
Ján Grossmann: Viac psychických problémov
majú muži, len o nich nehovoria
Ľudí s rôznymi psychickými poru-
chami dlhodobo pribúda, situáciu
ešte viac skomplikovala náročná
pandemická situácia. Ako sa vyva-
rovať problémom? Kedy spozor-
nieť a vyhľadať pomoc odborní-
ka? Aj o tom sme sa rozprávali
s klinickým psychológom Jánom
Grossmannom zMedmedical KLI-
NIK v Oščadnici.

Hovorí sa, že žijeme rýchlu dobu,
ktorá vytvára extrémnu záťaž na psy-
chiku ľudí. Je to naozaj tak? Pribúdajú
ľudia s rôznymi psychickými problé-
mami?

Osobne neviem povedať, či je viac
psychických porúch alebonie.Viete, ke-
by som pracoval v tejto oblasti päťdesiat
a viac rokov,mohol by somporovnávať,
ako to bolo kedysi a ako to je teraz. Od-
borníci a vedci sa vo svojich publiká-
ciách ale jasne zhodujú, že výskyt rôz-
nych psychických porúch a ich inciden-
cia sa zvyšuje. Určite to súvisí s vyšším
stresom. Doba sa mení, všetci sme nú-
tení prispôsobiť sa spoločenskému tlaku.
Ide o časový stres, ale aj stres na zháňa-
nie zdrojov. Ľudia majú tendenciu po-
rovnávaťsa.Akniesúakoniekto iný,po-
vedzme úspešný, považujú sa za ne-
schopného. Sú to historicky vrodené
predispozície, ktoré ešte viac umocňujú
pocit negatívneho stresu. Ak mám byť
konkrétnejší, tak ak niekto napríklad
pracuje v neustálom hluku, pod psy-
chickým tlakom, nestíha, necíti sa do-
statočne ohodnotený, resp. niečo nez-
vláda, prežíva negatívny stres. Všetky
spomínané faktory sú výraznými spúš-
ťačmi psychických porúch. Záleží už od
každého jedinca, ako je voči stresu odol-
ný.

Ako vplýva na ľudí aktuálna pan-
demická situácia?

Výskyt duševných porúch, depresií
a rôznych adaptačných porúch sa aj
vplyvompandémieCOVID-19 ešte viac
zvyšuje. Žijeme naozaj v náročnom ob-
dobí. Ľudia sú zatvorení doma, majú
menej možností na vybitie celodenného
stresu športom či rôznymi spoločenský-
mi aktivitami.Aj rodiny, ktorémajúdeti
od škôlkarov amenších školákov a sú
s nimi zatvorení v jednombyte či dome,

zažívajú neľahké časy. My, Slováci,
Európania, nie sme na takéto niečo
zvyknutí akonapríkladÁzijci.

Keď hovoríme opsychických prob-
lémoch. Sú rizikovejšou skupinou že-
nyalebomuži?

Ženy sú otvorenejšie. Aj preto sa javí,
že práve ony trpia rôznymi poruchami
vo väčšej miere. Ale opak je pravdou.
Viac problémov majú muži, no hanbia
sa vyhľadať odborníka, považujú to za
obrovské zlyhanie. Nahovárajú si, že sú
neschopní. Sú to tak hlboko zakorenené
veci, že muži nevedia o svojich problé-
moch ani len rozprávať. Je to veľká ško-
da, nakoľkomnohéchoroby sú liečiteľné
psychoterapiou, prípadne liekmi. Kaž-
dému človeku sa dá pomôcť. Niekedy
treba zahodiťhrdosť či ješitnosť.

Kedy by mal človek spozorovať, že
mánaozajproblém?

Definícia poruchy znie, že ide o váž-
ne ťažkosti v psychickej sfére, ale veľmi
dôležitá je pracovná a spoločenská sféra.
Ja samôžemcítiť zle, ale keď todokážem
prekonávať a nenarušuje to moje pra-
covné anajmä rodinné vzťahy, je to ako
tak v poriadku. Každopádne, aj v tomto
prípadeodporúčamprísť,poradiťsa.Keď
ale začínam vnímať, že môj rodinný ži-
vot zlyháva, manželka a deti mi čosi vy-
čítajú, asi by som mal spozornieť, prečo
mi tohovoria, prečo sa imniečonepáči.

Bežní ľudia však považujú návštevu
psychológačipsychiatrazahanbu.Ako
s týmtobojovať?

To je veľmi komplikovaná otázka. Za
komunistického režimu boli psychické
choroby dlhodobo znevažované. Aďalší
fakt, ktorý sa vmédiách často nespomí-
na, je, že psychiatra bola zneužívaná ko-
munistickou mocou. Keď sa v Soviet-
skom zväze chceli niekoho zbaviť, vy-
šetril hopsychiater.Napísal, že daný člo-
vek má psychickú poruchu aproti jeho
vôli bol dlhodobo hospitalizovaný. Ne-
viem, do akej miery sa toto dialo aj na
Slovensku, ale existujú informácie, pod-
ľa ktorých boli proti svojej vôli zatvorení
v blázninci.Dodnes sú psychiatrickí jed-
notlivci stigmatizovaný tým, že akonáh-
le máte psychickú poruchu a zavoláte
napríkladpolíciu,nemusiavámveriťako
zdravému človeku. Ten problém je po-
merne dlhodobý, vážny, ľudia sa nielen
z týchto dôvodov obávajú vyhľadať po-
moc. Boja sa, že budúmať napísané nie-
čo v karte, čo sa môže otočiť proti nim.
Aj psychiatri sa ohradzujú voči súdnym
rozhodnutiam, ktoré prikazujú psy-
chiatrickú liečbu. Oponujú, že ani súd
nemôže prikázať liečiť sa ľuďom proti
svojej vôli. Doteraz sa s tým zákon
o zdravotnej starostlivosti nie celkom
vysporiadal. Stále je možné zákonom
niekomu nariadiť ústavnú liečbu. Je to
etický problém anaozaj komplikovaná
otázka, o ktorej by sme sa mohli roz-
právať celéhodiny.

Každopádne, psychológ nie je psy-
chiater. Psychológ pomáha ľuďom psy-
choterapiou, to je prvý rozmer. Druhý
rozmer je ten, že psychológdiagnosticky
pomáha psychiatrovi určiť, čo a akou
mierou je u daného človeka postihnuté.
Či je narušená nálada, aký je jeho aktu-
álny psychický stav, alebo či sú posti-
hnuté kognitívne funkcie a či prejavy
ochorenia a ťažkostí, ktoré má, sú na
podklade poškodenia mozgu v zmysle
nejakej degeneratívnejporuchy, alebo sú
ťažkosti spôsobené depresiou alebo iný-
mi ťažkosťami, ktoré nie sú vyslovene
neurodegeneratívneho charakteru. Psy-
chológ vyšetruje pacientov testami
a snaží sa zachytiť, či sú ťažkosti spôso-
bené vážnou poruchou alebo sú založe-
nénanejakominompodklade.

Ľudia si ako prevenciu občas šupnú
rôzne lieky na upokojenie. Je to do is-
tejmierydobré riešenie?

Keďsitošupnesám,takrozhodnenie.
Určité veci musia byť v rukách odbor-
níka.Aksavámpokazíniečonaaute,vy-
hľadáte automechanika. Aj dom vám
navrhnearchitekt,niesused,ktorýsisám
postavil stodolu a aj támu spadla. Takže,
takéto liečivá jedine po komunikácii
s odborníkom.

Veľa sa hovorí o tom, ako sa vyhnúť
stresu aprípadnýmporuchám.Čopo-
radítenašimčitateľomvy?

Základom prevencie je šport a fyzic-
ká aktivita. Druhou dôležitou vecou je
nesedieťpred telkounagauči.Dôležité je
obmedziť pitie alkoholu a fajčenie ciga-
riet. Popíjanie sa ešte viac rozmohlo po-
čas pandemickej situácie. Ľudia sa ne-
majú ako uvoľniť, nahrádzajú si to fľaš-
kou v ruke. Ale to je na ďalšiu debatu.
Každopádne, radím športovať, hýbať sa,
vyhýbať sa televízii či pitiu alkoholu.

RadoslavBlažek

AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE
Ambulanciu klinickej psychológie vMedmedical KLINIK vOščadnici vedie PhDr. Ján
Grossmann,ktorýmávoblasti klinickej psychológiedvanásťročné skúsenosti.
V roku2008ukončil štúdiumna Filozofickej fakultePrešovskej univerzity vPrešove
vodbore psychológia. Vroku 2009 mu bol udelený titul doktor filozofie vodbore
psychológia. Vroku 2013 absolvoval špecializáciu vodbore klinická psychológia na
Slovenskej zdravotníckej univerzite vBratislave. Vroku 2017 získal certifikát certi-
fikovanej pracovnej činnosti psychoterapiana Slovenskom Inštitúte pre vzdelávanie
vpsychoterapii.
JánGrossmannzačínal svojuprofesijnúkariérunaPrednej hore, kde savenoval ľu-
ďom srôznymi vážnymi závislosťami. Krátko pôsobil vnemocnici vo Valašskom
Meziříčí, odkiaľprešiel naNeurologickúklinikuUniverzitnej nemocnice vMartine.

Ambulanciaklinickej psychológieposkytuje:
– psychodiagnostické vyšetrenia psychických funkcií, kognitívnych deficitov, rysov
osobnosti apsychopatológie
– individuálnu psychoterapiu úzkostných stavov, depresií, stresom podmienených
asomatoformnýchporúch, porúchosobnosti
–preventívnupsychodiagnostiku
–podpornú terapiupri riešení závažných životných situácií
–manželskúapárovúpsychoterapiu
–podpornépsychologickévedeniepri klientoch so závažnýmduševnýmochorením
–nácvik relaxačných techník, komunikačných zručností
–psychologicképoradenstvopredeti, dospievajúcicha ich rodičov
– psychologické poradenstvo pre dospelých a ich partnerov vkrízových anáročných
životných situáciách
– psychologické vyšetrenia kzhodnoteniu psychickej spôsobilosti na držanie alebo
nosenie strelnej zbranepodľa§3vyhlášky č. 229/2011Z.z.
– psychologické vedenie ľudí so sklonom kzávislosti aso syndrómom závislosti od
psychoaktívnych látok
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