivit pro 

následující měsíc. Nemusí se jednat o nic megalomanského, frekvence je rovněž individuální. Důležité je zažít příjemný pocit, 



odpočinek, relaxaci těla i ducha a komplexně vylepšit své duševní zdraví. Jestli se tak stane díky kávě s kamarádkou, návštěvě solné 

jeskyně, praktikování jógy, úpravě denního biorytmu nebo cestě na Bali, to už je na vás.

A druhým závěrem bonmot od Sigmunda Freuda, zakladatele psychoanalýzy: „Před tím, než sami sobě diagnostikujete depresi a 

nízké sebevědomí, ujistěte se, že nejste obklopeni blbci.“

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz 
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