
10. október – Svetový deň duševného zdravia 

    Moderná medicína sa snaží objasniť mnohé pozorovania, ktoré poukázali na to, že 
psychologické faktory významne ovplyvňujú vznik a priebeh telesných ochorení. Tieto 
ochorenia sa označujú ako psychosomatické.  

Objasnenie podstaty stresu viedlo k poznaniu zákonitostí, prostredníctvom ktorých náhle 
psychické traumy, ale aj dlhotrvajúce záťaže menšej citovej intenzity ovplyvňujú systémy 
žliaz s vnútorným vylučovaním, imunitný systém, srdcovocievny systém, metabolizmus a iné.  

Strach, smútok, bezmocnosť, beznádej, poddanie sa ochoreniu jeho priebeh zhoršujú, zatiaľ 
čo odvaha, odhodlanie, nádej, zmysel pre humor, snaha o hľadanie a naplnenie zmyslu 

života aj v tých najťažších chvíľach, aktivita a pocit vlastnej zodpovednosti za liečbu 
majú priaznivý vplyv. Okrem toho sa zistilo, že na priaznivý priebeh ochorenia má veľký 
vplyv vzťah lekára a pacienta, dôvera pacienta v celý liečebný proces. 

Psychika ovplyvňuje všetky telesné ochorenia. Veľký význam má pri srdcovocievnych 
ochoreniach (ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, vysoký tlak krvi), ochorenia 
tráviaceho traktu (vredová choroba žalúdka, chronický zápal hrubého čreva), cukrovke, 
alergických ochoreniach, ale i pri nádorových ochoreniach.  

Psychický oddych pozitívne ovplyvňuje telesné ťažkosti aj priebeh ochorení. 

Nielen psychika však ovplyvňuje telesné ochorenia. Platí to aj naopak – pri telesných 

ochoreniach reagujú ľudia príznakmi psychických porúch a niekedy sa vyvinú závažné 
psychické ochorenia, najčastejšie depresia a úzkostné stavy. 

Závažné telesné ochorenie ovplyvňuje celý život človeka, jeho vzťahy k najbližším, 
k priateľom atď. Časté sú pocity nespravodlivosti, strach zo samoty, z opustenia blízkymi. 
Avšak zo strachu, aby chorý neublížil svojim blízkym, o týchto pocitoch nehovorí, a tie sa 
potom ešte prehlbujú.  

Depresia 

    Depresia je porucha psychiky, ktorá je spôsobená nerovnováhou biochemických 
procesov v mozgu – poklesom množstva serotonínu, chemickej látky, ktorá reguluje náladu.  

    Depresia vzniká najčastejšie na začiatku ochorenia, ale aj pri nežiaducich účinkoch liečby, 
sklamaní z pomalého uzdravovania, prípadne pri neúspechu liečenia alebo po návrate 
ochorenia, strate blízkeho človeka, rozchode s partnerom, existenčné problémy atď.  

Depresia sa prejavuje príznakmi: 

- smutná nálada, kolísanie nálady počas dňa 

- citlivé prežívanie, trápenie sa nad inokedy bežnými problémami 

- sklon k plačlivosti 

- poruchami spánku – sťažené zaspávanie, prerušovaný spánok, skoré prebúdzanie sa 
s pocitom strachu z nastávajúceho dňa 



- pesimistický pohľad do budúcnosti 

- pocit, že život nemá zmysel 

- úzkosť, strach – z očakávaných povinností 

- niekedy aj neopodstatneným strachom zo smrti  

- pocitmi trvalého napätia, nervozitou 

- neschopnosť sa primerane koncentrovať na prácu 

- zmena chuti do jedla so stratou hmotnosti alebo prejedanie sa 

- neschopnosťou uvoľniť sa  

- únavou, vyčerpanosťou 

- stratou záujmov 

- nechuť k spoločenským kontaktom 

- strata schopnosti tešiť sa, mať radosť  

- stratou sebavedomia 

- zaoberanie sa vlastným podielom viny na negatívnych okolnostiach, výčitky 

svedomia 

- cíti sa bezmocný, má obavy o svoj zdravotný stav, bez nádeje na vyliečenie 

- prípadne uvažuje o samovražde 

    Výskumy dnes ukazujú, že mnohí ľudia, ktorí ochoreli na závažné telesné ochorenie, 
prežili predtým závažnú záťažovú situáciu, na ktorú reagovali depresiou. Tá však zostala 
nerozpoznaná a neliečená. Dokázalo sa to pri infarkte srdcového svalu, pri mozgových 
infarktoch, pri rakovine, cukrovke. Výskumy chorých na tieto telesné ochorenia však ukazujú 
aj iné – na priebeh ochorení má pozitívny vplyv liečba depresie. 

Liečba depresie: 

- psychoterapeutická 

- farmakologická 

Depresiu lieči odborný lekár – psychiater. 

Ako zabrániť rozvoju psychických komplikácií pri telesných ochoreniach? 

- So svojimi obavami sa treba zdôveriť lekárovi, blízkym. 

- Od lekára žiadať dôkladné informácie o ochorení, o možnostiach liečby. 



- Ochorenie treba prijať ako fakt a prispôsobiť svoje výkony možnostiam, ktoré ostali 
zachované. 

Ak náš psychosociálny život nie je v poriadku, zastavme sa, hľadajme  

príčiny a zamyslime sa nad našimi životnými hodnotami.  
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