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"Prvý kontakt s odborníkom 
u úzkostných porúch často nebýva 

u psychológa" 



Zvýšená incidencia kvôli pandémií
Správne nasmerovanie pacientov
na odborníkov
Aj iný zdravotník ako psychológ
dokáže výrazne dopomôcť k liečbe 

Prečo by mali byť zdravotníci
poučení o úzkostných poruchách? 



Úzkostné poruchy, 
s ktorými sa môžete
najčastejšie stretnúť 



Panická porucha 
Opakujúce sa panické ataky; intenzívna panika spojená s búšením srdca, 
dychavičnosťou, trasom; strach zo smrti alebo zo "zbláznenia" 

Generalizovaná úzkostná porucha 
Dlhotrvajúce napätie a úzkosť; obavy více různých životních sfér;
podrážděnost, únava, bolesti těla, problémy se spánkem 

Zdravotná úzkosť
Nezaraďuje sa medzi oficiálne diagnózy; prehnaný strach o 
zdravie, kt. nekoresponduje s realitou; neustále kontrolovanie 
tela (tlakomer, Google) 



www.tolg.online

Ako odlíšiť prirodzený strach 
od úzkostnej poruchy? 

Strach a úzkosť nie sú vždy chorobou 
Varovné znaky:

Trvanie > 6 mesiacov
Neschopnosť obavy ovládať
Negatívny vplyv na každodenné 
fungovanie



Nervozita, úzkost, či
podráždenosť?
Neschopnosť obavy  
 kontrolovať?
Pocit, že sa stane niečo
katastrofické? 

Za posledné dva týždňe, 
ako často sa u vás objavila...

 

Otázky, ktoré môžem položiť 



únavu? 
bolesť či napätie svalov?
problémy so spánkom?
búšenie srdca či zrýchlený tep?
dychavičnosť?
zažívacie problémy? 

Zažili ste za posledné dva týždne... 

 

Fyzické príznaky, 
pri ktorých spozornieť 
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Pozor!
Prejav úzkostných porúch sa
môže líšiť na základe pohlavia 

Varovné symptómy u mužov:
Agresivita, podráždenosť
Únik k návykovým látkam
Obavy z reakcií okolia 



Rizikové faktory vzniku
úzkostných porúch 

Výchovné faktory 
Traumatické zážitky
Biologické a genetické
faktory
Chronické ochorenie
Dlhodobý stres 



Čo úzkosť
udržiava? 

Perfekcionizmus - všetko na 100%
Vyhýbavé správanie
Strach z fyzických príznakov
Nedostatočná edukácia
Asertivita
Katastrofické myslenie
Google



Čo sa odohráva v tele počas úzkosti? 

Evolučný mechanizmus          
 "boj vs. útek"
Hormonálne zmeny - adrenalín
Zvýšenie hladiny cukru v krvi
Znížená hladina oxidu
uhličitého 



Kardiovaskulárne ochorenia
Syndróm dráždivého čreva (IBS)
Diabetes
Kožné ochorenia
Autoimunitné ochorenia 

Ktorí pacienti môžu benefitovať
z intervencií proti stresu? 



Ako môžem pomôcť
pacientom s úzkosťou? 



Časté symptómy úzkosti
Úzkosť môže vyprodukovať
aj fyzické symptómy
Rizikové faktory
Úzkosť, ako aj panické 
ataky, je možné 
kontrolovať! 

Poskytnite vašim pacientom 
edukáciu: 

 

Vedomosti sú moc! 



"Naše telo vie produkovať
intenzívne fyzické príznaky
aj bez prítomnosti ochorenia"

"Aj keď sú tieto príznaky
nepríjemné, nie sú pre vás
nebezpečné" 

"Panické ataky nemôžu
spôsobiť smrť" 

 

Znížte strach z fyzických
symptómov 



"Až 19% populácie trpí
úzkostným ochorením"

"Nie ste v tom sami"

"Mnoho z nás si teraz prešlo
stresujúcejším obdobím, úzkosť
zažívajú mnohí pacienti"

"Úzkosť nie je vašou chybou" 

Úzkosť znormalizujte 



Voľte pokojný tón hlasu a reč tela
Validácia

"Chápem vás"
"Musí to byť nepríjemné"
"Vaše príznaky sú reálne"

Dodanie nádeje: 
"Existujú odborníci, ktorí vám
vedia pomôcť"

 

Správna komunikácia 



Pravidelná strava
Stredomorský typ 
stravovania
Obmedzenie stimulantov - 
pozor na kávu!
Spánková hygiena
Pohyb 

 
 

Zdravý životný štýl 



Rýchle intervencie 
pre zníženie úzkosti 



Nácvik
dýchania 
4-7-8
Položenie rúk na hrudník a brucho

4 sekundy - nádych do brucha
7 sekúnd - podržanie dychu
8 sekúnd - hlboký výdych ústami 



Cvičenie
všímavosti 
5 vecí, ktoré môžem vidieť
4 veci, ktorých sa môžem 
dotknúť
3 veci, ktoré môžem počuť
2 veci, ktoré môžem cítiť
1 vec, ktorú môžem ochutnať
 



Vhodní odborníci:
psychiater, klinický
psychológ, psychoterapeut

Evidence-based léčba (EBM)

Kognitivně-behaviorální
terapie 

 

 

Nasmerovanie
pacienta k liečbe 



Aj vy môžete výrazne
prispieť k liečbe

úzkostných pacientov 
a zníženiu stigmatizácie

duševných ochorení. 



Ďakujem vám za 
pozornosť! 



Děkujeme Vám za Vaši odpovědnou
a náročnou práci.

 
Děkujeme za Vaši snahu a ochotu

zdokonalovat se v komunikaci 
a tím zkvalitňovat Vaše služby. 

 

www.tolg.online


