
Rozbúši sa 
vám srdce 
a nedokážete 
sa zhlboka 

nadýchnuť. Po pár 
plytkých nádychoch 
je to ešte horšie. Čo 
ak máte infarkt? To, 
čo sa začínalo zvlášt-
nym pocitom obavy 
z niečoho nejasného,  
sa jasne mení na  
strach o vlastný život.

Ste citliví?

Pocit ohrozenia je 
bežnejší než v minu-
losti. Nevďačnú úlohu 
v tom zohrávajú aj 
pribúdajúce konflikty 
a teroristické útoky 
vo svete. „Niekto si to 
uvedomuje, iný nie. 
Niekto rieši reálne 
pracovné či rodinné 
problémy, u niekoho 
budú v podvedomí 
stále obavy z toho, čo 

sa môže stať,“ potvr-
dzuje psychologička 
Elena Brozmanová 
jav, ktorý umocňujú 
médiá, internet či 
sociálne siete. Tam 
o katastrofy nie je 
núdza. 
Aj tieto podnety môžu 
vyvolať strach či 
smútok, nejde však 
o klasický panický 
atak. Skôr možno 
hovoriť o zvýšenej  
citlivosti alebo 
neistote.

Je to tu!

V prípade panickej 
poruchy ide o nápor 
veľkej úzkosti, ktorá 
sa však neviaže 
na žiadnu konkrétnu, 
osobitú situáciu. 

„Záchvat panickej 
poruchy nastu-
puje náhle a často 
bez zrozumiteľnej 

vonkajšej príčiny,“ 
vysvetľuje psychia-
ter Jozef Dragašek 
z I. psychiatrickej 
kliniky Lekárskej 
fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. 

„Na rozvoji panickej 
poruchy sa podieľajú 
viaceré faktory. Jasné 
príčiny nie sú známe.“ 
Záchvatu často pred-
chádzajú stresujúce 
udalosti, ktoré ľudí 
zaťažia. Môže ísť 
o stratu zamestnania, 
partnera, prípadne 
o vážne ochorenie 
blízkeho človeka. 
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Pocit úzkosti vás 
môže prepadnúť aj pri 
sledovaní správ. Ak 
vás však dýchavičnosť 
či búšenie srdca 
prekvapia opakovane, 
môže ísť o panickú poruchu.

Pribúda 
panika

ZDRAVÁ
RADA

Ak ste citlivejší, 
dbajte na psycho-

hygienu. „Doprajte 
si aspoň dva dni 

bez správ. Vypnite 
internet aj 

v mobile. Získaný 
čas venujte rodine 

a kamarátom. 
Snažte sa aspoň 
trikrát do dňa 

od srdca zasmiať. 
Aj týmto spôso-

bom môžete uvoľ-
niť spazmus hrôzy,“ 
radí psychologička.
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Môžete sa liečiť

Určite začnite 
konať, ak sa záchvat 
objavuje štyrikrát 
do mesiaca. Na zvlád-
nutie panickej poru-
chy sa využíva kombi-
nácia psychoterapie 

záchvat spája, vyhľa-
dajte odbornú pomoc. 

„Sami situáciu nevy-
riešite, ani keď sa 
vedome budete vyhý-
bať alebo obme- 
dzíte záťažové čin- 
nosti,“ približuje 
doktor Dragašek. 

„Časová súvislosť 
medzi udalosťou 
a prejavmi však 
nemusí byť zrejmá,“ 
upozorňuje odborník.

Zas a znova

Pri panickej poruche 
zohráva úlohu nielen 
vrodená predispozí- 
cia, ale môžu sa za  
ňou skrývať aj bioche-
mické zmeny v mozgu. 
Ide najmä o výkyvy 
hladiny sérotonínu. 
Ťažkosti mávajú skôr 
ľudia, ktorí citlivejšie 
reagujú na podnety, 
sú ustarostení, 
úzkostliví, zameraní 
na detaily. Môžu sa 
za nimi skrývať aj 
iné duševné choroby 
alebo abstinenčné 
príznaky. U niekoho 
sa záchvaty objavujú  
len z času na čas, 
u iného sa môžu 
vracať aj v týždňo-
vých intervaloch. 
Ak vás obmedzujú 
v bežnom živote, 
napríklad sa začnete 
vyhýbať miestam, 
s ktorými sa vám 
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 ▶ Zrýchlené dýcha-
nie, búšenie srdca, 
pocit zvierania 
v krku, bledosť, 
nepokoj, tŕpnutie 
prstov či slabosť 
patria k základným 
prejavom panic-
kého ataku.
 ▶ Pri panickom 

dýchaní, hyperven-
tilácii, postihnu-
tého usaďte.

 ▶ Rozprávajte 
sa s ním, upoko-
jujte ho, nekričte. 
V nijakom prípade 
jeho situáciu 
nezľahčujte.
 ▶„Snažte sa zistiť, 

či sa už niekedy 
cítil podobne. Ak 
nemá ochorenie 
srdca, priložte mu 
k ústam vrecko. 
Môže doň dýchať 
tri až päť minút 
alebo do ustúpenia 
príznakov,“ radí 
dlhoročný záchra-
nár a prezident SČK 
doc. MUDr. Viliam 
Dobiáš, PhD.

Dýchanie 
do vrecka 
rieši problém 
nedostatku 
oxidu uhličitého 
v krvi následkom 
zrýchleného 
dýchania. 

a medikamentóznej 
liečby. Využívajú 
sa väčšinou anti-
depresíva. V rámci 
psychoterapie vás 
odborník naučí, 
ako sa správať pri 
prvých príznakoch 
paniky a ako odha-
liť, že prichádzajú. 
Rovnako sa naučíte 
techniky, ktorými si 
môžete sami pomôcť 
pri blížiacom sa 
návale paniky. Pri 
vzájomnom rozho-
vore budete môcť 
postupne pochopiť, 
čo sa vlastne s vami 
deje. „Antidepresíva 
postupne obnovia 
rovnováhu nervových 
prenosov, ktoré boli 
narušené,“ objasňuje 
psychiater.  

Po panickom ataku vás  
upokojí aj čaj z ľubovníka 

alebo medovky.


