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IMUNITA
• schopnost organismu bránit se proti patogenům pocházejícím jak z vnějšího prostředí, tak z vnitřního prostředí organismu (virus,
bakterie, nádorová buňka)
• spouští imunitní odpověď organismu vůči patogenům a v určité míře jí disponují všechny organismy.
• je řízena imunitním systémem

• dle odolnosti proti konkrétní nemoci
• vrozená / nespecifická (obranné mechanismy všech buněk zajišťující okamžitou odpověď)
• získaná / specifická (proběhlé onemocnění x očkování)
• dle povahy imunitní odpovědi

• buněčná
• humorální
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STRES
• reakce organismu na hrozící nebezpečí, tzn. funkční stav, kdy je organismus vystaven mimořádným podmínkám (stresorům)
a jeho následné reakce, jenž mají za úkol udržet vnitřní homeostázu a zajistit přežití
• termín zavedl do medicíny v 50. letech minulého století Hans Selye pod názvem Stress = general-adaptation-syndrome (G-A-S) a popsal 3 stadia: stadium
alarmu, stadium rezistence a stadium vyčerpání. V roce 1975 připojil dělení na eustress (pozitivní zátěž) a distress (nadměrná zátěž) (Adam 2020).
• stresory jsou různorodé: fyzikální, psychické, sociální, traumatické,…
• reakce na stres řídí CNS přes
• nervový systém / činnost vegetativního nervstva
• hormonální / systém hypothalamus – hypofýza – nadledvinky (HPA osa) propojený
s limbickým systémem / stresové hormony
• akutní stres
• prvotní stresová reakce s mobilizaci energetických rezerv aktivaci sympato-adrenálního systému / „fight or flight,“ „boj nebo útěk“,
• aktivace všech systémů od kardiorespiračního po imunitní s jediným cílem: přežití a zvládnutí ohrožující situace,
• podnět trvající řádově minuty až hodiny
• chronický stres
• dlouhodobé zatížení stresujícím stavem, jako je kupř. úzkost, strach, deprese, zvyšuje náchylnost k rozvinutí některé z infekčních chorob,
například respirační virózy nebo manifestaci herpetické infekce

„Stres vzniká tehdy když mozek nedovolí tělu nakopnout někoho, kdo si to zaslouží“
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CHRONICKÝ STRES A IMUNITA
• Chronický stres zvyšuje četnost autoimunitních chorob či zhoršuje jejich průběh. Chronický stres a depresivní stavy mají negativní vliv na somatické zdraví. Z tohoto důvodu
se doporučují časné léčebné intervence, protože odstranění či zmírnění stresu či deprese v průběhu somatického onemocnění snižuje počet somatických komplikací, a tedy
snižuje i náklady na jejich léčbu. Dá se říci, že: „Trápení přivolává nemoci, spokojenost je odhání“ (Adam 2020).
• Studie ukázala, že výskyt a závažnost manifestního onemocnění respirační virózou pozitivně koreloval s mírou udávaného stresu, což znamená, že stres zvyšuje náchylnost
organismu k onemocnění virovou infekcí (Cohen 1998).
• Potlačení imunity v důsledku zvýšené hladiny glukokortikoidů – snížení funkce imunitního systému až imunosuprese.
• Doprovodný jev – behaviorální změny (kouření, alkohol, zvýšený příjem stravy, snížená kvalita spánku, … )
• Studie která se zaměřila na vztah mezi emocionálním stylem a náchylností k nachlazení. Autoři vybrali 193 respondentů
ve věkovém rozmezí 21-55 let a rozdělili je dle toho, v jakém emocionálním stylu jsou nastaveni. Pozitivní emocionální styl
charakterizovali veselostí, živostí a vyrovnaností, negativní styl úzkostností, hostilitou a depresivitou. Oběma skupinám byla
podána dávka rhinoviru či influenzy v podobě nosních kapek a následně byly monitorovány příznaky nachlazení.
Ukázalo se, že lidé s pozitivním emočním nastavením, tedy méně stresovaní, byli odolnější vůči vzniku
respiračního onemocnění (Cohen et al. 2006).

08 Stres Imunita.pdf (edukafarm.cz)
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COVID-19 STRES-IMUNITA
Pandemické šíření onemocnění covid-19 vyvolalo v populaci obrovskou vlnu strachu a paniky. Vysoká míra strachu a v tuto chvíli již
můžeme hovořit o dlouhotrvajícím strachu však mohou vést k absurdnímu chování, stigmatizaci nemocných a zdravotníků, snižování
obranyschopnosti organismu a rozvoji psychických poruch (Ahorsu et al., 2020; Shigemura et al., 2020).
Vliv covidu-19 na lidskou imunitu je podrobován v těchto chvílích mnoha studiím. Nicméně se považuje za jednu z největších
evolučních událostí za 100 let. Objevují se nová témata cytokinové bouře, long-covidu.
Matoucí a nekonzistentní zdravotní doporučení tak mohou zvyšovat strach z nemoci covid-19 (Ng & Kemp, 2020). Tato situace
bohužel doprovází celou pandemii. U nás stále zažíváme časté rychlé změny zdravotních doporučení od odborníků i vlády. Častá jsou
rozdílné intepretace od lajků i odborníků. Média nejsou v souladu s vládními názory, zveřejňují opatření ještě před finální verzí což
je pro veřejnost velmi matoucí.
„Komu je nad 65 let a je nenaočkovaným, tak já osobně bych mu doporučil, aby si sbalil kartáček na zuby a pyžamo a byl připraven na to, že dost možná stráví Vánoce pod
kyslíkem, protože fakt je, že ta populace nad 65 je prostě tímhle dramaticky ohrožena,“
„Mám velkou obavu, že po Vánocích nám velmi významně stoupne úmrtnost. Těm starším bude postupně klesat účinnost očkování, ne každý si dá posilující třetí dávku. Znovu
se to zavleče do rodin a trochu se v tom zacyklíme a stovky lidí to bude stát život, ne-li tisíce,

„ Kdo se nenaočkuje zemře“
„Může se stát cokoli, může se to kompletně zavřít. Jinak riskujete, že se zase kompletně zhroutí zdravotnictví a v nemocnici vám nevezmou havárku.“

„ Druhá runda už nebude“
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MÉDIA
Zejména v době lockdownu byli obyvatelé nejen naší republiky vystaveni negativním zprávám jak tradičních mediálních zdrojů, tak
trávili i dlouhé chvíle na sociálních sítích. Vystavení většímu počtu tradičních mediálních zdrojů a více hodin na sociálních médiích
bylo úzce spojeno s duševním utrpením během vzestupu pandemie COVID-19 v USA (Riehm et al., 2021).
Vyhledávání a poskytování pomoci online je typickou reakcí na pandemii (Bavel et al., 2020) Shensa et al. (2020) ale naznačují, že
vliv emociální podpory získané ze sociálních médií na duševní zdraví se může lišit od komunikace tváří v tvář.

Teorie a praxe současných médií – Manipulátoři.cz (manipulatori.cz)
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Representation of long COVID syndrome in the awareness of the
population is revealed by Google Trends analysis - PMC (nih.gov)

Internetový vyhledávač – mega článek [2022] (strafelda.cz)
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MÉDIA – SOCIÁLNÍ SÍTĚ

(9) Petr Ludwig | Facebook

(9) MUDr. Jan Vojáček, CFMP | Facebook
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MÉDIA - OFICIÁLNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE
Role/poslání novináře

• ptát se;
• pátrat po informacích, ověřovat fakta;
• přinášet fakta o realitě tak, aby veřejnost měla objektivní informace, vhled i nadhled a měla možnost objektivního vnímání
situace;
• Etický kodex novináře (Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace. Požadavky na vysokou profesionalitu v žurnalistice. Důvěryhodnost, slušnost a
serióznost zvyšují autoritu médií.) Etický kodex | Syndikát novinářů ČR, z. s. (syndikat-novinaru.cz)

Moc médií
• lidé si utváří názor podle toho co vidí, slyší, čtou …;

• lidé žijí ve virtuálním světě toho co jim média nabízí;
• média jsou socializačním činitelem „ co je v televizi, novinách, co říkají v rádiu je pravda …“;
• přináší EMOTIVNÍ příběhy – čím silnější EMOCE tím silnější nástroj MANIPULACE

JAKÁ BYLA NEJSILNĚJŠÍ EMOCE, KTERÁ BYLA NEJEN NA POČÁTKU PANDEMIE ZPROSTŘEDKOVÁNA MÉDII?
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STRACH
• Business
• Politika
• Ideologie
• Mocenský nástroj
V novinařině je strach prý VELMI SEXY
„Téma covid znamená téměř 100% zájem veřejnosti. Lidé mají také rádi lékaře, vědce, autority, kterým potřebují věřit, cítí se pak víc v bezpečí. A kdo jiný by měl při takové
epidemii radit, co dělat, než tito experti. Tyto experty mají velmi ráda i média, informační chaos tu proto začal být velmi rychle,“
„Skrytá moc médii spočívá v tom, že přetvářejí naše chování, jednání a myšlení. Základním prostředkem mediální manipulace je dezinformace. Když už problém nelze ututlat,
vyhlásí se do světa doplněný o zcela falešné řešení. Cíl je jasný; pozornost veřejnosti se buď svede jinam, nebo časem vyšumí a zapomene se. Kritika tu není objevováním
pravdy a hledáním nápravy, je to jen jakýsi komunikační rituál, řešení problémů už ani neočekáváme,“

Covidkon: Markéta Dobiášová: Role médií v krizových situacích Covidkon: Markéta Dobiášová: Role médií v krizových situacích – YouTube

www.fnol.cz

MÉDIA - OFICIÁLNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE

Uživatel Petr Ludwig na Twitteru: „NEW ZÁZNAM: Dáváme volně ke shlédnutí záznam nejnovější meta-přednášky: Co ví věda o laskavosti 🎥 ZÁZNAM ZDE: https://t.co/PMEXwZPlvr 🎥 https://t.co/haI8lWS0ga“ / Twitter
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INFORMACE & DEZINFORMACE
"

"Neustále vakcínu odkládala." Vláda v nové očkovací kampani využívá i fotky zemřelých - Aktuálně.cz (aktualne.cz)
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MÉDIA DEZINFOWEBY

Kritické myšlení - Co je to kritické myšlení a dobroser? #krimys - YouTube
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MÉDIA DEZINFOWEBY?
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MÉDIA DEZINFOWEBY
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JAK NA STRES…

WHO_stres_epidemie_1_.pdf (szu.cz)

https://www.facebook.com/funkcnilekar/photos/a.1748043588595230/5068231749909714/
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