
Záchvaty intenzívnej  úzkosti  a čo s tým?  
 
Náhle búšenie srdca, neraz v úplnom kľude a "bez príčiny", nepríjemný studený pot a pocit               
slabosti , sťažené dýchanie, tŕpnutie končatín, vykrivenie úst, pocit tŕpnutia polovice tváre,            
"hrča v krku," kŕče v žalúdku, bruchu, hnačky...strach z toho, že "sa mi niečo stane." 
Nuž – právom je človek vystrašený. Naozaj nejde o život? 
Nejde o život, len o subjektívne nepríjemný stav. 
Na panickú poruchu trpí približne 3-5 % populácie. Je to skôr problém mladých ľudí.              
Najčastejšie začína od skorej dospelosti a trvá približne do 35. roku života, no známe sú aj                
prípady panickej poruchy u detí. 
Ak vás takéto príznaky sprevádzajú podozrivo často, možno trpíte na panickú poruchu. 
Ako sa prejavuje panická porucha? 
Väčšinou je to viac (najmenej 4) panických atakov, či epizód po sebe počas 4 týždňov, s                
prítomnosťou týchto typických príznakov:  
Intenzívna úzkosť/ panika 
Búšenie srdca, tachykardia. 
Silné potenie – často ide o studený pot. 
Bolestivé sucho v ústach. 
Tras celého tela, "zimnica", alebo silné chvenie, spojené s celkovou slabosťou, či            
schvátenosťou. 
Sťažené dýchanie, nemožnosť sa nadýchnuť " zhlboka," alebo naopak zrýchlenie dychu           
(hyperventilácia).  
Zvieravá bolesť a nepríjemný pocit tiesne na hrudníku. 
Celková nevoľnosť organizmu, pocit na zvracanie. 
Pocit, že odpadnem – závrat/mdloba. 
Nepríjemné návaly bolesti do hlavy. 
Zmenené vnímanie okolia a samého seba; pocity, že to, čo sa okolo vás deje, nie je reálne                 
(derealizácia). 
Rýchle a intenzívne návaly tepla a chladu.  
Mravčenie v rukách, alebo nohách, tŕpnutie polovice tváre... 
 
V čom je panická porucha špecifická? 
Panické ataky nemusia byť spôsobené bezprostredným podnetom. Môžu prísť nečakane.          
Ataky väčšinou trvajú len niekoľko minút.  
Panická porucha sa často spája s anticipačným (predvídavým) strachom. Akoby človek cítil,            
že to prichádza. Popri intenzívnom strachu a ešte častejšie pocitu úzkosti sú typické aj mnohé               
telesné príznaky. Tie môžu byť niekedy také silné, až ľudia majú strach o zdravie a život. 
Nepríjemný priebeh panickeho ataku vzbudzuje v človeku silné obavy, že sa podobná situácia             
bude opakovať (čo sa aj stáva). Strach z ďalších atakov je zdrojom ďalšieho strachu, a keď                
nás dlhodobo trápi, zvyšuje sa aj pravdepodobnosť ďalšieho ataku. Ide o bludný kruh. 
Čo je príčinou panickej poruchy?  
Pravdepodobne ide o súhrn fyzických a psychologických faktorov. Poruchu môže spustiť           
napríklad trauma, ale niekedy to môže byť stav vyčerpania a únavy spojený s nekvalitným              
spánkom a málo výživnou a nepravidelnou stravou. Určitú úlohu hrá aj genetika. Ak máte v               
rodine niekoho s panickou poruchou, zvyšuje to šancu, že sa vyvinie aj u vás. K ďalším                
príčinám vzniku panickej poruchy patrí: 
nerovnováha určitých látok v mozgu, 
zvýšená citlivosť na oxid uhličitý, 
tendencia k negatívnemu spôsobu myslenia. 
 



Kedy navštíviť psychológa?  
Po prvých skúsenostiach s panickým atakom, mnoho ľudí vyhľadáva skôr pomoc iných            
lekárov, ako psychológa. Kvôli silnému búšeniu srdca sa boja, že ide o srdcovú príhodu, kvôli               
sťaženému dýchaniu si myslia, že trpia na astmu. Pri pocitoch tŕpnutia končatín sa             
domnievajú, že ich vylieči neurológ. 
V súčasnosti sú však všeobecní lekári skúsenejší a vedia vás nasmerovať k špecialistom. Vy              
im môžete pomôcť, ak si zapamätáte, že panická porucha sa od iných stavov líši hlavne               
intenzívnou úzkosťou – panikou. 
Pri liečbe panickej poruchy sa úspešne využíva aj kognitívno-behaviorálna terapia, Dôležitá je            
primeraná edukácia – poučenie o panickej poruche. 
Ak sa rozhodnete pre tento druh psychoterapie, odporúča sa, aby ste si viedli denník              
panických atakov, do ktorého si budete značiť, kedy, kde, ako a prečo u vás atak nastal.                
Vďaka tomu sa môžete naučiť očakávať a pochopiť, ako a prečo ataky vznikajú. 
Najobávanejšou časťou terapie je úmyselné vystavovanie sa situáciám, ktoré paniku spúšťajú.           
Je to však jediná cesta, sa s týmito situáciami postupne vyrovnáte, a už vo vás nebudú ďalej                 
vyvolávať strach. Panický atak prekonáte v bezpečnom prostredí u psychológa. 
Zázraky na počkanie robí nácvik riadeného dýchania pomocou HRV biofeedback-u,          
špeciálneho počítačového programu, ktorý vám dá spätnú väzbu o dýchaní a nácvik je             
efektívnejší. Pomocou riadeného dýchania si vieme rýchle a účinne pomôcť, tým že si             
zintenzívnime činnosť parasympatického nervového systému, upokojíme sa a panika rýchlo          
odchádza. 
Ktorý typ liečby je vhodný pre mňa? 
To, či vaša liečba bude pozostávať z užívania liekov, psychoterapie, alebo z oboch možností,              
musíte dôkladne prediskutovať s odborníkom. Niekto preferuje užívanie liekov, iný sa chce            
liekom vyhnúť. 
Výhodou farmakoterapie (liečby pomocou liekov) je bezproblémová dostupnosť liekov a          
rýchly účinok. Nevýhodou môžu byť vedľajšie účinky liekov a problém po ich vysadení.             
Psychoterapeutické sedenia samozrejme, nespôsobujú vedľajšie účinky, pacient im však musí          
venovať viac času a vlastného úsilia. Proste sa snažiť. Konečný výsledok je porovnateľný s              
liečbou pomocou liekov. 
Prvá pomoc pri panickom ataku, či záchvate úzkosti. 
Už pri prvých príznakoch zhlboka a pomaly dýchajte, snažte sa orientovať dýchanie do             
brucha (dýchanie do hrudníka je plytké a v čase panického ataku nepostačujúce), sústreďte sa              
najmä na dlhý a pokojný výdych, mal by byť raz taký dlhý ako je nádych. Dochádza pri ňom                  
k uvoľneniu hladkého svalstva organizmu. 
Zostaňte stáť na mieste, ak vediete motorové vozidlo, ak kráčate, sadnite si, ak ste doma               
ľahnite si  
Pripomínajte si, že atak nie je nič nebezpečné, "už to poznáte" – o chvíľu pominie 
Naučte sa relaxovať, pomocou knihy, športu, meditácie, jógy... 
Dbajte o vyváženú a pravidelnú stravu – je veľmi dôležitá. 
Rovnako dbajte na pokojný a plnohodnotný spánok – minimálne 7-8 hodín denne. 
Z psychologickej praxe vieme, že kvalitný spánok, pravidelná, výživná strava a riadené            
dýchanie zmierňujú okamžite panickú poruchu o 60-70 %. A to stojí zato. 
 
Nezabúdajte, že panická porucha je liečiteľné ochorenie. Dôležité je, aby ste začali s 
riešením čo najskôr. 
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