NEUROTICKÉ PORUCHY
l	 dělení dle MKN 10 již neužívá třídění duševních poruch na neurózy a psychózy
l	 psychózy: hrubé poruchy duševních funkcí, porušené vnímání reality
l	 neurózy: úzkost, vegetativní příznaky, nespokojenost, anhedonie, maladaptace, avšak nikoli tak vážné, aby vyžadovaly hospitalizaci
l	 u neuróz výskyt nepříjemných, obtěžujících příznaků, ale vnímání reality zachováno, chování nenarušuje společenské normy, porucha se může spontánně zlepšit či zhoršit, není jen pouhou reakcí na stresor

NEUROTICKÉ PORUCHY
l	 biologický přístup: duševní choroby působeny biologickými faktory (genetika,         imunita, receptory, mediátory, anatomicko-fysiologické abnormity CNS)
l	 psychoanalytický přístup: význam nevědomých konfliktů, emocí, impulsů, zvl. z dětství, a používání obranných duševních mechanismů ke zvládání úzkosti, při poruchách se vyskytuje jejich maladaptivní účinek
l	 behaviorální přístup: založen na teorii učení, maladaptivní chování je naučeným nevhodným způsobem zvládání stresu
l	 kognitivní přístup: význam vědomých duševních pochodů při zvládání stresu (smýšlení o sobě, vyhodnocení situace, její řešení)

PŘÍZNAKY
l	 duševní: úzkost, strach, deprese, fobie, obsese, kompulse, depersonalizace, derealizace, amnézie, poruchy spánku, obavy z budoucnosti…
l	 tělesné: bolesti hlavy, dušnost, palpitace, tachykardie, bolesti na hrudi, závratě, poruchy rovnováhy, parestézie, návaly horka a chladu, pocení, kolapsy, třes, napětí svalstva, zvracení, průjmy, psychogenní bolesti, tělesná nevýkonnost, výpadky senzorických funkcí...

FOBICKÉ ÚZKOSTNÉ PORUCHY
l	 úzkost je dominujícím příznakem
l	 úzkost a napětí jsou normální adaptační reakcí na stress i u zdravých lidí
l	 úzkost je abnormální, pokud jí člověk reaguje nepřiměřeně co do intenzity a situace, neodpovídá vyvolávajícímu podnětu, je spojená s maladaptivním chováním, vyskytuje se v neproblematických momentech života
l	 zde úzkost nepomáhá zvládat stres, ale je komplikací

FOBICKÉ ÚZKOSTNÉ PORUCHY
l	 úzkost má u fobií specifičtější charakter
l	 jedinec si uvědomuje iracionalitu svých obav, přesto je za určitých okolností prožívá (od mírných až po panické), zmírnit je lze pouze vyhnutím se provokujícímu momentu
l	 agorafobie: jedna z nejčastějších, řecky “strach z tržiště”, náměstí, velkých otevřených prostranství, v širším smyslu strach z opuštění domova, samostatné chůze po ulici, z cestování MHD, vstupu do veřejných budov (obchody, kina, divadla), též klaustrofobie-strach z uzavřených prostor
l	 sociální fobie: silná úzkost ze sociálních situací a přehnaný strach ze společenského faux-pass
l	 obavy o nezakrytí projevů své úzkosti (třes rukou, ruměnec, třes hlasu)
l	 spojeno s nízkým sebehodnocením, strachem z kritiky
l	 nejčastěji strach z veřejných vystoupení, veřejného stravování, běžného společenského kontaktu
l	 v těžkých případech hrozí úplná sociální izolace
l	 specifické (izolované) fobie: výskyt omezen na vysoce specifické situace, např. blízkost určitých živočichů (psi, myši, hadi, pavouci, brouci), pobyt ve výškách, cestování letadlem, požívání některých jídel, návštěvu lékaře, pohled na krev, zranění, strach z určitých chorob…
l	 přítomnost spouštěče vyvolává silnou úzkost až paniku, jedinec se mu snaží intenzivně vyhýbat

JINÉ ÚZKOSTNÉ PORUCHY
l	 projevy úzkosti jsou hlavními příznaky, nejsou omezeny na žádnou specifickou spouštěcí situaci
l	 panická porucha: náhlé a nepředvídatelně vznikající záchvaty masivní úzkosti (paniky), nejsou provázány s žádnou specifickou situací, momentem, bušení srdce, bolesti na hrudi, pocit dušnosti, závratě, derealizace, strach z umírání, ztráty sebekontroly, náhlého zešílení, vše trvá několik minut, následuje obava z další ataky
l	 generalizovaná úzkostná porucha: generalizovaná trvalá úzkost bez vztahu k nějakému zevnímu či vnitřnímu podnětu, prvky nerealistického a trvalého úzkostného očekávání, např. z hrozícího neštěstí, poruchy koncentrace, neschopnosti rozhodování, 
l	 generalizovaná úzkostná porucha: pochybnosti o správnosti rozhodnutí, poruchy      spánku, pocity úplného vysílení, motorické napětí, neschopnost relaxace, vegetativní potíže
l	 smíšená úzkostně depresivní porucha: u pacientů přítomny symptomy úzkosti i deprese, ale žádný z nich vyhraněně nedominuje

OBSEDANTNĚ KOMPULZIVNÍ PORUCHA
l	 velmi špatně léčitelná, často invalidizuje
l	 typické: opakovaně se vyskytující obsedantní myšlenky nebo nutkavé akty
l	 obsese=myšlenky, představy, impulsy, které se opakovaně a stereotypně vtírají do mysli pacienta
l	 nejsou produkovány záměrně, ale vtrhnou do vědomí, jsou iracionální, obtěžující
l	 vyvolávají úzkost, i přes (jasnou) iracionalitu je pacienti neumějí ignorovat, potlačit
l	 kompulse (nutkavé akty, anankasmy)  = opakující se úkony zdánlivě účelného chování, prováděné dle určitých pravidel, stereotypně
l	 spojeno se subjektivním pocitem nutkání a (alespoň v počátcích) přání mu odolat
l	 pac. si uvědomují nesmyslnost svého chování, pokud se kompulsím snaží odporovat, pociťují silné napětí a úzkost, v případě, že je uskuteční, úzkost opadne

Převážně obsedantní myšlenky
l	 nepříjemné, obtěžující myšlenky, představy, nutkání k činu
l	 témata: násilí, ublížení sobě nebo okolí, strach ze získání/roznášení infekcí, obavy, zda byl zadaný úkol proveden správně, dříve rouhavé myšlenky, touha vykřikovat vulgarismy na veřejných místech, obnažovat se
l	 strach z použití ostrých předmětů (nůž, nůžky), obava, zda pac. při jízdě autem někoho nepřejel, strach z nákazy AIDS
l	 ruminace: neproduktivní opakování myšlenek, jejich “přežvykování” stále dokola, např. nesmyslné rituály, početní příklady, opakování slov a slovních spojení

Převážně nutkavé akty
l	 většina se týká očisty a zábran vzniku potenciálního nebezpečí
l	 souvislost s dodržováním čistoty, ohrožením znečištěním, získáním/předáním nákazy (čistota rukou, nákaza při běžném sociálním kontaktu)
l	 umývací rituály (i po velkou část dne), nošení rukavic, opakované kontroly vypnutí energií, zabezpečení domu při odchodu z něj, pac. nemusejí být ani schopni odejít do školy/práce
l	 víra, že opakování určitých rituálů může zabránit budoucí katastrofě, trestu…
l	 iracionální strach z možného nebezpečí a podvědomý pokus o jeho odvrácení rituálem
Převážně nutkavé akty
l	 chůze přes práh po daném počtu kroků,  rovnání věcí, dotýkání se jich v přesném  pořadí
l	 nejčastější kompulse: opakované mytí rukou, počítání, kontrolování, dotýkání se; pokud je nelze uskutečnit, nastupuje úzkost
l	 v případě, že je u nemocného přítomna stejně výrazně zastoupena složka obsese i kompulse, hovoří se o smíšených obsedantních myšlenkách a jednání

REAKCE NA ZÁVAŽNÝ STRES, MALADAPTACE
l	 poruchy lze identifikovat na základě příznaků a průběhu, ale též na základě příčinných vlivů
l	 vlivy: mimořádně stresující životní zážitky, významné životní změny, trvale působící negativně, vedoucí k maladaptaci (poruše přizpůsobení)
l	 následky akutního těžkého stresu  nebo pokračujícího traumatu
l	 porušení mechanismů úspěšného vyrovnání se se stresem, ztížená sociální funkce

AKUTNÍ REAKCE NA STRES
l	 závažná porucha přechodného trvání, vzniká u jedince bez předchozí psychické poruchy jako bezprostřední reakce na fyzický a/nebo psychický stres, odeznívá během hodin až dnů
l	 stresor: např. traumatický zážitek, ohrožující zdraví vlastní či blízkých osob (živelná pohroma, úraz, válka, přepadení, znásilnění), náhlá změna v sociálním postavení, vazbách (smrt blízkého člověka)
l	 porucha se nevyvine u všech ohrožených osob, závisí na jejich individuální odolnosti
l	 v úvodu ustrnutí, desorientace, zúžení vědomí, pozornosti, neschopnost chápat podněty
l	 navazuje emoční “stažení se” nebo agitovanost a hyperaktivita, somatické a vegetativní projevy úzkosti
l	 příznaky se objevují za několik minut po podnětu, odeznívají v rozmezí hodin až dnů (2-3), může být přechodná či trvalé amnézie na událost

POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA
l	 opožděná nebo prodloužená odezva na psychologicky traumatizující stresovou událost mimo běžnou zkušenost (přírodní katastrofa, válka, mučení, znásilnění), vyvolá u každého pronikavou tíseň
l	 hlavní příznaky:
l	 pocit otupělosti, nedostatek zájmu o dříve běžné činnosti, pocit odcizení, odtržení od lidí
l	 opakované znovuprožívání traumatu ve snech, vzpomínkách
l	 úzkost, přehnané úlekové reakce, poruchy spánku, koncentrace pozornosti, nadměrná ostražitost
l	 nemocní cítí vinu za to, že přežili, viní se za činy, které udělali k odvrácení vlastní záhuby
l	 strach a vyhýbáním se vjemům, které připomínají trauma
l	 zvýšená vegetativní dráždivost, záchvaty paniky, agresivity, pokud se vyskytne podnět, vybavující prožitek původního traumatu
l	 porucha vzniká do 6 měsíců po závažné traumatizující události

PORUCHY PŘIZPŮSOBENÍ
l	 vznikají jako reakce na významnou životní změnu nebo následkem stresové životní situace (vč. vzniku nebo přítomnosti somatického onemocnění)
l	 nejde o běžný zármutek z úmrtí blízké osoby, ale o poruchy abnormní svou formou, obsahem nebo trváním
l	 příznaky: depresivní nálada, úzkost, obavy, pocit nevýkonnosti, neschopnosti, poruchy spánku…
l	 důležitou roli hrají individuální predispozice a osobnostní faktory
l	 stav by pravděpodobně nevznikl bez provokující zátěžové situace, začíná do 1 měsíce po výskytu stresu, končí obvykle do 6 měsíců, déle může přetrvávat deprese
l	 formy poruchy přizpůsobení:
l	 krátkodobá depresivní reakce-přechodný mírný depresivní stav, netrvá déle než 1 měsíc
l	 protrahovaná depresivní reakce-mírný depresivní stav, reakce na významnou životní změnu nebo dlouhodobou zátěžovou situaci, netrvá déle jak 2 roky
l	 smíšená úzkostná a depresivní reakce-méně výrazné příznaky úzkosti a deprese, vztah k vyvolávajícímu podnětu
l	 porucha přizpůsobení s převládající poruchou jiných emocí-několik typů emočních příznaků, zvl. úzkost, deprese, obavnost, tenze, zlost…
l	 porucha přizpůsobení s převládající poruchou chování-těžiště spočívá ve změnách chování, vyskytuje se např. agresivita, disociální chování.

DISOCIAČNÍ (KONVERZNÍ) PORUCHY
l	 dříve označovány jako disociační nebo konverzní hysterie
l	 vyjádření konfliktu nebo potřeby v psychické či tělesné oblasti
l	 příznaky nejsou volně kontrolovatelné, nelze je vysvětlit žádnou tělesnou chorobou
l	 disociace: vede k narušení integrálních funkcí vědomí, stav, kdy koexistují 2 duševní pochody, ale bez vzájemné integrace, např. dočasné vyloučení zátěžové situace z vědomí
l	 konverze: psychický komplex pocitů, přání, myšlenek nahrazen somatickými příznaky
l	 předpokládá se, že:
l	 symptomy vznikají psychogenně
l	 příčina není pacientovi vědomě známa
l	 symptomy přinášejí pacientovi určitý zisk
l	 vznikají psychickými mechanismy disociace nebo konverze
l	 primární zisk: osvobození od úzkosti, konfliktu tak, že příznaky pomocí psychických mechanismů udrží nežádoucí podnět mimo oblast vědomí (např. vnitřní konflikt po hádce vyjádřen ztrátou hlasu, motorickou obrnou končetin, přitom si postižený není konfliktu vědom)
l	 sekundární zisk: pomocí symptomů lze nevědomě manipulovat lidmi, ovlivňovat je (např. hysterická slepota nebo ochrnutí zabrání opustit partnera)
l	 aktivace disociace nebo konverze pomocí pacientových nevědomých procesů, zvl. impulsů z oblasti sexuality a/nebo agresivity
l	 disociace či konverze se projevují v pacientově psychice a somatice, aniž by si toho byl vědom

DISOCIAČNÍ AMNÉZIE
l	 náhlá ztráta paměti, týkající se důležitých událostí
l	 není přítomna organická příčina, je zachováno učení se novému
l	 obvykle nasedá na silný psychický stres (ohrožení života, podíl na nehodě), je na něj omezena
l	 někdy se objevuje bez zjevné provokující příčiny, pak způsobena vznikem nebo oživením psychického konfliktu, jenž je pro pacienta neúnosný a je disociačním mechanismem odštěpen od vědomí

DISOCIAČNÍ FUGA
l	 náhlé, neočekávané útěky z domova
l	 jedinec se během nich chová zdánlivě účelně, někdy částečně přijímá i novou identitu
l	 během fugy si nevzpomíná na svou minulost, po odeznění mívá amnézii na průběh fugy
l	 typicky: krátká cesta, minimální kontakty s ostatními lidmi, jednoduchá, nekompletní nová identita
l	 reakce na silný psychosociální stres, krátké trvání, někdy vyprovokována vleklým psychickým konfliktem
l	 části osobnosti disociovány, jednají samostatně
l	 motivace: únik od bolestivých emočních zážitků

DISOCIAČNÍ STUPOR
l	 výrazné omezení až úplná absence volních pohybů, normálních reakcí na zevní podněty (světlo, zvuky, dotek)
l	 úplné či téměř úplné chybění řeči, spontánních a účelných pohybů-stupor, nezjistí se ale žádná organická příčina
l	 psychogenní etiologie-příčinou silná úzkost nebo nepříjemné emoční prožitky (trauma, konflikt)
l	 pacient je při vědomí, má otevřené oči, koordinovaně jimi pohybuje

TRANS A STAVY POSEDLOSTI
l	 dočasně změněný stav vědomí, nápadně zmenšená nebo selektivně směrovaná reakce na podněty z okolí
l	 posedlost=víra postiženého, že je ovládán jinou osobností, duchem, božstvem, cizí silou
l	 stav transu je mimovolní a nechtěný
l	 jde o poruchu adaptace se psychologicky vypořádat s psychickým konfliktem či silným a bolestivým emočním zážitkem

DISOCIATIVNÍ PORUCHY MOTORIKY A CITLIVOSTI
l	 dříve nazývány konverzní hysterie
l	 ztráta nebo porušení pohybů či vnímání, příznaky připomínají somatické onemocnění, ale jsou projevem psychického konfliktu nebo potřeby
l	 příznaky nelze kontrolovat vůlí, pacient i těžké poruchy může popsat klidně a nezúčastněně, dle své představy, i v rozporu s anatomií a fysiologií těla
l	 imitace neurologických poruch: ochrnutí, ztráta hlasu, epi záchvat, slepota, výpadky zorného pole, ztráta čichu, citlivosti, někdy zvracení, falešné těhotenství
l	 projevy doprovázené pocity bolesti a složitějšími pocity patří do somatoformních poruch
l	 poruchy koordinace pohybů, chůze, neschopnost  stát bez cizí pomoci
l	 poruchy provádění složitějších činností
l	 neschopnost pohybu
l	 bezhlasí
l	 poruchy artikulace
l	 ztráta schopnosti pohybovat končetinou nebo její částí
l	 přehnaný třes, chvění jedné nebo více končetin, celého těla

DISOCIATIVNÍ KŘEČE
l	 mohou se podobat epi záchvatu, patří k hysterickému záchvatu
l	 málokdy se vyskytuje pokousání jazyka, pohmožděniny následkem pádu, močová inkontinence
l	 nedochází ke ztrátě vědomí, může se vyskytnout disociační stupor nebo trans
l	 k záchvatům dochází většinou v přítomnosti druhých osob


DISOCIAČNÍ PORUCHA CITLIVOSTI A PORUCHY SENZORICKÉ
l	 necitlivost určitých okrsků kůže, hranice většinou neodpovídají anatomickému průběhu inervace
l	 typická necitlivost typu “rukavice” nebo “punčochy”
l	 ztráta zraku nebývá úplná, spíše jde o přechodné zhoršení zrakové ostrosti a tunelové vidění
l	 méně častá psychogenní hluchota, ztráta čichu

JINÉ DISOCIAČNÍ (KONVERZNÍ) PORUCHA
l	 Ganserův syndrom: komplexní porucha  psychogenní etiologie, přibližné odpovědi pacienta
l	 mnohočetná porucha osobnosti: krajní výskyt disociace, existence dvou nebo více integrovaných a vyvinutých osobností u jednoho jedince
l	 každá osobnost má své jméno, věk, vzpomínky, vzory jednání, rysy
l	 postoje a chování střídajících se osobností značně odlišné, “Jekyll a Hyde”
l	 jednotlivé osobnosti nesdílejí své zážitky, jedna z nich obvykle dominuje
l	 podezření na přítomnost vícečetné osobnosti: období nevysvětlitelné amnézie (hodiny-dny) v každém týdnu

SOMATOFORMNÍ PORUCHY
l	 tělesné příznaky, připomínající tělesné  poruchy, ale bez zjevného organického nálezu a patofysiologického mechanismu
l	 vznikají v souvislosti s psychickými konflikty nebo potřebami
l	 příznaky ani vyvolávající momenty nejsou pod volní kontrolou, vyžadování opakovaných vyšetření, ta jsou negativní
l	 pacienti se brání porozumění vyvolávajícím příčinám (psychosociálním situacím)
l	 potíží tohoto typu přibývá, somatické obtíže okolí lépe akceptuje oproti psychickým, jsou účinnější v nevědomé strategii dosahování zisků

SOMATIZAČNÍ PORUCHA
l	 opakované a často se měnící tělesné příznaky
l	 bývají přítomny dlouho před tím, než pac. psychiatricky vyšetřen
l	 pac. v péči mnoha specialistů, vyžadují léčbu, podstupují zbytečné diagnostické a terapeutické zákroky (vč. operací)
l	 dramatický a působivý popis stesků, zvl. z oblasti poruch zažívání (bolest, říhání, zvracení, nevolnost), kožních potíží (svědění, pálení, štípání, bolestivost), podpůrného a pohybového aparátu (bolesti zad) a pod.


HYPOCHONDRICKÁ PORUCHA
l	 nereálná interpretace tělesných příznaků nebo pocitů jako abnormálních
l	 vede k zaujetí obavami nebo k přesvědčení, že jde o závažné onemocnění
l	 nereálný strach nebo víra přetrvávají navzdory opakovaným vyšetřením a ujišťování lékařů o dobrém zdravotním stavu
l	 hypochondričtí pacienti vyžadují vyšetření, zatímco pacienti se somatizační poruchou žádají léčbu
l	 hypochondričtí pacienti se léků/léčby bojí, v návštěvě lékaře hledají uklidnění, pacienti se somatizační poruchou naopak léky užívají nadměrně a bez rozmyslu

SOMATOFORMNÍ VEGETATIVNÍ DYSFUNKCE
l	 pacient popisuje příznaky, které jsou zdánlivě vyvolány poruchou orgánu, jehož činnost je z velké části nebo zcela kontrolována vegetativně
l	 nejčastěji se potíže týkají srdečně-cévního systému, dýchacího ústrojí, trávicího ústrojí, močopohlavní soustavy
l	 diagnóza se zakládá na:
l	 objektivních příznacích celkového vegetativního podráždění (bušení srdce, pocení, červenání, třes)
l	 nespecifických subjektivních pocitech (prchavé bolesti, pálení, sevřenost, nadýmání)
l	 pacienti se zabývají možností a obavou z vážné choroby, což je v rozporu s výsledky vyšetření a závěry lékařů

PŘETRVÁVAJÍCÍ SOMATOFORMNÍ BOLESTIVÁ PORUCHA
l	 dominují stížnosti na těžkou, stálou a skličující bolest, kterou nelze vysvětlit žádnou tělesnou chorobou
l	 k průkazu je nutné nalézt časový vztah mezi vznikem nebo provokací poruchy a vznikem nebo oživením psychického konfliktu
l	 bolest většinou neodpovídá anatomickým poměrům v organismu, představuje symbolické vyjádření psychického konfliktu
l	 umožňuje postižené osobě vyhnout se nějaké nepříjemné/škodlivé aktivitě, získat podporu okolí (sekundární zisk)

JINÉ SOMATOFORMNÍ PORUCHY
l	 potíže nejsou spojeny s vegetativním nervovým systémem, omezují se na specifické systémy nebo části těla
l	 příznaky nejsou způsobeny tělesnou poruchou, odrážejí psychický konflikt nebo potřebu
l	 pocity otékání, mravenčení, “globus hystericus”-”knedlík” v krku, pocit cizího tělesa, které je příčinou obtížného polykání, psychogenní ztuhnutí šíje, psychogenní svědění, poruchy menstruace aj.


JINÉ NEUROTICKÉ PORUCHY
l	 neurastenie
l	 první typ: stesky na zvýšenou únavu po duševním vypětí, bývají poruchy soustředění, snížení výkonu v práci i doma
l	 druhý typ: pocit tělesné slabosti a vyčerpání se dostaví při minimální tělesné námaze, spojen s pocity svalové bolesti, neschopností relaxace
l	 u obou typů běžné závratě, bolesti hlavy, pocity nejistoty, poruchy spánku, vzrušivost
l	 depersonalizační a derealizační syndrom
l	 depersonalizace: změněné vnímání a prožívání vlastní osobnosti, kvalitativní změny (neskutečnost, vzdalování, automatismus)
l	 derealizace: obdobné pocity, ale vzhledem k vnějšímu světu
l	 syndrom bývá většinou spojen s jinými poruchami (deprese)
l	 jiné specifikované neurotické poruchy
l	 Dhatův syndrom: nezdůvodněné obavy z oslabujícího účinku výronu semene
l	 koro: úzkost a strach, že se penis zatáhne do břicha, způsobí smrt
l	 latah: imitativní a automatické chování

POZNÁMKY K NEURÓZÁM
l	 epidemiologie
l	 neurózy patří mezi nejčastější poruchy zdraví, výraznými příznaky trpí až 20 % jedinců v populaci
l	 mnohem více osob postihují mírnější neurotické příznaky chronicky nebo přechodně při zátěži
l	 průběh a prognóza
l	 průběh některých poruch je krátkodobý (odezva na stres), jiných dlouhodobý, zabírá podstatnou část života (obsedantně kompulzivní porucha)
l	 prognóza je vcelku dobrá, avšak u těžkých obsedantně kompulzivních neuróz a poruch s rysy deprese hrozí nebezpečí sebevraždy, v ostatních případech záleží na adaptačních možnostech jedince a aplikované terapii
l	 po úspěšném vyřešení psychických konfliktů vlastními silami nebo za pomoci psychoterapie se neurotické příznaky vytrácejí

TERAPIE NEURÓZ
l	 farmakoterapie
l	 většinou symptomatická, zaměřená na ovlivnění úzkosti, tenze
l	 pomoc při řešení konfliktů vlastními adaptačními mechanismy
l	 hlídat podávání léků s rizikem návyku, omezit jejich podávání na dobu nezbytně nutnou
l	 psychoterapie
l	 individuální, skupinová, krátkodobá, dlouhodobá
l	 řada technik, slouží ke změně chování jedince, jeho prožívání, myšlení, k osvojení si účinnějších způsobů, jak zvládat stres a jednat s druhými lidmi
l	 psychoanalýza: pochopení vlastních nevědomých motivů a konfliktů vede k žádoucí změně chování
l	 behaviorální směr: lidé se naučí problémy zvládat bez hledání faktorů, které ovlivnily jejich vývoj
l	 vztah mezi terapeutem a klientem/pacientem, volný hovor bez rizika odsouzení, prozrazení, pochopení, důvěra, pomoc.

