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Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresom a 
somatoformné poruchy (F40-F49)

História a vymedzenie pojmov:

• Neuróza - Cullen (1789)

• Neurasténia - M. Beard (1880)

• Dráždivé srdce - Da Costa (1871)

• Úzkostná neuróza - S. Freud (1895)

• Úzkosť- nepríjemný emočný stav, ktorého príčinu nevieme presne určiť, je sprevádzaný vegetatívnymi príznakmi

• Strach-je emočná a fyziologická odpoveď na rozpoznateľné nebezpečenstvo

• Somatoformné poruchy-poruchy pripomínajúce somatické ochorenia, ale bez nálezu organického podkladu

• Disociatívne (konverzné) poruchy- pozn. disociácia predstavuje čiastočnú alebo úplnú stratu intregrácie, nahrádzajú pojem 
tzv. hysterické poruchy

Súčasné rozdelenie F 40-F49 (MKCH-10, 1993)

• F40 Fóbické úzkostné poruchy- Agorafóbia, Sociálna fóbia, Špecifické (izolované) fóbie

• F41 Iné úzkostné poruchy- Panická porucha, Generalizovaná úzkostná porucha

• F 42 Obsedantno-kompulzívna porucha

• F 43 Reakcie na stres a poruchy prispôsobenia

• F 44 Disociačné (konverzné) poruchy

• F 45 Somatoformné poruchy- Somatizačná porucha, Hypochondrická porucha, Somatoformná vegetatívna a bolestivá 
porucha

• F 46 Iné neurotické poruchy- Neurasténia



Úzkostné poruchy- etiológia

1. Biologické teórie a koreláty: 

• Nadmerná vegetatívna aktivita

• Zvýšené vyplavovanie katecholamínov, metabolitov noradrenalínu

• Stav hyperaktivity locus coeruleus

• Zníženie GABA, zvýšenie hladiny serotonínu a dopaminergnej aktivity

2. Psychoanalytická teória: 

• Potlačené priania, napr. sexuálne alebo agresívne predstavy prenikajú do vedomia a spôsobujú úzkosť

• K ochrane pred úzkosťou sa používajú obranné mechanizmy

• Fóbia je spôsobená mechanizmom prenosu, presunu, príp. vytesnenia

• Porucha vytesnenia vedie k panickej alebo generalizovanej úzkosti

• Agorafóbia je spojená so vzťahom hostilita- závislosť alebo so strachom z vlastných agresívnych/sexuálnych impulzov voči 
iným a naopak

3. Behaviorálna teória: 

• úzkosť vzniká z frustrácie alebo stresu. Po vstupnom zážitku môže ďalej pôsobiť podmienený spoj medzi úzkosťou a menej 
závažnými situáciami frustrácie alebo stresu, než boli pôvodné

• úzkosť môže byť naučená imitovaním úzkostných prejavov rodičov

• úzkosť spojená s prirodzeným nepríjemným podnetom, napr. úrazom sa podmieňovaním presunie na iný podnet, ktorý 
môže vyvolať fóbiu

Terapia úzkosti

Komplexná, kauzálna, systematická

1. Psychofarmakoterapeutické postupy: 

• Farmakoterapia má podpornú úlohu, jej pôsobenie je symptomatické, neovplyvňuje psychogénne príčiny

• Umožňuje rýchlo a účinne odstrániť trýznivé symptómy: strach, úzkosť, nespavosť, tenzia

• Využíva sa najmä v úvode terapie

• Rýchlejšie zasahuje do vzájomných reťazcov príčin a následkov (vyrovnanie sa s traumatickou situáciou)

• Zlepšuje a uľahčuje následnú spoluprácu pacient/terapeut

• Psychofarmaká: anxiolytiká, antidepresíva (SSRI),hypnotiká (tzv. Z- hypnotiká)

2. Psychoterapeutické postupy: 

• Zasahujú priamo psychogénnu príčinu

• Predstavujú dlhodobý proces, na ktorom sa zúčastňuje pacient, t.j. podstatný je aktívny prístup pacienta

• Realizujú sa formou individuálnej aj skupinovej psychoterapie

• Využívajú sa direktívne aj nedirektívne postupy

• Využitie metód a smerov psychoterapie je pomerne široké

Jedine kombinácia farmakologickej liečby a psychoterapeutických intervencií vedie k uzdraveniu chorého



Psychoterapia úzkosti- využitie metód

1. Racionálna psychoterapia: 

• zameriava sa na vysvetlenie mechanizmov poruchy, poskytuje návod k úprave životosprávy, zmene životného štýlu a pod.

• vedie k vytvoreniu náhľadu

2. Empatická psychoterapia: 

• umožňuje abreakciu,  ventiláciu pocitov frustrácie, strát

• význam zohráva podpora a akceptácia zo strany terapeuta

• podstatný význam má pri liečbe disociatívnych porúch- empatia terapeuta kontrastuje s nechápavým alebo kritickým 
prístupom okolia 

3. Náhľadová psychoterapia (genetický a interpersonálny náhľad): 

• vedie pacienta k poznaniu, ako sa podieľa na vzniku problémov a konfliktov

• pátra po minulých zážitkoch alebo patologických stereotypoch, ktoré podporujú patologické správanie

• využitie abreakcie, príp. narkoanalýzy v liečbe disociatívnych porúch

• využitie emotívnej korektívnej skúsenosti

4. Sugestívna psychoterapia (hypnóza): 

• Niekedy stačí navodenie hypnotického stavu ako stavu intenzívneho odpočinku, ukľudnenia (tzv. prázdna hypnóza)

• Špecifické sugescie sú zamerané na zníženie napätia, podporu sebavedomia, zlepšenia spánku, odstránenia 
symptómov (pri disociatívnych poruchách)

5. Relaxačná a  imaginatívna psychoterapia: 

• Využitie autogénneho tréningu podľa Schultza, príp. v kombinácii s individuálnymi formulkami

• Využitie Katatýmne-imaginatívnej terapie (KIP) - Leuner

6. Behaviorálna a  Kognitívno-behaviorálna psychoterapia: 

a) Využíva sa nácvik aktivačný, pacient nacvičuje sebavedomý telesný postoj („hlava hore, brucho dovnútra, prsia von“), 
rýchle aktívne pohyby pred zrkadlom a pod. 

b) Systematická desenzitizácia (napr. pri liečbe OCD)

c)  Reedukačno-tréningové metódy- expozičná metóda (metóda zaplavenia) pri fóbiách

d) Metódy sebakontroly: 

• Nácvik sebapresadenia - trénovanie najskôr pomocou psychodrámy, neskôr v reálnych podmienkach schopnosť vyjadrovať 
svoje oprávnené postoje a potreby, schopnosť povedať „nie“

• Nácvik „stop techniky“ pri somatoformných poruchách

• Vnútorné posilňovanie

• Metóda vnútorného dialógu

• Kognitívna reštrukturácia - zvyšuje sebakontrolu a autoreguláciu

e) Kognitívno-behaviorálna terapia-automatické a obranné myšlienky, jadrový problém, kognitívna reštrukturalizácia



Psychoterapia úzkosti - využitie smerov

1. Psychoanalýza  S. Freuda

• Psychoterapia je reprodukciou pôvodnej (infantilnej) neurózy v rámci prenosového vzťahu

• Chorý dosiahne náhľad na nevedomé príčiny súčasných patologických reakcií

2. Individuálna psychológia A. Adlera  

• Zaoberá sa pocitom menejcennosti v infantilnej fáze vývoja a jeho transformáciou do obranných a kompenzačných 
neurotických reakcií

• Poukazuje na význam raného detstva pri vzniku porúch

• Poukazuje na význam sociálnych interakcií

3. Analytická psychológia C.G.Junga

• Predpokladá pri neurózach existenciu zníženého vedomia 

• Osobnosť vytesňuje z vedomia traumatické zážitky, ktoré majú svoj energetický náboj, pôsobia mimo vedomia a vytvárajú 
tzv. komplexy

4. Dynamická psychoterapia

• Aktuálny konflikt je opakovaním emocionálne nespracovaného konfliktu z detstva- tzv. bazálneho konfliktu

• Podstatou psychoterapie je  riešenie súčasného konfliktu a nachádzanie spojenia v minulosti 

• Súčasné konflikty interpersonálne  t.j. vonkajšie konflikty sú odrazom intrapsychických, ktoré môžu byť vo vzájomnom 
konflikte

5. Interpersonálna psychoterapia 

• Osobnosť je súborom medziľudských vzťahov

• Rozlišuje dva základné zdroje ľudského správania sa: potrebu uspokojenia a potrebu bezpečia

• Podstatou psychických porúch je frustrácia potreby bezpečia a uspokojenia v medziľudských vzťahoch v ranom detstve

• V terapii ide o vybavenie a nápravu neuspokojených vzťahov

6. Transakčná analýza

• Majú nahradiť neúprimné hry so skrytými transakciami za jednoduchú úprimnú komunikáciu s vytvorením  autentických 
vzťahov

• Dopracovanie sa k optimistickej životnej vízii: „ja som dobrý, vy ste dobrí“

• Rozpoznať tzv. skríženú transakciu – poruchová komunikácii

7. Existenciálna psychoterapia

• Logoterapia V. Frankla-hľadanie zmyslu života a hodnotová hierarchia

8. Humanistická  psychoterapia (C. Rogers)

• Psychoterapia zameraná na klienta

• Sústredenie sa na pacientovu prítomnosť

• Každý má v sebe prirodzené dobro

• Nedirektívny prístup- samouzdravenie pacienta



9.  Gestalt terapia

• Využitie princípu „tu a teraz“  - nemysli na minulosť, uchop prítomnosť

• „Ja“ princíp podobne ako v asertivite

10.  Kognitívno-behaviorálna psychoterapia

• Je zacielená na problémové správanie

• Zdrojom psychických problémov jedinca sú jeho jadrové presvedčenia a spôsob jeho  správania

• Zameriava sa na riešenie konkrétnych a prítomných problémov a problém udržujúcich faktorov

• Je zacielená na automatické myšlienky, kognitívne omyly, schémy

• Racionálne emočná terapia (RET) A. Ellisa, Kognitívna terapia A. Becka

Depresívne poruchy- súčasné rozdelenie podľa MKCH-10 
(1993)

• Povodne nazývaná melanchólia

• Depresia - zavedenie pojmu koncom 19. storočia (E. Kraepelin)

Súčasné rozdelenie depresie (MKCH-10): 

• F 32.0 Depresívna epizóda- ľahká

• F 32.1 Depresívna epizóda stredne ťažká

• F 32.2 Depresívna epizóda ťažká bez psychotických príznakov

• F 32.3 Depresívna epizóda ťažká so psychotickými príznakmi

• F 33   Rekurentná depresívna porucha

Depresia- etilógia

1. Biologické faktory: 

• Genetické

• Neuromediátory - serotonín, noradrenalín, dopamín, GABA

• Senzitivita receptorov - postsynaptické beta a alfa adrenergných receptorov

• Endokrinné - zvýšené vylučovanie kortizolu

• Neurofyziologické abnormity- narušenie cyrkadiálneho rytmu- abnormity spánkového EEG

• Patofyziologické abnormity

2. Psychosociálne faktory: 

Psychodynamickej teórie:

• Freud hovorí o konflikte zo straty milovaného objektu. Prostredníctvom procesu tzv. narcistickej identifikácie sa vlastné ego 
stáva cieľom znevažovania  a agresívneho poškodzovania. Sústreďuje sa na tzv. ego bezmocnosť, ktorá je hlavnou príčinou 
depresie

Kognitívno-behaviorálne teórie:

• Vychádzajú z tzv. naučenej bezmocnosti, t.j. osoba vystavená stresovej situácii sa sťahuje do seba a nepodniká pokusy 
uniknúť záťaži



Terapia depresie

• Komplexná

• Symptomatická (kauzálna je pri tzv. reaktívnej depresii)

• Systematická

1. Psychofarmakologická: antidepresíva (SSRI, SNRI)

anxiolytiká, hypnotiká

tymostabilizátory

antipsychotiká (SDA antagonisty, MARTA)

2. Biologická liečba: elektrokonvulzívna liečba – rezistencia

3. Psychoterapeutické a rehabilitačné postupy:

• Rozhovor o suicidálnych úvahách musí byť opatrný a správne „načasovaný“ (Slavson)

• Predstavuje dlhodobý proces, na ktorom sa zúčastňuje pacient, t.j. podstatný je aktívny prístup pacienta,t.j. systematická 
terapia

• Využíva sa direktívny aj nedirektívny prístup terapeuta

• Odkrývacia (hlbinná psychoterapia) aj zakrývacia psychoterapia (všetky ostatné)

• Realizujú sa formou individuálnej aj skupinovej psychoterapie

Psychoterapia depresie- využitie metód

1. Racionálna psychoterapia

• ovplyvnenie nálady logickými argumentami (prekážky v živote je možné prekonať a pod.)

2. Empatická psychoterapia

• vedie k ventilácii, abreakcii nahromadeného smútku

3. Náhľadová psychoterapia 

• účinne zasahuje tam, kde depresia nie je reakciou na intenzívny zážitok, ale tam, kde si pacient spoluvytvára konfliktné prostredie 

• korekcia interpersonálneho správania vedie k uzdraveniu- využíva sa emotívna korektívna skúsenosť

4. Sugestívna psychoterapia- hypnóza 

• slúži k vyvolaniu katarzie 

• alebo sa dosiahne vytvorenie odstupu od emočne nabitých zážitkov, napr. zadávaním sugescií: „smutné udalosti idú postupne do 
zabudnutia“

5. Relaxačná a imaginatívna psychoterapia

• využitie autogénneho tréningu podľa Schultza, individuálnych posilňujúcich a neutralizujúcich formuliek, KIP

6. Behaviorálna a kognitívno – behaviorálna psychoterapia- asertívne postoje, metódy sebakontroly, automatické a obranné 
myšlienky, kognitívna reštrukturalizácia, tréning a nácvik vhodných postojov a správania sa a pod. 

Psychoterapia depresie - využitie smerov

1. Hlbinná (analytická) psychoterapia: Psychoanalýza, Individuálna, Analytická psychoterapia (po odznení akútnych 
príznakov), má dlhodobý charakter

2. Dynamická a interpesonálna psychoterapia

3. Existenciálna psychoterapia, najmä využitie logoterapie (V. Frankl)

4. Humanistická rogersovská psychoterapia

5. Gestalt terapia

6. Kognitívno-behaviorálna psychoterapia: Racionálne emočná terapia (RET) A. Ellisa, Kognitívna terapia A. Becka



KBT depresií a úzkostí

Racionálne-emočná terapia (RET)- A. Ellis

• uplatňuje direktívny edukatívny prístup

• Vychádza z teórie o príčinách emočných porúch

• podstatou je pomoc pacientovi odstrániť jeho nerealistické názory s využitím autority terapeuta

Model ABC  podľa Ellisa: emočná reakcia, ktorú prežívame  „C“ nie je priamym dôsledkom samotnej vonkajšej udalosti „A“, 
ale podstatnú úlohu zohrávajú naše názory a význam, ktorý udalosti pripisujeme  „B“

Kognitívna terapia A. Becka

• Rovnako vysvetľuje emočné poruchy ako dôsledok neprimeraných názorov

• zameriava sa interpretáciu skutočnosti zo strany pacienta,  vedie k prehodnoteniu názorov

• zaviedol pojem „automatické myšlienky“- často nezodpovedajú skutočnosti a pritom sa automaticky vybavujú (nikdy 
neurobím nič dobre, nemôžem bez neho žiť a pod.)

• Terapeut pomáha vypracovať proti týmto myšlienkam realistické „sebaobranné“ myšlienky

ABC princíp v KBT (A. Ellis)

A
activating event

B
belief

C
consequence

cestoval som autobusom,
začalo mi búšiť srdce

myslel som si, 
že mám infarkt

musel som vystúpiť a zohnať taxík,
prišiel som neskoro do práce

Skupinová psychoterapia úzkostných a depresívnych 
pacientov

Skupinová psychoterapia úzkostných a depresívnych pacientov- podporná psychoterapia a KBT terapia:

• Potreba dodržiavania všetkých zásad a princípov skupinovej psychoterapie

• Tematické vedenie skupiny v úvode, neskôr aj biografické a interakčné vedenie skupiny

• Terapeut pôsobí ako katalyzátor alebo člen skupiny

• Preferujú sa tzv. zatvorené typy skupín- skupinová dynamika 

• Pacient má tendenciu naviazať sa na terapeuta, príp. jednotlivých členov skupiny- riziko vzniku závislosti na skupine

• Psychodráma, psychogymnastika

• Psychoedukačné zameranie skupiny- informácie o príčinách a prejavoch depresie, úzkosti  s dôrazom na jej prechodný 
charakter, zameranie sa na dodržiavanie farmakoterapie 

• Využitie rehabilitačných umelecko-kreatívnych postupov: arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia

• Rodinná terapia a individuálna práca s rodinou, párová terapia

• V procese doliečovania je možné kombinácia s chorými so psychózou (napr. v rámci denného stacionára)



Poruchy osobnosti F 60-69 (MKCH-10, 1993)

• Ide o trvalé poruchy maladaptívneho správania sa, ktoré sú zakotvené v štruktúre osobnosti

• Nie sú teda prejavom inej duševnej poruchy ani psychickým sprievodom závažného telesného ochorenia

• Predstavujú významné odchýlky od správania, prežívania bežného jedinca, ktoré sú rušivé pre neho samotného (pocit 
subjektívnej tiesne), ako aj pre okolie (problémy s adaptáciou v spoločnosti)

• Prejavujú sa už v ranom detstve a v adolescencii, najviac v dospelom veku 

• Tzv. ego-syntónne poruchy- zvláštnosti v prejavoch sú vnímané jedincom ako jeho integrálna súčasť (jemu vlastné)  a 
nesnaží sa ich zbaviť

• Ego-dystónne- jedinec ich vníma ako obťažujúce, nestotožňuje sa s nimi

Etiológia porúch osobnosti - multifaktoriálne príčiny: 

1. Biologické (genetické) premenné

2. Perinatálne poškodenie mozgu

3. Sociálne vplyvy- výchova, vzťahy v rodine, sociálne prostredie a vzťahy

Pozn. Iné pojmy pre poruchy osobnosti: psychopatia, akcentovaná osobnosť, abnormálna osobnosť, patický vývoj osobnosti  a pod. 

Rozdelenie porúch osobnosti F 60-69 (MKCH-10, 1993)

• F60 Špecifické poruchy osobnosti

• F 61 Zmiešané a iné poruchy osobnosti

• F 62 Pretrvávajúce zmeny osobnosti, ktoré nemožno pripísať hrubému poškodeniu alebo ochoreniu mozgu

• F 63 Návykové a impulzívne poruchy

• F 68 Iné poruchy osobnosti a správania u dospelých

• F 69 Nešpecifikovaná porucha osobnosti a správania u dospelých 

Pozn. F 64-F67 - Funkčné sexuálne poruchy a behaviorálne poruchy

F 60 Špecifické poruchy osobnosti: 

Paranoidná, Schizoidná, Disociálna, Emočne nestabilná (impulzívny typ, hraničný typ), Histriónska, Anankastická, Úzkostná, 
Závislá, Narcistická, Pasívno-agresívna

F 63 Návykové a impulzívne stavy: Patologické hráčstvo, Patologické zakladanie požiarov (pyrománia), Patologické kradnutie 
(kleptománia), Trichotilománia

Terapia porúch osobnosti

• Nie je možné dosiahnuť úplné vyliečenie, ale „kompenzáciu“ poruchy

• Mnohé poruchy osobnosti predisponujú k vzniku úzkostných porúch, depresie, závislosti od psychoaktívnych látok- tzv. 
komorbidita

• Kombinácia psychofarmakologických a psychoterapeutických postupov

1. Psychofarmakologická liečba: antidepresíva (SSRI, SNRI), antipsychotiká (atypické), anxiolytiká, tymostabilizátory

2. Psychoterapeutické a rehabilitačné postupy:

• Predstavujú dlhodobý proces, na ktorom sa zúčastňuje pacient, t.j. podstatný je aktívny prístup pacienta- systematická 
liečba

• Z hľadiska prístupu terapeuta: nedirektívne (schizoidná) aj direktívne vedenie (emočne nestabilná, závislá, vyhýbavá 
porucha osobnosti)

• Z hľadiska počtu členov skupiny: preferuje sa skupinová psychoterapia (paranoidná, disociálna, emočne nestabilná, 
hraničná porucha osobnosti), individuálna (pri schizoidnej poruche osobnosti) 

• Podporná (suportívna) psychoterapia

• Rekonštrukčná psychoterapia- vplyv na štruktúru osobnosti – prestavba osobnosti



Psychoterapia porúch osobnosti-využitie metód

1. Racionálna psychoterapia- logická argumentácia (napr. závislá, vyhýbavá porucha osobnosti)

2. Empatická psychoterapia- empatický, vnímavý postoj (schizoidná porucha osobnosti)

3. Relaxačná psychoterapia- autogénny tréning, posilňujúce a neutralizujúce formulky (anankastická porucha osobnosti)

4. Náhľadová interpersonálna- emotívna korektívna skúsenosť, príp. genetický náhľad (hraničná porucha osobnosti)

5. Behaviorálna  a kognitívno- behaviorálna psychoterapia (paranoidná, hraničná a explozívna porucha osobnosti)-nácvik 
správania sa, postojov, tréning, metódy sebakontroly a pod. 

Pozn.: Sugestívna a imaginatívna psychoterapia sa pri liečbe porúch osobnosti neodporúčajú

Psychoterapia porúch osobnosti- využitie smerov

1. Psychoanalýza  (napr. pri anankastickej, závislej, vyhýbavej poruche osobnosti s prejavmi úzkosti a depresie)

2. Dynamická a interpesonálna psychoterapia

3. Transakčnej analýzy (napr. pri paranoidnej poruche osobnosti),  Komunikačná psychoterapia (hraničná, explozívna 
porucha osobnosti)

4. Humanistická rogersovská psychoterapia 

5. Gestalt terapia 

6. Kognitívno-behaviorálna psychoterapia (najmä paranoidná, explozívna a hraničná porucha osobnosti)

Pozn. V terapii porúch osobnosti sa neodporúča existenciálna psychoterapia (daseinanalýza a logoterapia)

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia v liečbe porúch 
osobnosti

a) Averzívne metódy- technika zahanbenia pri nežiaducom správaní

b) Operačné podmieňovanie 

• Technika bonov- tokens economy a technika kontraktov

c) Metódy sebakontroly

• Sebapresadzujúci prístup (závislá, vyhýbavá porucha osobnosti)

• Stop technika (anankastická , emočne nestabilná porucha osobnosti)

• Vnútorné posilňovanie (napr. vyhýbavá porucha osobnosti)

• Metóda vnútorného dialógu (napr. závislá porucha osobnosti)

• Kognitívna reštrukturácia -zvyšuje sebakontrolu a autoreguláciu (napr. emočne nestabilná porucha osobnosti)

d) Psychosociálne postupy: Modelovanie a hranie roly, štrukturálna modifikácia učením (Goldstein)

e) Kognitívno-behaviorálne postupy: Tréning sociálnych (asertívnych) zručností (Liberman, Honzák a  Novotná)



Skupinová psychoterapia porúch osobnosti

Skupinová psychoterapia porúch osobnosti- podporná a KBT psychoterapia:

• Potreba dodržiavania všetkých zásad a princípov skupinovej psychoterapie

• Využíva sa tematické, biografické aj interakčné vedenie skupiny

• Terapeut pôsobí ako katalyzátor- usmerňuje rozhovor v skupine

• Pri Transakčnej analýze sa využíva  didaktické podávanie informácií

• Využívajú sa psychoedukačné prístupy

• Využívajú sa techniky: psychodráma, psychogymnastika

• Princípy terapeutickej komunity

• Využívajú sa rehabilitačné umelecko - kreatívne postupy (ateterapia, muzikoterapia, ergoterapia)

• Rodinná terapia a individuálna práca s rodinou, párová terapia

• V procese doliečovania je možné kombinácia s chorými so psychózou (napr. v rámci denného stacionára), príp. s 
afektívnymi poruchami (depresie)

Ďakujem za pozornosť


