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Невярно е 

твърдението, 

че от паник 

атаките се 

полудява, 

въпреки че в 

интернет 

вероятно сте 

попадали на 

подобна 

информация! 

Пикът е към 10-
тата минута 

 

Oт Николина Георгиева 

 Ускорен сърдечен 
ритъм, недостиг на 
въздух, задух, 
ускорено дишане; 

 Чувство на тежест в 
гърдите, замайване, 
припадък, 
изпотяване, 
втрисане; 

Хората, които живеят 
с паник атаките си, 
смятат другите за 
щастливци. Светът е 
пълен с хора, които не 
получават паник 
атаки, но не са и 
щастливи. 

Парадоксалното в 
случая е, че колкото и 
болезнена да е паник 
атаката, всъщност е 
полезна за нас. 

 

 

Истината е, че тя ни 
помага да се устремим 
към по-добро. Да 
спрем да живеем 
живота си в 
страдание. Ние никога 
няма да сме „както 
преди“, но бихме 
могли да опитаме да 
променим живота си 
към добро. 

Паническите атаки 
имат внезапно начало, 
обикновено достигат 
пик към 10-тата 
минута и приключват 
за около 30 мин, но 
могат да бъдат и по-
кратки или понякога 
да продължават с 
часове.  

Паническите 
пристъпи винаги са 
съпроводени с редица 
симптоми, като:  

 Тревожност за 
нещо; 

 Чувство, че нещо 
лошо ще се случи; 

 Желание за 
бягство; 

 Чувство, че 
полудяваш, губиш 
разсъдъка си; 

 Чувство, че умираш 
или получаваш 
инфаркт; 

 Деперсонализация 
(чувство, че 
виждаш себе си 
отстрани); 

  

Паническо 
разстройство 
по време на 
изолация 

Зигмунд Фройд 
определя 
тревожността като 
основен симптом 
на този тип 
разстройство и 
въвежда термина 
тревожна невроза. 

Паническо 
              разстройство - 
неочаквани, тревожни, 
панически пристъпи, 
придружени от 
постоянна загриже-
ност за появата на нов 
пристъп и страх от 
неговите последствия. 
 

При поява на паник 

атака най-често се 

страхуваме от:  

 Полудяване 

 Загуба на контрол 

над себе си 

 Смърт  
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Важно е да се отбележи, че настъпването на паник атака през нощта и по време на 

изолация НЕ ЗАСТРАШАВА по никакъв начин живота и здравето на потърпевшите. 

 

Паник атаки през 
нощта и по време 
на социална 
изолация 

 

Oт Николина Георгиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да излезеш от сън с 
паник атака е 
брутално. В този 
момент човек е силно 
дезориентиран за това 
къде е и какво се 
случва с него. Тялото 
му е сковано, а 
съзнанието е напълно 
убедено, че това 
състояние е фатално за 
неговото здраве. В 
този момент кожата е 
бледа, сърцето бие 
силно, а замайването и 
задушаването 
потвърждават, че това 
не е кошмар, който си 
сънувал допреди 
малко, а всичко едва 
сега започва. 
Социалната изолация, 
затварянето между 
четирите стени на 
жилището и дори 
самата мисъл, че не е 
позволено да се излиза 
навън, могат да 
предизвикат силни 
тревожни състояния и 
пристъп на атака. 

 

Тъмнината и тишината  
през нощта напомня на 
хората с паники за това, 
което ги плаши най-
много – умирането. В 
тези моменти на 
безсилие и 
дезориентация е почти 
невъзможно да 
потърсиш помощ или да 
се обадиш по телефона 
на някого, на когото 
имаш доверие и знаеш, 
че би ти помогнал да се 
успокоиш.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Причина за нощните паники 

Необичайни звуци, 

шумове, светлини, които 

човек долавя в съня си, 

които вероятно са 
несъзнаван спусък. REM фазата на съня. В този етап се 

сънува, а тялото е в невъзможност да 
извършва движения, функционално 

парализирано е. Това би могло да 

породи подсъзнателен страх, защото се 
свързва със смъртта. 

Телесни преживявания вследствие 

на нормалното функциониране на 

човешкия организъм: неудобна 

поза за сън, изтръпване на 

крайници от притискането им и 
т.н. 

 



 
ИНФОРМАЦИОНЕН 

БЮЛЕТИН 
Брой 1, м. април 2020 г. 

 

Страница 3 
 

В какво се изразява паник атаката? 
 

Паническата атака протича в две 

направления - мисловно и телесно, 

като в един момент те се редуват 

циклично. Страхът от смъртта 

например се съпътства от задух и 

световъртеж, които усилват 

ирационалния страх, а той от своя 

страна – физическото усещане. 

Мисловните симптоми са:  ужас, 

страх от загуба на контрол, страх от 

смъртта, чувство за откъсване от 

околната среда. 

 

 

 

Нерядко в паническата атака се крие някаква 

фобия - агорафобия (страх от открити пространства), 

клаустрофобия (ако я имате, а асансьорът закъса, 

може да получите паник атака). 

Телесните симптоми, които съпътстват паник 

атаката, са: замайване, задух, болка или тежест в 

гърдите, ускорен пулс, изпотяване, топли и 

студени вълни, болка в корема и гадене. 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЪЛ НА ПАНИКАТА 
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Важно е да НЕ поставяме диагноза, 

а да действаме! 
 

Как да помогнем на 

човек по време на 

паник атака? 

 

 

1. Паник атаките често се 
случват в затворени 

пространства и малки 

помещения, затова първо 

изкарайте човека на открито, 

за да поеме свеж въздух. 

2. Сложете го да седне и му 

дайте да пие вода, а ако 

отношенията Ви позволяват, 

го хванете здраво за ръката, 

за да почувства, че не е сам.  

 

3. Говорете с него 

внимателно,  с 

успокояващ глас, 

попитайте го дали 

знае какво го е 
уплашило. Не го 

притискайте да 

говори, ако няма 

желание.  

4. Изслушайте 

човека, без да го 

осъждате. 

5. Обяснете му, че е 
хубаво да овладее 

няколко техники за 

самопомощ, ако в 

такъв момент няма 

кой да му помогне. 

6. Насърчете го да се 

обърне за помощ към 

професионалист. 

Най-добре да 

направите това след 

като паниката 
премине – в 

състояние на остра 

тревога няма да 

възприеме думите 

Ви. 

  

 

 

 

 

 

 

   

ПОЗИТИВНО ПОСЛАНИЕ… 

"Има само два начина да 
изживееш живота си. 

Единият - сякаш чудеса не 
съществуват.  

Другият - сякаш всичко е 
чудо" 

- Алберт Айнщайн 

 

За връзка с  нас: 

Адрес: ул. „Цар Иван 
Шишман“ № 96 

Тел.: 042/ 23-00-24 

E-mail: pic.starazagora@abv.bg  
Web: www.pic-starazagora.com  

Работно време: 8:30 – 12:30 и 

13:30 – 17:30 

mailto:pic.starazagora@abv.bg
http://www.pic-starazagora.com/

