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"První kontakt s odborníkem 
při úzkostné poruše často nebývá 

u psychologa" 



Zvýšený výskyt kvůli pandémii
Možnost nasměrovat pacienty k odborníkům
I jiný zdravotník než psycholog dokáže
výrazně pomoct při léčbě

PROČ MAJÍ MÍT ZDRAVOTNÍCI POVĚDOMÍ
O ÚZKOSTNÝCH PORUCHÁCH? 



Úzkostné poruchy, 
se kterými se můžete

nejčastěji setkat



Panická porucha 
Opakující se panické ataky; intenzivní panika spojená s bušením srdce,
dýchavičností, třesem; strach ze smrti nebo ze "zbláznění" 

Generalizovaná úzkostná porucha 
Dlouhotrvající napětí a úzkost; obavy o více sfér života;
podrážděnost, únava, bolesti těla, problémy se spánkem 

Zdravotní úzkost
Neřadí se mezi oficiální diagnózy; přehnaný strach o zdraví,
který nekoresponduje s realitou; neustálé kontrolovaní těla
(tlakoměr, Google) 



Zažije ji více než 20 % populace

Projevuje se výraznými tělesnými příznaky bez hrozby

reálného nebezpečí 

V průběhu panické ataky má člověk pocit, že ztrácí kontrolu

nad svým tělem, má infarkt, nemůže dýchat, umírá

O panické poruše mluvíme, když se panické ataky opakují

PANICKÁ ATAKA JE NÁHLÝ ZÁCHVAT
OBROVSKÉHO STRACHU



Nejedná se o oficiální diagnózu

Lze ji popsat jako podtyp generalizované úzkostné poruchy

Tuto úzkost spojujeme se strachem o zdravotní stav, kdy se

obavy pacienta neslučují s realitou

Pacienti trpící touto poruchou si precizně hlídají zdravotní stav

a častěji vyhledávájí lékaře

ZDRAVOTNÍ ÚZKOST



JAK ODLIŠIT PŘIROZENÝ STRACH 
OD ÚZKOSTNÉ PORUCHY?

Strach a úzkost nejsou vždy chorobou
Varovné znaky:

Trvaní > 6 měsíců
Neschopnost obavy ovládat
Negativní vliv na každodenní fungovaní



Nervozita, úzkost, podrážděnost?

Neschopnost obavy kontrolovat?

Pocit, že se stane něco

katastrofického? 

Za poslední 2 týdny, 

jak často se u vás objevilo:

 

Otázky, které můžeme položit 



nevysvětlitelnou únavu? 
bolest či napětí svalů?
problémy se spánkem?
bušení srdce nebo zrychlený tep?
dýchavičnost?
zažívací problémy? 

Zažili jste za poslední 2 týdny: 

 

FYZICKÉ PŘÍZNAKY, 
U KTERÝCH ZPOZORNĚT 



POZOR
Projevy úzkostných poruch se mohou
lišit na základě pohlaví

Varovné symptomy u mužů:
Agresivita, podrážděnost
Únik k návykovým látkám
Obavy z reakce okolí 



RIZIKOVÉ FAKTORY VZNIKU
ÚZKOSTNÝCH PORUCH 

Výchovné faktory 
Traumatické zážitky
Biologické a genetické
faktory
Chronické onemocnění
Dlouhodobý stres 



CO ÚZKOST
UDRŽUJE?

Perfekcionismus - vše na 100 %
Vyhýbavé chování
Strach z fyzických příznaků
Nedostatečná edukace
Asertivita
Katastrofické myšlení
Googlování



CO SE ODEHRÁVÁ V TĚLE PŘI ÚZKOSTI? 

Evoluční mechanismus "boj vs. útěk"

Hormonální změny - adrenalin

Zvýšení hladiny cukru v krvi

Snížená hladina oxidu uhličitého 



Kardiovaskulárním onemocněním
Syndromem dráždivého tračníku (IBS)
Diabetem
Kožním onemocněním
Autoimunitním onemocněním

Pacienti trpící:

Kteří pacienti mohou profitovat
z antistresové intervence?



Jak můžu pomoci
pacientovi s úzkostí?



Častých symptomech úzkosti
Fyzických symptomech úzkosti
Rizikových faktorech

Poskytněte vašim pacientům edukaci o:

Ujistěte je, že úzkosti i panické ataky
lze dostat pod kontrolu
 

VĚDOMOSTI JSOU MOC 



Naše tělo dokáže produkovat intenzivní
fyzické příznaky i bez přítomnosti
onemocnění

Přesto, že jsou příznaky nepříjemné,
nejsou nebezpečné

Panické ataky nemohou způsobit smrt 
 

SNIŽTE STRACH Z FYZICKÝCH
PROJEVŮ ÚZKOSTI



Až 19 % populáce trpí úzkostí

Nejste v tom sami

Mnoho z nás si prochází stresujícím
obdobím, úzkost zažívá více mých pacientů

Úzkost není vaše chyba

 

ÚZKOST NORMALIZUJTE 



Volte klidný tón hlasu a řeč těla
Validace

"Chápu vás"
"Musí to být nepříjemné"
"Vaše příznaky jsou reálné"

Dodaní náděje: 
"Existují odborníci, kteří vám
dokáží pomoct"

 

SPRÁVNÁ KOMUNIKACE 



Pravidelná strava
Stredomořský typ stravování
Omezení stimulantů - pozor
na kávu
Spánková hygiena
Pohyb 

 
 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 



Rychlé intervence
pro snížení úzkosti 



NÁCVIK DÝCHÁNÍ 
4-7-8

Položte ruce na hrudník a břicho

4 sekundy - nádech do břicha
7 sekund - podržte dech
8 sekund - hluboký výdech ústy

Zkuste s pacientem v ordinaci



CVIČENÍ
VŠÍMAVOSTI 
5 věcí, které vidí
4 věci, kterých se může dotknout
3 věci, které slyší
2 věci, které cítí
1 věc, které může ochutnat
 

Zkuste s pacientem v ordinaci



Vhodní odborníci: psychiatr,
klinický psycholog, psychoterapeut 

Evidence-based léčba

Kognitivně-behaviorální terapie 
 

NASMĚROVÁNÍ 
PACIENTA K LÉČBĚ



I vy můžete výrazně
přispět k léčbě

úzkostných pacientů 
a snížení stigmatizace
duševních onemocnění


