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Z klinickej praxe

Zamyslenie: Čoho sa náš pacient bojí ?

D. Janoška

Súhrn

Častým príznakom, ktorý diagnostikuje lekár po tom, čo pacient k nemu vstúpi do ambulancie, je úzkosť.
Úzkostné poruchy sú častou komorbiditou pri iných psychických a telesných poruchách alebo ochoreniach.
Pacienti však zažívajú obavy a strach pri kontakte s lekárom, a v kontakte s psychiatrom obzvlášť, majú
zrozumiteľné obavy a strachy. Lekár by mal vedieť odlíšiť patologickú úzkosť od príznakov choroby, od
telesných stavov pripomínajúcich úzkosť, ale predovšetkým od psychologicky zrozumiteľných pocitov svojich
pacientov. Strach a obavy pacientov s duševnou poruchou sú odlišné od prežívania pacientov so somatickou
poruchou, majú svoje špecifiká a len individuálna starostlivosť, venovanie dostatku času a pozornosti našim
pacientom môže zmeniť ich postoje k spolupráci v liečbe.
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Úvod

V psychiatrickej praxi, či už v ambulancii alebo na lôžkovom
oddelení sa často stretávame s diagnózou úzkostnej poru-
chy. Výskyt úzkostných porúch je bezpochyby častý – 15%
celoživotná prevalencia (Epidemiological Catchment Area
Study) (Eaton, 1995), 17% v priebehu posledného roka (Na-
tional Comorbidity Survey) (Kessler, 1994), 15% pacientov
v ambulancii praktického lekára (Nisenson, 1998) a 33% pa-
cientov v ambulantnej psychiatrickej liečbe (Fifer, 1994) má
príznaky úzkostnej poruchy alebo diagnostikovanú úzkostnú
poruchu.
Častosť výskytu príznakov úzkosti v uvedených štúdiách

vyplýva z diagnózy, ale aj z dotazníkov, z ankety na detek-
ciu psychiatrických príznakov, kedy otázky kladú anketári,
v niektorých epidemiologických prieskumoch sa dotazovanie
robí cez telefón.
Pri depresii je úzkosť a komorbídna úzkostná porucha

udávaná najčastejšie. Až 85% depresívnych pacientov udáva
úzkostné symptómy (Gorman, 1996).
Na hospitalizáciu prichádza veľká časť pacientov s diag-

nózou komorbídnej poruchy, často s nastavenou medikáciou
– najobvyklejšie je podávanie benzodiazepínov (alprazolam,
oxazepam, klonezapam) a túto liečbu užívajú niektorí pa-
cienti dlhú dobu. Po adaptácii na oddelení, zaradení do psy-
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choterapeutických skupín, či do individuálnej psychoterapie,
v mnohých prípadoch príznaky úzkosti rýchlo pominú a dis-
kutujeme o tom, či ide o primárnu či sekundárnu úzkostnú
poruchu.

Strach alebo úzkosť

Pri hodnotení úzkosti je potrebné rozlišovať medzi pojmami
úzkosť, patologická úzkosť, strach, obavy. Na rozdiel od ne-
meckého alebo aj anglického jazyka, kde sa rozdiely medzi
strachom a úzkosťou často strácajú, u nás predsa len tieto
pojmy jasnejšie rozlišujeme. Úzkosť – je očakávanou odpo-
veďou na nešpecifický externý stimul – hrozbu alebo stres,
patologická úzkosť je špecifická svojím trvaním, autonómiou,
intenzitou a dopadom na správanie. Strach je odpoveďou na
špecifický hroziaci externý stimul v zmysle hrozby.
K najčastejším prejavom úzkosti patria prejavy psychické

(pocity napätia, dekoncentrácia, vnútorné chvenie), telesné
(sucho v ústach, svalové napätie, hyperventilácia, triaška,
tachykardia, potenie, tlak na hrudníku, dyskomfort GIT),
v správaní (vyhýbanie sa, stiahnutie sa alebo naopak hyper-
aktivita, „acting out“) a mimický úzkostný prejav.

Nesprávna diagnóza úzkosti

Často udávaná (komorbídna) úzkosť pri závislostiach môže
byť prejavom abstinenčných príznakov. Z psychiatrických
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stavov môžu úzkostné príznaky napodobňovať niektoré si-
tuácie u pacientov s ADHD alebo so syndrómom nepokoj-
ných nôh. Ako príznaky úzkosti môžu imponovať stavy pri
najrôznejších somatických ochoreniach. Príznaky úzkosti na-
podobňujú hypoglykemické stavy, poruchy štítnej žľazy, ob-
zvlášť so zvýšenou funkciou. Úzkostné príznaky a strach sú
bežnou súčasťou klinického obrazu u pacientov s bronchiál-
nou astmou, s nádorovými ochoreniami, pri angíne pekto-
ris a mnohých iných stavoch, kde je riziko smrti, náhleho
zhoršenia stavu, odkázanosť na pomoc iných ľudí, na rých-
losť zdravotníckeho zásahu – ale aj obavy zo straty pohyb-
livosti alebo autonómneho fungovania. Potrebné je myslieť
i na možné vedľajšie účinky somatických liekov ako i psy-
chofarmák, kde úzkosť najčastejšie napodobňuje akatízia.

„Strach z bieleho plášťa“ – iatrofóbia

Sama nevyhnutnosť navštíviť lekára vyvoláva pocity strachu
a úzkosti. Sledovania udávajú, že až 15–17% ľudí zažíva tieto
pocity. Pri návšteve lekára má 15–17% pacientov príznaky
úzkosti (Nisenson, 1998, Murata, 2006). U 10% pacientov sa
objavia patologické hodnoty TK len pri návšteve lekára, ďa-
lej sú dlhodobo normotenzní, ako ukázala štúdia s 7069 oso-
bami, ktoré navštívili ambulanciu (Staessen, 2002). Bežne sa
objavuje potenie, sucho v ústach, nauzea, opresie a palpitá-
cie. Strach a úzkostné pocity sú častejšie pred invazívnymi
postupmi ako pri nevinnom meraní krvného tlaku a obja-
vujú sa u väčšiny osôb. Avšak i u osôb, kde by sa predpokla-
dala „vyššia hladina odvahy“ sa podobné pocity objavujú.
Až 15% profesionálnych príslušníkov britskej armády udáva
strach a úzkosť pred aplikáciou injekcie a 22% cestovateľov
do trópov udáva úzkosť pri aplikovaní injekcie, 8,2% „úzkosť
nepochopiteľnej intenzity“ (Nir, 2003). Strach pred apliká-
ciou injekcie sa nazýva belonefóbia. Strach a úzkosť pred
operáciou je častým dôvodom pre návštevu psychológa, psy-
chiatra.

Otázky, ktoré by sme si mali klásť. . .

Pri každom pacientovi, kde pozorujeme príznaky úzkosti,
si musíme položiť viacero otázok. Vieme rozlíšiť úzkostné
príznaky, stres, strach, obavy pri návšteve pacienta? Je prí-
tomná úzkosť skutočnou poruchou? Ktoré obavy majú re-
álny podklad? Ak vychádzame z predpokladu, že negatívne
pocity zažíva pri návšteve lekára každý (alebo skoro každý)
človek, je spektrum týchto príznakov odlišné u pacientov
s psychickým problémom?
Pokiaľ má pacient zistenú akúkoľvek diagnózu a je po-

trebné užívať lieky, ako prvá sa objaví obava z nežiadúcich
účinkov. Informačné letáky, ktoré detailne opisujú možné
riziká pri nasadení liečby neprispievajú k pocitu bezpeč-
nosti, skôr nabádajú k pátraniu po uvedených príznakoch.
Častou otázkou je obava zo vzniku závislosti od lieku, ale
aj z chronicity, nevyliečiteľnosti a odkázanosti na lieky po
zvyšok života. Ekonomická situácia v zdravotníctve vedie
k obavám zo šetrenia na liekoch, zo znižovania dávky lieku

(lebo je drahý), ale aj z prechodu na generické prípravky,
kde sa stráca dôvera k vyskúšanému lieku, známemu bale-
niu a forme lieku.
Pri pacientoch, ktorí navštívia psychiatra, by sme mali

predovšetkým pochopiť, že majú strach z nás, zo psychiat-
rov. Filmoví a románoví psychiatri sa často neveľmi odlišujú
od svojich pacientov, veľakrát páchajú premyslené trestné
činy, často pacientov zneužívajú. Preto sa môžu vyskytnúť
obavy z moci psychiatra nad pacientom, strach z manipulá-
cie.
V médiách psychiater často vystupuje v situáciách, kedy

bulvár na neho zvaľuje vinu za trestný čin osoby, ktorá sa
v minulosti u psychiatra ocitla, získava obraz neschopného,
zodpovedného za to, čo sa stalo.
Častými obavami (alebo až zábranou návštevy u psy-

chiatra) sú obavy z predsudkov, že psychiater nepochopí,
zbagatelizuje problém, a pacient si bude pripadať napríklad
ako neschopný, slaboch, alebo ako hysterická matka. Po-
dobná je aj obava z odmietnutia, odborník sa nebude predsa
zaoberať „nedôležitým, malicherným“ problémom.
Pacient môže mať obavy a pochyby z odbornosti psy-

chiatra, čomu napomáha jeho prístup, jeho vystupovanie,
výzor, kontakt, ale napríklad aj zariadenie pracoviska, ne-
poriadok, zmätok, neútulné prostredie, nedostatok intimity,
veľké čakárne spojené s čakárňami iných lekárov. Dôveru ťaž-
šie získavajú psychiatri v mladšom veku. Takisto ju nezíska
psychiater v prípade, pokiaľ má pacient pocit, že lekár je
pod vplyvom alkoholu alebo liekov, alebo závislý, zatiaľ čo
u iného lekára by možno bol k takémuto „poklesku“ zhovie-
vavejší. Obavy z neodbornosti vedú k nedôvere a k obavám
z možného omylu psychiatra.
Každá zmena stavu u pacienta s už diagnostikovanou

poruchou, alebo náhly výskyt neznámych príznakov vedú
k otázke, či pacient nebude musieť ísť do nemocnice. Pred-
stava hospitalizácie ako takej nie je príjemná nikomu, pred-
stavy o psychiatrii, ktoré sú živené médiami, vzbudzujú však
ešte výraznejšie obavy a strach. Prináša predstavu obme-
dzenia osobnej slobody, obmedzenia v pohybe, v aktivitách
bežného dňa, v zvykoch, z obmedzenia religióznych úkonov,
stravovacích a hygienických návykov. Špecifický je strach
z násilia, ktorého by sa mohli na nich dopustiť iní pacienti
alebo zdravotný personál. Tieto obavy súvisia i s obavou zo
smrti (v osemdesiatych rokoch získala japonská psychiatria
zlé meno po zverejnení 222 úmrtí za rok v 1000 lôžkovom
zariadení, pričom minimálne 3 smrti boli násilné) (Totsuka,
1990).
K obave z hospitalizácie na psychiatrii prispieva i strach

z elektrokonvulzívnej terapie – tak u pacientov, ktorí ju ešte
nemali, ako aj obavy z porušenia kognície u pacientov, ktorí
už EKT zažili (Koopowitz, 2003).
Diagnóza ako taká prináša špecifické obavy a strach. Nie

je možné prejsť všetky skupiny diagnóz, pre mnohé platia
v menšej či väčšej miere uvedené obavy v ďalšej časti. De-
presívny pacient sa bojí „zbláznenia sa“, bojí sa, že depre-
sia je príznakom „vážneho ochorenia“, najčastejšie nádoru
mozgu, ale i toho, že stav je príznakom demencie. Má strach
zo smrti, ktorý je živený depresívnou náladou, obáva sa, že
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podľahne suicidálnym myšlienkam. A takisto z toho, že po
liečbe a nasadení psychofarmák príde ku zmene jeho osob-
nosti a už bude „iný“. Má obavy z pracovného obmedzenia,
zo straty práce, svojej pozície v zamestnaní, obavy z ekono-
mických dôsledkov choroby, pracovnej neschopnosti a z toho
vyplývajúce pocity viny. Obavy sa prejavujú i v súkrom-
nom živote, z fungovania vo vzťahu, zo sexuálneho zlyhania,
z fungovania v domácnosti. Častou obavou pacienta s dep-
resiou je „čo povie okolie“, keď sa bude liečiť na psychiatrii.
Depresívni pacienti majú dvakrát väčší strach i z toho, že sa
stanú obeťou kriminálneho činu, prepadnutia alebo násilia
(Resnick, 1997).
Pacient s psychózou má strach z prezradenia svojich prí-

znakov okoliu, k tomu sa pridávajú bludné strachy a obavy
(napríklad z komplotov, z ohrozenia zdravia, života). Syste-
matizované bludy, do ktorých zahŕňa i zdravotníckych pra-
covníkov, vedú k príznakom vyhýbania a strachu z lekárov
a zdravotných sestier. Psychotickí pacienti majú strach z ná-
silia, z násilných postupov voči svojej osobe, osobitne strach
z injekcií, ktoré sú v ich predstavách spojené s podaním ne-
známej látky, zmesi alebo jedu.
Pacienti s kognitívnou poruchou majú odlišné spektrum

obáv. U pacientov s vaskulárnou demenciou sú to obavy
z úbytku doterajších schopností, zo zlyhávania v bežnom
živote, zo závislosti od iných osôb a z osamotenia. V po-
predí sú anticipačné obavy a úzkosť z budúcnosti, existenčné
obavy a strach zo samoty, zo smrti. U chorých s Alzheimero-
vou demenciou sa vyskytujú v počiatočných štádiách úzkosť
a strach skôr situačne, pri neistote, bezradnosti vyplývajúcej
zo „strácania sa“ vo svete.
Od pacientov na psychiatrii často počujeme, že majú vý-

hrady a strach z možného experimentovania, zo skúšania no-
vého lieku, zo zaradenia do štúdií, ale i obavy zo zaradenia
do vetve s neúčinným preparátom. K obavám prispieva i de-
tailný informovaný súhlas, vysoké poistenie a časté odbery
biologického materiálu, EKG a opakované somatické kon-
troly, objavuje sa strach, že je na nich skúšaná nebezpečná
a škodlivá látka.

Záver

Tento článok nechce byť epidemiologickým prehľadom ani
návodom k diagnostikovaniu úzkosti, ani nepopiera častý
výskyt úzkostných príznakov a porúch. Možno však, ak sa
zamyslíme nad tým, čo zažívame my sami, či sme iní, ako sa
cítime „nesvoji“ pred bežným odberom krvi alebo EKG, ako
je nám nepríjemné ísť na lekársku kontrolu aj keď sa necítime
chorí, bojíme sa, že nám niečo kolega zistí, že máme hrôzu
z hospitalizácie, operácie, zo zubára. . ., tak budeme opatr-
nejší a zhovievavejší v posudzovaní úzkosti nášho pacienta,
nesiahneme hneď k medikácii, ale urobíme viac svojim prí-
stupom, pochopením situácie, v ktorej sa pacient nachádza,
individuálnym prístupom a venovaním dostatočného času
každému pacientovi. A nesmieme zabúdať na to, že u pa-
cienta s psychiatrickou poruchou sa môžu objaviť i špecifické
strachy a obavy, ktoré vyplývajú z jeho ochorenia.
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