
- o svět kolem nás rozhovor 

Alexander N aw/(a 
I 

Stokrát si mýdlem dI·hnou ruce, věci kolem nich musejí být srovnané 
s geometrickou přesností, než odejdou z domu, desetkrát zkontrolují, 
že zamkli ... Lidé s OCD - neboli s obsedantně kompulzivní poruchou 
- žijí v neustálém strachu. Psychiatr z Institutu neuropsychiatrické 
péče vysvětluje, komu nemoc hrozí,jak se s ní dá bojovat i to, 
jestli se s nemocnými dá vůbec žít ve společné domácnosti. 
text: Unda Kholová / foto: Radek Cihla 
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á se říci, že základen1 OCD je 
pocit úzkosti'! O ú1.ko ti e 
mluví jako o nemoci 21. tolc-
ti ... 

Ano.je to jedna 7. úzkostných poruch, ale 
- na rozdíl třeba od specifických fobií. se 
ktcrý1n1 bojuJC až deset procent lidí - je 
rnéně častá. Odborná literatura uvádí, že 
ocn n,aji dva lidé ze sca. Je ale tě?.ké tici 
přesné, kdy uz jde o patologii. t,..tán1 OCD, 
pokud si u1nyJ1 ruce desetkrát, nebo Je to 
ještě norn,ální'? 

Jak c tedy určuje, že ncj cin jen pře

hnaně čistotná, ale mám vážný problém? 
Ta nesmyslná činnost, ke které n1áte ne· 
odolatelné nutkáni, vás n,usí za1ěžovat 

alcsP<)ň hodinu dcnnč, př1čcmz to začíná 
zásadně ovhv11ovat život v práci, v rodině, 
s partnerem ... Je na jedinci. jak on sá,n 
to vnímá Jako 01nczující včc. 

Vyčc.: tla j ent, 1.e OCI) e někdy přídru· 
žltic kjiné duxcvní chorobč. Diagno Ci· 
kujete ji tedy spí.~ při rozkrýváni ,,ážněj· 

iho problérnu, t řeba depre f'l 
Pro1ože se n,noho lid( radí s dok1orem 
Googlcm, chodí rovnou se samotným 
pode1.řenin1 na ocn a n1yslím si, 7.e jich 
bude čim dál víc. Aleje pravda, ~e častě· 

ji přijdou s nččin1j1ný1n a na tuto poruchu 
př1cházín1e až v da lších krocích diagnos
tiky nebo léčeni. 

Jaký je tedy n1echanisruus splL~těni ta· 
kové ne,noci'l 
Teorií je celá řada. Zcela jistě je za n,noha 
případy genenka. Ci,n je její vliv si lnější, 
ti Ill dfive e 0C0 projeví - ITI0že Se 07.Vat 

už i před desátýn1 roken, živo1a. Chod( 
sem dčtičky, které s1 rovnají angličáky od 
nejmenšího k neJvětšímu, začínají si mýt 
ty ruce. Děu rodičO. kteří ,nají také sklo
ny k OCD, mohou mít vážnčjší proJcvy 
poruchy než oni. Vrchol, kdy se nemoc 
objevuje nejčastěji,je u žen n1e1.i 25. a 35. 
rokem života, u mužQ to n1ůžc být i po - . , ctyncuce. 

GcnctikAjcjcdiná přiči na? 

Není, vhv má I výchova, OCD se docela 
často projevuje u jedincó, kteří V}rrOstali 
ve zbytečně pedantických r()dinách, kde 
se ve ,rýchovč moc tlačí na pilu. To jsou 
třeba ty don1ácnosti s až voJenským 
drilem. rovnánh11 oblečeni do perfek1ních 
komínků a třeba i podle barvy. Dčti se 
snaží rodičon, zalíbit. tak to přehánějí. 

Jenže stejně tak n101.e být na vině rodina, 
kde je naprostý chaos. Potom řád, ti'eba 
i v torn úzkostném úkhdu nebo hygicnč, 

přináší dítěti jediný uklidnující pocit. Je 
pro něj úlevné. že aspoň něco 1ná pod 
kontrolou. Jinak jsou pro nčj včci kolem 
těžko pochopilelné. A jako u v ech ne1110-
ci -čím déle tako\ré chováni trvá, ti1n víc 
se fixuje. 

A co Ji ,no,c pu rit v dospělo ri'/ 
Málokdo z ncn,ocných nebyl v minulosll 
pedant, i když v únosné niíře. Pak maže 
pfijít výrazný scresor - nehoda, rozvod, 

nějaká nemoc - a takového člověka za
čnou přepadat automatické myšlenky, 
které se opakují a ,·edou i k nutkáni opa· 
kov3t nějakou činnost. To přináší krátko
dobou úlevu. ~cjč,astčjijdc o tu hygienu, 
této kategorii ne1nocných říkárne umý
vači. Do ni také spadá největší podíl pa
cientů. 

ěkreři lidé c ale chlubí tím, jak j ou 
či totní nebo že dcnnč uklízejí jako jiní 
jedině na Vánoce. 
Jestliže je to nestresuje, tak je co v pořád· 
ku. ejsou nen1ocní, ale pořádku1nilovní. 
J:Jk jscm říkal: nemoc to je, kdyz várn to 
vadí a narušuje vá1n to vztah)r. 

Hovořil jste o automatických myšlen
kách, rní'lžete víc \')'S\'ětlit, oč jde? 
Automatická negativní n1yšlenka se vy· 
skytujc u řady psychickýc:h nemocí, časté 

jsou u depresí: odněkud přtJde, usídlí se 
v hlavě a cykli, nechce vás pusti t. Chn 
častěj i se vrací, tí,n vic ji člověk věfi. Tim 
nčkdy ovlivňuje celý život. z myšlenky se 
stane realita. Jste přesvědčená, 1.e se 
nakazíte nějakou nen1oci, pokud na chod
níku šlápnete na čáru nebo když se nedo
tknete rohu stolu. 

Znám ženu, která před v tupem do své
ho bytu n1usí desetkrát šlápnout na čer
nou dlat dici na chodbě. Odkud e berou 
konkrétní rituály, které má každý pa· 
cientjiné? 
I 7.dravý člo,·ěk věří po,·ěrám. Sáhnete si 
na knoílik, když vidíte ko1n1nika. a v ich
ni ,.zaklepáváme na dřevo ... Mimocho
dem - více proč'? 

Nemám tušení. 
Dělah co už Keltové, protože věř1h , že ve 
stron,ech žiji dobří duchové. Vyzývali je 
tak, aby přtšh na pomoc. Přijde nám to 
norn,ální, i když je to nes1nysl. A nernoc
ni ztrácejí nadhled, co je a co neni jen 
1aková pověra. Jak si pacient pfijde na 
.,ten svój" rituál, je rOzné. 

Rozhodnč 10 chce fantAZii. 
Ano, sán1 1ná1n zajímavé pacienty. Třeba 
pána, který chodil kontrolovat vlaky, 
jestli jezdi na čas podle jizdnfho řádu . 

Pokud se zpozdily, musel třeba povysko
čit na Jedné noze. 

ť'astoj ou rituály spojené s nějakým čís· 
lern, že? Třeba ty dané počtent opaková
ni ..• 
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Přesně tak. Practtji v ěn1ecku, kde ,ná,n 
Jednoho čínského pacienta. Číňané mají 
strach 1, čislice čtyři, pro1ože se v jejich 
jazyce vyslovuje podobně jako slovo 
,.smrr'. Je béžné, že třeba ve výtazích 
nen1aJÍ číslovkou značené patro ... Tenhle 
pán n1ě l ze čtyřky přimo panickou hrOzu, 
ale nezmínil se o tom do okamžiku, kdy 
Jse111 ho objednával na čtvrtý den v 1něsíci. 

Rikal, ,.e v 1.ádné1n ptípadě nepřijde. Ani 
čtrnáctého, ani čtyřiadvacátého. Byl 
přesvědčený, že se srane nějaká katastro
fa, pokud si koupi něco za čtyři eura, po
jede autobusem s číslem čtyři a tak dále. 

Uvědo,nují i pacienti, že jde o nesrny I'! 
Ano, oni to vědí, že se jejich žena asi ne
vybourá v autč, pokud s1 padesátkrát 
nevydrhnou ruce. To ra t10 ale situaci 
neovládá. Mimochode1n, pacienti s OCO 
maJí často nadprón1črné IQ. 

Přiná ijhnvyplnění povinnosti" úlevu'! 
Jen krátkodobou. Predsta"'te si. že auto
matická myšlenka spustí ohýnek, který 
kon1pul1.i zalije a uhasí. Jenže on 1.a 
chvíli vzplane nanovo. 

~1~že nějak pon1oci rodina? 
~1\lže, ale bohužel bývá pomoc rodiny 
ča stokrát kontraproduktivní. Ve snaze 
pon1oct ne111ocnén1u, aby to nen1ěl tak 
těžké, pti tupuji pfibuzni na jeho 11eusrá
lé uj1šťov~11í , prípadnč jsou nucení pro
vádět stejné rituály. To ,ná ale za následek 
spi S prohloubeni potíži neijejich vyte e
ní. Vice, pro něj to je berlička, kterou se 
utvr-ZUJe v tom, ze pokud naplní své ri
cuáfy, neděje se nešcěscí. Je takový vtip: 
V Indii chodí člověk po ulici a cleská. Lidé 
se ho ptají, proč to dčlá . A on řiká: R0z
hánim tygry. A 0111 na to, že kolen1 prece 
'-ádní nejsou, na což jin1 tleskat odpovi: 

o vidíte, Jak to funguje! Pacient i včdí, 
že to, co dělají,je iracionální, leckdy se za 
to stydí, je jin1 co trapné. ěkde vzadu 
v hlavě jirn ale vyskakuje: Je co v klidu, 
protože co dělán,. Poton1 je to s léčbou 

těžké. 

Ro-.tumím: chtějí se léčit, ale ~íroveň pak 
čekají pohron,u. 
Přesně tak. \ f léč~ preíerujen1e ko,nbi
naci farmakoterapie a psychoterapie. 
Z lék6 jsou neJéastěJi podávána anude
preSi\:a, která dokážou výrazně poclačit 

úzkost. Avšak pro dlouhodobé vyléčení 

Je neméně dOležitá psychoterapie. Jeji1n 
1.ákladen1 je expozice, to 1.nan1ená vysta-
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LEPŠ( UŽTO NEBUDE . .. AJemohloby! KdybyspisottatelMelvin Udall(Jadc Ni<holson)netrpěl 
svými rituály: nemusef sl dokola mýt ruce, d,odit jen po konkrttnkh kad,ličkád, ..• 

• 

KOŠILE JEN vm HLENA. Udé postiieni OCD po(febují mít prádlozbawné všech mhbO, pe<M slolent 
stejně jsou ~li" na úhledném límečku, na dokonalém vyrovnání kní:ielc o přesné poloze polstMe. 

venf se té uckvělé myšlence. spouštěči. 
Pak pacientovi zabráníte, aby své donutě
té „rizikové chování" neucralizoval svou 
kompulzi. Třeba si chce u,nýt ruce, když 
prijdc z venku, ale vy mu t" zakážete. 
Tin1to 1.pOsoben1 7.jisri, že i tak se kata
strofa nestane. Czkost se postupem času 
rozpouští. 

(Fotograf Radek l'ihla vsn,puje do rozho
\'Oru) 
R. C. \ fy se tady bavíte o mně! Já jsen1 
myč! Pfepadto mě to ve ri'1inácri, n1usel 

jsem si po řád vyplachovat pusu, protože 
JSCm ,nčl pocit, že mi do ni nalítaly baci
ly. Teď děte111 venku 7.akazuji chodit na 
verejné záchody nebo aby se držely v ,ne
tru tyče. Kdy·l nakupuju. odmotám si 
u regálu s ovocem t řeba i šest igelitových 
sáčkll, abych měl jistotu, že si beru ten, 
na který nikdo nesáhl, 1noje paní JC z toho 
šílená. Pár let zpátky mě co částečně 

pfešlo. ~1fán1 radost, když se něčeho špi
navého chytnu a ncun1yji si ruce. 
A. N. To n1oc graculujt, že jste to z,·tádl 
sán1. Terapeuti tf'eba v ordinaci vysypou 

odpadkový koš a nutí lidi, aby si na od
padky sáhh, případnč sije dokonce dáva
li 1.a košil i ... 
R. C. · o tak daleko ještě nejsern, to bych 
ncudčlal. 

To je ta konkrt:rni e:\1)07.icc, 1.c'! 
Ano, ale n1usí být odstupi1ovaná. Před ní 
se s pacienten1 sestaví takový žebříček 
stresorO. Dole mOie být třeba podáni 
ruky. Míře scresu, pokud si tu svou pak 
neumyje, určí hodnotu třeba deset bodO 
1.e sta. áročnějši je nemýt si ruce celý 
den nebo si v tramvaji sch,1á l ně sednout 
nčkam, kde předtím scdčl nčkdo ncvo,ia
vý. Dojíc s1 na veřejnou toaletu, to nn)že 
být e~pozice s hodnotou sto! ěkceři 

pacienti by třeba čckah hodinu na zácho
dě, než by přišel někdo jiný, kdo by za ně 
ocevřel dvete a oni n1ohh vyjít, aniž by se 
dotkl i kliky. 
R. C. Přesně, ZJ1stím,jestli je mOžu otevřít 
lokten1, a když ne, čekán,. 

Dají se nějak popsat pocity, které tu ex
pozici provázejí? 
Je to asi jako svěděni, kdy se ale nemOže
lc poškrábat. Dr--lítc, ale je lo čím dál víc .. ~. , 
neprtJen1ne. 

Kdy-2 člověk bere drogy, stoupá toleran
ce k jejich konzun1aci, takže nutně skon
čí na vět fch dávkách. Platí ro i u této 
nemoci? 
Platí. ejdřív ty ko,npulze ,nohou zabrat 
patnáct minut denně, pak hodinu, dvě ... 
\ 1écší intenzita mOže přijít i tin,, že se 
bčhcn1 let stává život čím dál víc strcsu
jíci. Třeba s přichoden1 děti. vf oiná 
i proto je ten vrchol, kdy je nemoc u žen 
ncjčastčjší, ve včku , kdy se stávají matka
m 1. ež máte děti, bojíte se o sebe, o ro
diče, o partnera. ale u děcí je to jiný druh 
obav. Strach o dítě je nejhorší. 

Zn1fnil j tc, že chorobný dOraz na hy
gienu mají takzvaní umývači. J ou i jiné 
kategorie? 
l<ontrolořt, aranžéři. i i pťvnf neustále 
kontrolují,jestli jsou zavřené dveře, okna, 
jestli neteče voda, neuniká plyn, jestli 
mají dobře nabitý telefon. Proto n1ají 
i desitky nabiječek. 'ěkdy ale zrovna ten 
111ob1I s fotoaparáten1 n1ůžc přinést úlevu. 

ež odejdou z don10,•a, mohou Sl byt 
vyfotit, n1it dOkaz, t,e je v něm ,·šechno 
v pořádku. Protože Jinak zarnknou byt, 
sednou do auca a už to začne: ,.Sakra, 
opravdu jsem vypnul troubu? .. 

C Jetojako 
svědění, které 
se nedá podrbat. 
Člověk drží, ale 
ono se to zhoršuje 

• v,e vev, 

a Je nepr1Jemne1s1 
, , 

VIC a VIC ••• 

To by rně nenapadlo, to je dobré, ne? 
Jo, ale na druhou stranu je to takový 
úkrok stranou. Takové to zabezpečováni. 
Sice si pomOže, ale dlouhodobě co nic 
neřeší. avic i tyhle dťlka1.y umi mozek 
obejít a nemocný st i'cknc: ,,~o. dobře, na 
fotce je crouba sice "ypnurá, ale co když 
jsen1 na ni sahal ještě poté, co jsem poří

dil tu fo t ku?" 

A kdo j ou ri arartžéri'f 
Aranžc:ři musejí mít \lšechno v syn1etrii, 
takže donekonečna rovnají včci. 

S takovýn,i lidmi, nic \'C zlén1,jc a i tč~

ké žít. 
San1ozřejmě, protože to u lidé často vy
žaduji i od těch , se kterýn1i žiji. Když 
někomu neuscále řikáte, že vidlička není 
srovnaná s hranou ubrousku, ,nálokdo to 
vydrží. 7.árove,, ale odchod par tnera 
n1\lže být momentem, kdy se rozhodnou 
svou nc,noc začít léčit a vyhledají odbor
nou pornoc. Je~tě bych 1.n1inil da l i podo
bu OCD, to ,nohou být agresivní, sexuál
ní a náboženské myšlenky, které jdou 
hrubě proti morálnin, postoJr 111,JežJtnak 
člověk 1.ascává. Veln1i časté je. t,e se 1na
n1inka bojí, že své díté vyhodí z okna, 
procože se ji raková myšlenka začne vtí
rat, i když své dítě n1iluje. Je to násilná 
myšlenka, jež se vraci. ebo rná bigotní 
katolík nutkáni, aby obrátil křiž nebo 
v kostele vykřikl ,,satan!". Mezi OCO 
při znaky n1ohou patřit, různá zakHnadla, 
která si musitc pořád opakovat, abyste 
nebyh úzkostní. 

(r"otograf opčt vstupuje do rozhovoru.) 
R. C. o já jsem raky ten aranžér. Dokud 
ne1ná1n pěkně ustlanou peřinu, dokud je 
na ni nějaký ohnutý rOžek ... 
A. N. Když použiJU trochu nadsázky, 
někdy jsou příznaky OCD pro člověka 

výhodné. Třeba kontroloři se mohou 
dobře uplatnit v obchodě s luxusním 
obtečen ín1, kde pak n1aji dokonalý potá
dek. Ale sa n1ozřejmě to není dobrá dia
gnóza, je to veliká svízel. 

OOC0seji tě1nhrvi ,1icnežvr11 inulo ti. 
~1ůže to být k něčen1u dobré? 
Lidé o ton1 skutečně vědí víc. Předrí,n 
byli ti , kteři s ni bojovali, podivíni. Teď, 
když si t řeba v hospodě někdo desetkrát 
utírá nachystaný čtstý příbor do ubrous
ku nebo bv v ni za ž.ádnou cenu vObec 

; 

nejedl,je na něj už pohlíženo jinak, právě 
díky té včlsí 1nfonnovanosti. 

Hovořili j nic o možno tech léčby. Co c 
týče lék O - jak dlouho je nutné je brát? 
Je šance, že nen10c díky nhn vyrnizi? 
t,; deprese se léky mají brác ješcě asi pOI 
roku poté, co její příznaky odezní. U OCD 
by to měly být celken1 t ři roky, i déle. Jsou 
lidé, kteři jsou s tin1 s,niřeni a berou je 
celý život. etěši je to, na druhou stranu 
tak nemusí třeba pčt let života strávit ve 
sprše, a navíc v úzkosu1ých stavech. Za
hájeni léčby proto doporučuji co nejdříve. 
M~ to srnysl. o 

kholowi("" n.u111 t: t · Off h11t".c z -----
INZUICE 

Pohodlné a odolné 

žabky InBlu 
Léto :.c 1\t?3c.lrJ11clnf blí11 Z~ali ,,1e 
t 1 přcnlj lc1 n.1d pohoJlnou ,pono\'ní 
obU\'1 f"'O leto~ni rol.. > Z,uuccnj l.omfon 
phn,h1 ňlbky itubkť , naot) (n81u. 
S'-OJ• dohrou r<>"i',t ,polc-~no,1 11,i.:11.1 
JIÍ \ ' 70 Jc-tr..:h 1h ) té"VOha.;n1 \·vrobn1 
1e„lmolop11 CHTPS Pfi V)t~ obu\, 
pou popruh). vlo,1..1 .1 roJr.11"8 V) -
tvářen} ~role:n~. t,c, u1iú lepidl;1 ~, 
J1nj.:h po Ji\', V~ ,lcdlem Je tak , •eln1i 
odolná a lehká bota . t>odr.i-,La 7.thc'- JC 
dRlJ1t.rc\OVit, llumi..:1 n..í~1ctlky do,lllp\1 
V)bír.Jt můic-tr I n?l.ohl..:t h.-in-,n>..:h 
pr-0\(dt'OI I c.-1n1 ()bu\' TnHlu fllŮÍC'lc," J)O 

lťJu , ·e \':,.c„il p1oJeJná„n ('('(' nebo ,w 

wcl)()\'~.:h ,1rjnl .... h ,, "'\jnblu.com. 
t:cnu ÍsB~kjc 449 Kč. 
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