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Štvrtok, 21. jún 2018
Sympózium Gerontopsychiatrickej sekcie
Téma: Organické psychické poruchy – nové klasifikácie,  
diagnostické a terapeutické štandardy
Predsedajúci: M. Králová
1. Demencia s Lewyho telieskami
 K. Gmitterová (Bratislava)
2.  Efekt hlbokej mozgovej stimulácie na neuropsychiatrické symptómy Parkinsonovej 

choroby
 Z. Košutzká (Bratislava)
3.  Montrealský kognitívny test a jeho psychometrické vlastnosti na neklinickej vzorke u ľudí 

vo vyššom veku
  M. Hajdúk, S. Gergely, A. Svingerová, P. Brandoburová, S. Krakovská, A. Heretik Jr,  

A. Heretik Sr (Bratislava)
4. Neuropsychiatrické symptómy demencií a ich liečba – aktuálne odporúčania
 M. Králová (Bratislava)

Sympózium Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave
Téma: Zaujímavé kazuistiky z klinickej praxe
Predsedajúci: M. Matisová, M. Virčík
1. Myokarditída ako závažný nežiaduci účinok liečby klozapínom
	 M.	Matisová,	I.	Királyiová,	M.	Turček,	J.	Pečeňák	(Bratislava)
2. Blížiaca sa psychóza?
	 M.	Virčík	(Michalovce)
3. Psychiatrické komplikácie Addisonovskej krízy
	 V.	Valkučáková	(Trnava)
4. Vzorový multimediálny modelový prípad pre interaktívnu výučbu v psychiatrii 
	 M.	Turček,	P.	Janík,	V.	Segeda,	J.	Pečeňák	(Bratislava)

Sympózium Sekcie socálnej psychiatrie
Téma: Ciele a perspektívy komunitnej liečby na Slovensku
Predsedajúci: M. Zelman
1. Ekonomický status pacientov so schizofréniou: trend vývoja zamestnanosti 2004 − 2017
	 M.	Zelman	(Hronovce)
2.  Skúsenosti s použitím škály SASS na posúdenie psychosociálneho fungovania chorými  

so schizofréniou
	 D.	Krajčovičová,	T.	Čaplová,	M.	Nvotová	Slančíková	(Bratislava)
3. Syndróm vyhorenia u psychiatrov na Slovensku
	 E.	Morovicsová,	L.	Kostovičová	(Bratislava)
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4. Liga za duševné zdravie SR − spoločne za zmeny v komunitnej starostlivosti na Slovensku
 A. Dzureková (Bratislava)
5. Národná platforma EUPATI Slovensko
	 P.	Balážová,	D.	Tomek	(Bratislava)

Sympózium „Komplexnosť je cestou k jednoduchosti“
Odborné	sympózium	podporené	spoločnosťou	Angelini
Predsedajúci: J. Pečeňák
1. Prečo tri v jednom...
	 J.	Pečeňák	(Bratislava)	
2. Úzkosť, strach a smútok: ako vystúpiť bez obáv z bludného kruhu?
	 M.	Turček	(Bratislava)
3. Čo sa dá odhaliť o insomnii v spánkovom laboratóriu 
 E. Feketeová (Bratislava)
4. Sexuálne benefity trazodónu
	 D.	Caisová	(Košice)

Prezentácia e-posterov
Predsedajúci: Ľ. Forgáčová, I. Ondrejka
1. Komplikácie liečby depresie v komorbidite s diabetes mellitus v adolescentnom veku
	 A.	Surovcová,	J.	Trebatická,	Z.	Matzová	(Bratislava)
2. Vplyv genotypu glutamát-cysteín ligázy na senzorimotorický gating 
	 R.	Rovný,	M.	Marko,	G.	Repiská,	G.	Minárik,	I.	Riečanský	(Bratislava,	Viedeň,	Rakúsko)
3.  Prieskum ohľadom manažmentu pacientov s psychogénnymi neepileptickými záchvatmi 

na psychiatrických a neurologických pracoviskách v Českej a Slovenskej republike
	 K.	Hubčíková,	Z.	Pechanová	(Pezinok)
4.  Prieskum ohľadom používaných psychodiagnostických metód a psychoterapeutických 

prístupov u pacientov s psychogénnymi neepileptickými záchvatmi na psychiatrických a 
neurologických pracoviskách v Českej a Slovenskej republike

	 Z.	Pechanová,	K.	Hubčíková	(Pezinok)
5.  Možnosti posudzovania agresivity u pacientov so schizofréniou – porovnanie výstupov 

vybraných diagnostických metód
	 S.	Godinová,	M.	Zholob	(Hronovce)
6. Možnosti objektívneho posudzovania rizika agresie u pacientov s diagnózou schizofrénie
	 M.	Zholob,	S.	Godinová,	M.	Zelman	(Hronovce)

Sympózium Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Predsedajúci: M. Anders, M. Hollý
1.  Prvky a jejich funkce v reformě psychiatrické péče v ČR I. − Ambulance s rozšířenou péčí 

a psychiatrická oddělení všeobecných nemocnic (akutní péče)
	 M.	Anders,	M.	Hollý,	D.	Protopopová	(Praha,	ČR)
2.  Prvky a jejich funkce v reformě psychiatrické péče v ČR II. – Psychiatrické nemocnice, 

multidisciplinární týmy, centra duševního zdraví
	 M.	Hollý,	D.	Protopopová,	M.	Anders	(Praha,	ČR)
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Sympózium Sekcie psychopatológie
Téma: Psychopatológia – integratívna disciplína 
Predsedajúci: Ľ. Forgáčová, N. Kaščáková
1. K psychopatológii somatoformnej bolesti
	 N.	Kaščáková,	J.	Hašto,	P.	Tavel	(Bratislava,	Olomouc,	ČR)	
2.  Somatoformná bolestivá porucha – biopsychosociálny model diagnostiky a liečby, 

kazuistika
	 N.	Kaščáková,	J.	Hašto	(Bratislava)
3.  Špecifická psychopatológia pri dopamínergickej terapii Parkinsonovej choroby – častá, 

no často prehliadaná
	 T.	Rakús,	K.	Hubčíková	(Pezinok)
4. Kreativita a psychopatológia
	 P.	Korcsog,	Š.	Šeböková,	M.	Illesová	(Rimavská	Sobota)	
5.  Insomnia pri genetickej forme Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby podmienenej mutáciou 

E200K
	 D.	Jarčušková,	Z.	Gdovinová,	E.	Feketeová	(Košice)

Sympózium Sexuologickej sekcie
Téma: Psychiatrická sexuológia z pohľadu novovznikajúcej Sekcie SPsS SLS
Predsedajúci: I. André, B. Vašečková
1. Sexuálne deviácie u žien
	 I.	André,	Ľ.	Izáková	(Bratislava)
2. Pohľad psychiatra na homosexualitu − je ešte vôbec o čom hovoriť? 
	 M.	Patarák	(Banská	Bystrica)
3. Zvláštnosti detskej sexuality v kontinuite normy a patológie
	 J.	Štefániková,	R.	Máthé	(Bratislava,	Nové	Zámky)
4. Niektoré psycho-sociálne a medicínske aspekty genitálneho piercingu
 K. Jandová (Bratislava)
5. Fenomén „závislosť“ od sexu, fikcia alebo realita?
	 M.	Chovanec	(Bratislava,	Nové	Mesto	nad	Váhom)

Plenárna prednáška
 Psychiatria z pohľadu neurochirurga a dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave
	 J.	Šteňo	(Bratislava)

Sympózium Sekcie biologickej psychiatrie
Téma: Výzvy v liečbe psychických porúch žien
Predsedajúci: L. Vavrušová
1. Gluténová senzitivita a schizofrénia − ovplyvnenie závažnosti ochorenia
	 S.	Dubinská,	B.	Nováková	(Košice)
2. Je možná kauzálna liečba psychózy?
	 M.	Hanáková,	D.	Čelovská,	Ľ.	Izáková	(Bratislava)
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3.  Mental Health Services Considering Women Needs: Insights from Women Mental Health 
Section of Russian Society of Psychiatrists

	 N.	D.	Semenova,	V.	N.	Krasnov	(Moskva,	Rusko)
4. Post partum depresia – v priebehu času translácia do iného ochorenia?
	 L.	Vavrušová	(Bratislava)

Sympózium varia I
Predsedajúci: M. Králová
1. Alkoholová demencia
	 V.	Režnáková	(Bratislava)
2. Zhodnotenie úspešnej liečby obsedantno-kompulzívnej poruchy
	 V.	Provazník,	P.	Minárik	(Bratislava,	Pezinok)
3. Komorbidita duševných a telesných ochorení − výzva SZO pre medicínu 21. storočia
	 Ľ.	Forgáčová	(Bratislava)
4. Budúcnosť psychiatrie
	 P.	Janík,	E.	Janíková	(Bratislava)
5. Aktuálne zmeny a posuny poskytovania psychiatrickej ambulantnej praxe
	 J.	Dúžek	(Banská	Štiavnica)

Poľsko-slovenské sympózium
Predsedajúci: J. Dragašek
1. Use of Telepsychiatry in Outpatient Therapeutic Services
	 K.	Krysta,	M.	Krzystanek	(Katowice,	Poľsko)
2. Opioid-Induced Bowel Dysfunction (IBD) in Substitution Therapy for Opioid Dependence
	 B.	Habrat,	M.	Strelnikow	(Warsaw,	Poľsko)
3. Does Obesity Lead to Brain Aging?
	 	M.	Kolenič,	K.	Franke,	J.	Hlinka,	F.	Španiel,	T.	Hájek	(Klecany,	Jena,	Praha,	Halifax,	ČR,	

Nemecko,	Kanada)
4. Súčasné možnosti a perspektíva liečby negatívnych príznakov schizofrénie
	 J.	Dragašek,	Z.	Vančová	(Košice)

Workshopy
  Vieme sa „postarať“ o osoby s poruchami pohlavnej identity? 

B. Vašečková, D. Caisová, O. Jamborová (Bratislava, Košice)
  Ako prezentovať príspevky, viesť sympózium a odbornú diskusiu 

I. Bauerová (Bratislava)
  Posílení zdravé části osobnosti – vnímání hodnot a smyslu v životě pacienta 

M. Kosová (Brno, ČR)
  Posílení zdravé části osobnosti – vnímání hodnot a smyslu v životě pacienta 

V. Sojka (Havlíčkův Brod, ČR)
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Sympózium „Iný pohľad na schizofréniu a jej liečbu“
Odborné	sympózium	podporené	spoločnosťou	Janssen
Predsedajúci: Ľ. Izáková
1. Prečo LAI? – dáta a fakty
	 J.	Dragašek	(Košice)
2. Prečo LAI? – straty a nálezy 
	 Z.	Janíková	(Liptovský	Mikuláš)

Piatok, 22. jún 2018
Sympózium Psychofarmakologickej sekcie
Téma: Vysoké (off-label) dávky psychofarmák
Predsedajúci: D. Breznoščáková
1. Dávkovanie antipsychotík – od rýchlej neuroleptizácie po súčasnosť
	 J.	Pečeňák,	P.	Janík,	M.	Turček	(Bratislava)
2. Off-label preskripcia – súčasť špičkovej psychofarmakológie či vysokého rizika?
	 J.	Šidlo,	D.	Breznoščáková,	Ľ.	Mikuláš,	J.	Šikuta,	P.	Očko	(Bratislava,	Košice)
3. Off-label liečba antipsychotikami pri demencii
 M. Matisová, M. Králová (Bratislava)
4. „Off-label“ liečba OCD − možnosť či nevyhnutnosť?
	 E.	Pálová,	I.	Bajusová,	E.	Semančíková,	M.	Kovaničová,	Z.	Vasiľková	(Košice)	
5.  Účinnosť monoterapie vortioxetínom v porovnaní s kombinovanou liečbpu vortioxetín/

olanzapín pri liečbe depresie v dospelosti – vlastné skúsenosti
	 M.	Oppa,	D.	Cesneková,	I.	Ondrejka,	G.	Nosáľová	(Martin)

Sympózium Sekcie súdnej psychiatrie
Téma: Zložité prípady znaleckého posudzovania (zmeny ochranného liečenia, 
rodičovské spory, etnické, resp. transkulturálne špecifiká)
Predsedajúci: E. Žigová, M. Burič
1.  Obvinený zo závažných zločinov ako proband komplexnej psychologicko-psychiatricko- 

-sexuologickej expertízy – kazuistika
	 I.	André,	R.	Máthé,	Ľ.	Izáková	(Bratislava)
2.  K znaleckému posudzovaniu zmeny ústavnej ochrannej psychiatrickej liečby na 

ambulantnú – kazuistika
	 M.	Obžerová,	E.	Žigová	(Pezinok)
3.  Náročnosť diferenciálnej diagnostiky duševných porúch: schizofrénia − porucha 

osobnosti − závislosť od návykových látok v súdno-znaleckej praxi − kazuistiky
	 M.	Čerňan	(Galanta)
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4.  Získanie zdravotnej dokumentácie od zdravotných poisťovní za účelom vypracovania 
znaleckého posudku

	 V.	Provazník	(Bratislava)
5. Súlož po Hypnogene − krimi paradoxy
	 A.	Franek,	T.	Tesař	(Žilina,	Bratislava)

Sympózium varia II
Predsedajúci: L. Vavrušová
1.  Výskyt komorbidít pri najzávažnejších neurologických a psychiatrických poruchách na 

Slovensku (štúdia COSMOS) – výsledky prospektívneho epidemiologického prieskumu
	 J.	Dragašek,	M.	Minár,	Z.	Vančová,	D.	Jarčušková,	P.	Valkovič	(Košice,	Bratislava)
 Prednáška podporená spoločnosťou Krka
2.  Porovnanie účinnosti a bezpečnosti 21 antidepresív pri akútnej liečbe veľkej depresívnej 

poruchy u dospelých: systematický prehľad a sieťová metaanalýza (prof. A. Cipriani, the 
Lancet, 2018)

	 L.	Vavrušová	(Bratislava)
 Prednáška podporená spoločnosťou Servier
3. Prevencia Alzheimerovej demencie?
 P. Minárik (Pezinok)
4.  Význam kvality terapeutického vzťahu v liečbe pacientky s reziduálnymi symptómami 

schizofrénie – kazuistika
	 P.	Ohrablo	(Bratislava)
5.  Four Perspectives on Death: Suicidal Thoughts and Suicide in the Classical Farsi-Dari Literature
	 H.	Shahpesandy	(Lincoln,	UK)

Stretnutie zástupcov občianskych združení 
a pacientskych organizácií
Podujatie	podporené	spoločnosťou	Janssen
Moderuje: spoločnosť SEESAME

Sympózium „O budúcnosti pacienta rozhodujeme už dnes“
Odborné	sympózium	podporené	spoločnosťou	Lundbeck	Slovensko
Predsedajúci: M. Kopeček
1. Čo predikuje úspešné psychosociálne fungovanie pacientov so schizofréniou?
 M. Hajdúk (Bratislava)
2. Depotní aripiprazol a jeho potenciál na fungování pacienta
	 M.	Kopeček	(Praha,	ČR)

Panelová diskusia o vzdelávaní v psychiatrii 
Diskutujúci: J. Beezhold (EPA), Z. Slezáková (MZ SR), J. Dragašek (UEMS, EFPT, SPsS SLS),  
M. Králová (LF UK Bratislava, SPsS SLS), J. Trebatická (LF UK Bratislava, SPsS SLS),  
Ľ. Forgáčová (SZU Bratislava), P. Černák (SZU Pezinok)
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Sympózium Sekcie drogových závislostí
Téma: Limity farmakoterapie závislostí
Predsedajúci: M. Grohol, B. Bodnár
1. Meranie účinnosti liečby závislosti od alkoholu
	 M.	Grohol	(Bardejov)
2. Podiel farmakologických intervencií na efektívnej liečbe závislosti od alkoholu
	 Ľ.	Okruhlica,	Z.	Alexanderčíková	(Bratislava)	
3. Vyhodnotenie placeba v liečbe závislosti od alkoholu
	 Ľ.	Okruhlica,	Z.	Alexanderčíková	(Bratislava)	
4. Závislosť od tramadolu liečená buprenorfínom
	 J.	Tkáč	(Jihlava,	ČR)
5. Miera používania internetu u pacientov so závislosťou
	 B.	Bodnár	(Košice)

Odovzdanie Ceny Vladimíra Novotného za roky 2015 − 2017  
výhercom súťaže o najlepšiu pôvodnú prácu/kazuistiku uverejnenú  
v časopise Psychiatria pre prax, vydavateľstvo Solen
Predsedajúci: J. Dragašek (predseda redakčnej rady a odborný editor časopisu Psychiatria pre prax)
Ceny	podporila	spoločnosť	Servier

Neuropsychiatrické sympózium
Predsedajúci: P. Valkovič, Z. Gdovinová
1. Kognitívne poruchy v súvislosti s cerebrovaskulárnymi ochoreniami
	 Z.	Gdovinová	(Košice)
2. Neuropsychiatrické aspekty tranzientnej globálnej amnézie
	 M.	Karlík,	M.	Chovancová,	M.	Pápayová	(Bratislava)
3. Funkčné poruchy hybnosti
	 V.	Haň	(Košice)
4.  Syndróm nepokojných nôh – najčastejšie neuropsychiatrické ochorenie, na ktoré často 

nemyslíme
	 P.	Valkovič,	M.	Minár	(Bratislava)

Sympózium Psychoterapeutickej sekcie
Téma: Komplexnosť súčasnej psychiatrickej starostlivosti
Predsedníctvo: Z. Janíková, J. Vránová
1. Nie je stacionár ako stacionár a čo bude ďalej?
	 Z.	Janíková	(Liptovská	Mikuláš)
2. Farmakologické a psychoterapeutické prístupy v liečbe depresie
	 M.	Virčík,	M.	Herman	(Michalovce)
3. Dôraz na psychohygienu u pacientov v režime DS Spirare
	 I.	Pavlovič,	J.	Vránová	(Bratislava)
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4. Model efektívnosti v interdisciplinárnych tímoch DPS
	 S.	Dubinská	(Košice)
5.  Hodnotenie psychosociálnych zručností u pacientov v DS na Psychiatrickej klinike LF UK  

a UN Bratislava 
	 E.	Morovicsová,	L.	Kostovičová	(Bratislava)

Panelová diskusia o reforme psychiatrickej  
starostlivosti v ČR a SR
Diskutujúci: Š. Laššán (MZ SR), M. Anders (PS ČLS JEP), D. Protopopová (PS ČLS JEP, MZ ČR),  
D. Breznoščáková (SPsS SLS, CPT), Ľ. Izáková (SPsS SLS), M. Králová (SPsS SLS),  
K. Jandová (hlavná odborníčka MZ SR pre odbor psychológia)

Workshopy
  No more stigma, n. o. 

M. Palušná, M. Herman, M. Virčík, J. Baran, J. Gajdoš (Michalovce)
  Forenzná psychiatria vo Švajčiarsku 

S. Vetter (Zürich, Švajčiarsko)
  Psychoterapia pacientov s poruchou príjmu potravy 

Z. Matzová, M. Paulinyová, I. Tomášek, J. Trebatická, J. Šuba (Bratislava)
  Súčasnosť a perspektívy rTMS v psychiatrickej liečbe  

P. Korcsog, J. Zorvan, A. Pekarčíková (Rimavská Sobota)

Sympózium „Je niečo nové v bipolárnej afektívnej poruche?“
Sympózium	pripravené	s	podporou	spoločnosti	Sanofi
Predsedajúci: P. Černák
1. Neurobiológia bipolárnej afektívnej poruchy
	 P.	Paučová	(Pezinok)
2. Bipolárna afektívna porucha v spektre psychiatrických diagnóz
 O. Karšayová (Pezinok)
3. Bipolárna afektívna porucha a somatické ochorenia
	 Z.	Repková	(Pezinok)

Sympózium „Quo vadis v liečbe depresie?“
Sympózium	pripravené	s	podporou	spoločnosti	Servier
Predsedajúci: Ľ. Izáková
1. Quo vadis v liečbe v liečbe depresie s agomelatínom
	 Ľ.	Izáková
2. Agomelatín a príbeh hydrofóbneho vysávača
 M. Patarák
3. Liečba depresívneho pacienta − zasiahnime cieľ a darujme mu budúcnosť...
	 D.	Breznoščáková
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Sobota, 23. jún 2018
Sympózium „Známe molekuly v psychiatrickej praxi“
Sympózium	pripravené	s	podporou	spoločnosti	Egis
Predsedajúci: Ľ. Izáková
1. Môžu nás ešte prekvapiť kvetiapín a aripiprazol v klinickej praxi
	 Ľ.	Izáková	(Bratislava)
2. Escitalopram a piracetam – známe a neznáme molekuly
 M. Králová (Bratislava)
3. Intímny život pri liečbe antidepresívami a antipsychotikami
	 D.	Caisová	(Košice)

Sympózium „Anhedónia“
Predsedajúci: J. Pečeňák
1. Koncept hedónie v antických filozofických teóriách
 A. Kalaš (Bratislava)
2. Anhedónia ako trans-diagnostický symptóm(?)
	 J.	Pečeňák	(Bratislava)
3. Rola an-(hedónie) v rozvoji závislosti od psychoaktívnych látok
	 E.	Višňovský	(Nitra)	
4. Neurobiologická dekompozícia anhedónie
	 M.	Patarák,	J.	Pečeňák	(Banská	Bystrica,	Bratislava)

Sympózium Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie
Téma: Teória a prax – benefit pre detského pacienta
Predsedajúci: I. Ondrejka, T. Rosenbergerová 
1. Aktuálna situácia pedopsychiatrie na Slovensku
	 T.	Rosenbergerová	(Košice)
2.  Antipsychotiká a pseudodefekt – videokazuistika a odporúčania pre dlhodobú 

antipsychotickú liečbu u detí a adolescentov
	 I.	Hrtánek,	I.	Ondrejka,	I.	Dóci,	G.	Hollá	(Martin,	Košice)
3. Farmakoterapia sebapoškodzujúceho správania u detí a adolescentov s PVP
	 J.	Trebatická,	A.	Surovcová,	J.	Šuba	(Bratislava)
4. Bezpečnosť akútnej fázy liečby adolescentnej depresie – vlastné skúsenosti
	 D.	Cesneková,	M.	Oppa,	I.	Hrtánek,	I.	Tonhajzerová,	I.	Ondrejka	(Martin)

Sympózium „Štandardné diagnostické a liečebné postupy“
Predsedajúci: D. Breznoščáková
1. Štandardné diagnostické a liečebné postupy v liečbe psychóz
	 M.	Zelman	(Hronovce)
2. Štandardné diagnostické a terapeutické postupy – demencie
 M. Králová (Bratislava)
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3. Otázky týkajúce sa anxióznych porúch v rámci ŠDLP
	 D.	Breznoščáková,	Ľ.	Ferenčáková	(Košice)
4. ŠDLP − od zrodu po príchod do praxe
	 J.	Dúžek	(Banská	Štiavnica)

Sympózium „História a súčasnosť psychiatrie 
a psychológie na Slovensku“
Predsedajúci: K. Jandová
1. Stav odboru psychológia na Slovensku z pohľadu hlavnej odborníčky pre psychológiu
 K. Jandová (Bratislava)
2. História Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS
	 E.	Morovicsová	(Bratislava)
3. 90 rokov od otvorenia Psychiatrického pavilónu v Nemocnici v Levoči
	 L.	Frankovič	(Bojnice)
4. Rovnakí či odlišní – rovnako či odlišne
	 P.	Korcsog	(Rimavská	Sobota)

Panelová diskusia o e-Health
Diskutujúci: J. Dúžek, Ľ. Ferenčáková, Ľ. Izáková (SPsS SLS), K. Fabišíková (PS SLK),  
J. Tomášik, V. Plavčanová (NCZI)

Postery
1. Komplikácie liečby depresie v komorbidite s diabetes mellitus v adolescentnom veku
	 A.	Surovcová,	J.	Trebatická,	Z.	Matzová	(Bratislava)
2. Vplyv genotypu glutamát-cysteín ligázy na senzorimotorický gating 
	 R.	Rovný,	M.	Marko,	G.	Repiská,	G.	Minárik,	I.	Riečanský	(Bratislava,	Viedeň,	Rakúsko)
3.  Prieskum ohľadom manažmentu pacientov s psychogénnymi neepileptickými záchvatmi 

na psychiatrických a neurologických pracoviskách v Českej a Slovenskej republike
	 K.	Hubčíková,	Z.	Pechanová	(Pezinok)
4.  Prieskum ohľadom používaných psychodiagnostických metód a psychoterapeutických 

prístupov u pacientov s psychogénnymi neepileptickými záchvatmi na psychiatrických  
a neurologických pracoviskách v Českej a Slovenskej republike

	 Z.	Pechanová,	K.	Hubčíková	(Pezinok)
5.  Možnosti posudzovania agresivity u pacientov so schizofréniou – porovnanie výstupov 

vybraných diagnostických metód
	 S.	Godinová,	M.	Zholob	(Hronovce)
6. Možnosti objektívneho posudzovania rizika agresie u pacientov s diagnózou schizofrénie
	 M.	Zholob,	S.	Godinová,	M.	Zelman	(Hronovce)
7. Pred 120 rokmi bola založená Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
	 P.	Džodla,	A.	Džodlová	(Plešivec)
8. „Ja som alebo môj mozog“
	 I.	Ershova	(Banská	Bystrica)
9. Duševné zdravie detí v podmienkach ústupu tradičnej rodiny
	 A.	Kováčová	(Bratislava)
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Prvky a jejich funkce v reformě 
psychiatrické péče v ČR  
I. − Ambulance s rozšířenou 
péčí a psychiatrická oddělení 
všeobecných nemocnic (akutní péče) 
Martin Anders1, Martin Hollý2, Dita 
Protopopová3 
1Psychiatrická	společnost	ČLS	JEP,	
Psychiatrická	klinika,	 
1.	lékařská	fakulta	Univerzita	Karlova	
a Všeobecná	fakultní	nemocnice	
v Praze,	ČR	 
2Psychiatrická	společnost	ČSL	JEP,	
Psychiatrická	nemocnice	Bohnice,	ČR	 
3Ministerstvo	zdravotnictví	ČR

Obecným cílem reformy psy-
chiatrické péče je zvýšit kvalitu života 
lidí s duševním onemocněním a zvýšit 
jejich šanci na dosažení plnohodnotného 
života bez ohledu na symptomy duševní 
nemoci. Kvalita života úzce souvisí s na-
plňováním lidských práv lidí s duševním 
onemocněním, proto je hlavním motivem 
reformy důraz na uplatňování, prosazo-
vání a naplňování jejich práv obsažených 
především v úmluvě OSN „O právech lidí 
se zdravotním postižením“. Zotavení je 
hluboce osobní, jedinečný proces změny 
vlastních postojů, pocitů, hodnot, cílů, 
dovedností a rolí. Je to způsob, jak žít 
spokojený, nadějeplný a přínosný život 
přes všechna omezení způsobená ne-
mocí. 

Hlavními nástroji, jak naplnit ty-
to cíle, jsou restrukturalizace služeb, 
vytvoření funkční sítě zařízení posky-
tujících péči, změna přístupů a myšlení 
pracovníků poskytujících péči. Reforma 
psychiatrické péče je proces dlouhodobý 

a představuje zásadní systémovou změ-
nu. V současné etapě byly identifikovány 
následující oblasti, které je třeba rozpra-
covat a dále rozvíjet tj. podpora rozvoje 
nových služeb, příprava a zavádění no-
vých přístupů, budování nových vztahů, 
využití nových technologií, vytváření 
nového prostředí a analýzu současné-
ho a vznik nových principů financování 
psychiatrické péče. 

Do systému ambulantní péče 
se chystáme zavést nový typ služby. 
Ambulantní psychiatrická péče bu-
de v síti poskytována formou stávající 
formy psychiatrických ambulancí nebo 
formou ambulance s rozšířenou péčí. 
Tým ambulance s rozšířenou péčí bude 
zahrnovat psychiatra, klinického psycho-
loga, psychiatrickou sestru a případně 
další pracovníky. Pracovníci ambulance 
s rozšířenou péčí budou spolupracovat 
na principech multidisciplinární spolu-
práce. Ambulance s rozšířenou péčí bude 
mít regionální odpovědnost za pacienty/
klienty z diagnostických skupin, na které 
bude specializovaná. Součást služeb am-
bulance s rozšířenou péčí může být i te-
rénní práce, psychoterapeutické progra-
my, a to i formou denního stacionáře.

Akutní lůžková péče bude integ-
rována do všeobecné zdravotní péče 
a síť bude tvořena menšími kapacitami 
s přiměřeným spádovým územím zajiš-
ťujícím návaznost péče na somatickou 
péči a přirozené prostředí pacientů/
klientů. Počet akutních lůžek v systému 
se bude postupně zvyšovat s ubývajícími 
kapacitami následné lůžkové péče, kte-
rá v současné situaci často akutní péči 

Za obsahovú a formálnu stránku abstraktov zodpovedajú autori.
Abstrakty sú usporiadané abecedne podľa priezviska autora.
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supluje. Akutní lůžka psychiatrické péče 
budou v síti služeb pro pacienty se vše-
mi psychiatrickými diagnózami, včetně 
závislostí, lůžek pro péči o děti a dorost 
a lůžek pro specializovanou péči.

Sexuálne deviácie u žien 
Ivan André1,	Ľubomíra	Izáková2 
1Psychiatrická	ambulancia,	
Nemocnica	sv.	Michala,	a.s.,	
Bratislava  
2Psychiatrická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava

Sexuálne dysfunkcie sa u žien vy-
skytujú pomerne často, patrí k nim hlavne 
strata sexuálnej túžby, porucha sexuál-
neho vzrušenia, vaginizmus, či na druhej 
strane hypersexualita. Poruchy pohlavnej 
identity sú u dievčat zriedkavejšie ako 
u chlapcov, resp. mužov. V práci sa autori 
zameriavajú najmä na poruchy sexuál-
nej preferencie, resp. parafílie, ktoré sú 
u žien menej preskúmané ako u mužov. 
U žien je celkovo výskyt týchto porúch 
podstatne zriedkavejší ako u mužov a ak 
sa vyskytnú, sú menej nápadné, málokedy 
príde žena trpiaca parafíliou do konfliktu 
so zákonom. Zriedkavo sú opisované prí-
pady ženského voyerizmu a masochizmu. 
Ak sa u ženy objavuje konanie podobné 
sadizmu, zväčša ide o pasívne konanie, 
do ktorého bola vmanévrovaná mužom. 
Pedofília a fetišizmus nie sú u žien opiso-
vané vôbec. Existuje ale výnimka, v špe-
cializovanej literatúre sa uvádza deviá-
cia, ktorá je charakteristická viacej pre 
ženy. Ide o variant kleptománie, kde je 
prítomné sexuálne nutkanie k takémuto 
konaniu. Vo forenznej činnosti sa so ženou 

ako páchateľkou sexuálneho deliktu stre-
távajú znalci zriedkavo, konanie nebýva 
podmienené sexuálnou deviáciou, autori 
opisujú jeden prípad lesbického páru, kde 
jedna z partneriek vyliala na hlavu svojej 
priateľky vriacu vodu, motívom bola ale 
žiarlivosť. 

Obvinený zo závažných zločinov ako 
proband komplexnej psychologicko-
-psychiatricko-sexuologickej 
expertízy – kazuistika 
Ivan André3,4,	Robert	Máthé2,4, 
Ľubomíra	Izáková1,4 

1Psychiatrická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava  
2Katedra	psychológie,	Filozofická	
fakulta	UK	Bratislava	 
3Psychiatrická	ambulancia	
Nemocnica	sv.	Michala,	a.s.,	
Bratislava  
4Ústav	pre	znaleckú	činnosť	
v Psychológii	a Psychiatrii,	s.r.o.

Autori prezentujú komplexné súd-
noznalecké psychologicko-psychiatric-
ko-sexuologické posúdenie probanda, 
ktorý bol súčasne stíhaný za tri zločiny 
– týranie blízkej osoby a zverenej osoby, 
vydieranie a za obzvlášť závažný zločin 
vraždy. Kauza je zaujímavá závažnosťou 
skutkov, ktoré sú predmetom trestného 
konania a tiež zmenami výpovedí obvi-
neného, počnúc detailným priznaním 
sa ku skutkom a končiac ich popretím 
so svojráznym zdôvodnením svojho pô-
vodného priznania. Postupné formovanie 
záverov znaleckej expertízy je ilustrá-
ciou konštruktívnej kooperácie znal-
cov rôzneho zamerania – psychológia, 
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psychiatria a sexuológia. Prezentovaný 
prípad je pri zmenách legislatívy, ktorá 
upravuje činnosť znalcov, motivovaných 
najmä ekonomickými dôvodmi, jasným 
príkladom nevyhnutnosti konzultácie pri 
komplikovaných expertízach medzi via-
cerými znalcami, v záujme dosiahnutia 
objektívneho posúdenia a tak aj preven-
cie recidívy závažnej trestnej činnosti. 

Národná platforma EUPATI 
Slovensko 
Petra	Balážová,	Dominik	Tomek	 
Národná	platforma	EUPATI	
Slovensko, Bratislava

Európska akadémia pacientov pre 
terapeutickú inováciu (EUPATI) je pane-
urópsky projekt 33 organizácií vedený 
Európskym pacientskym fórom, zahŕňa-
júci zástupcov z pacientskych organizá-
cií, akademických inštitúcií a neziskových 
organizácií, v spolupráci so zástupcami 
farmaceutických spoločností. Naším 
cieľom je prostredníctvom vzdelávania 
a školení zvyšovať kapacity a schopnos-
ti dobre informovaných pacientov, aby 
boli poradcami v medicínskom výskume 
a vývoji a zároveň vyvíjať a šíriť prístup-
né, dobre štruktúrované a pre používa-
teľov zrozumiteľné informácie. Národný 
kontaktný tím EUPATI podpísal základné 
dokumenty v auguste 2015. Vďaka tomu 
sa mohol v spolupráci s vedením EUPATI 
v Bruseli rozbehnúť projekt vytvorenia 
Národnej platformy EUPATI, ktorá na 
Slovensku v tejto chvíli združuje partne-
rov Slovenskú zdravotnícku univerzitu 
v Bratislave (SZU), Asociáciu na ochranu 
práv pacientov (AOPP), vedeckú spoločnosť 

ISPOR Slovensko, zástupcov pacientskych 
organizácií a zástupcov farmaceutického 
priemyslu. Organizačným partnerom je aj 
OZ Pacientsky hlas www.patientempower-
ment.sk. Prvou aktivitou, ktorou sme sa 
predstavili odbornej a pacientskej verej-
nosti, bola 1. národná konferencia EUPATI 
„Pacient a inovácie v medicíne“, ktorá sa 
uskutočnila 20. februára 2016 pod záštitou 
rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., 
na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzi-
ty (SZU). Za takmer tri roky existencie sa 
nám podarilo osloviť vyše 750 pacientov 
zastupujúcich cca 30 rôznych diagnóz. 
Usporiadali sme 14 seminárov a 3 webi-
náre. Prijali sme Pacientsku deklaráciu 
a máme vyškolené 2 pacientske expert-
ky. Informácie o našich predchádzajúcich 
a budúcich podujatiach je možné nájsť na 
www.sk.eupati.eu.

Miera používania internetu 
u pacientov so závislosťou 
Boris Bodnár 
Centrum	pre	liečbu	drogových	
závislostí	Košice

Internet je dnes už masovo roz-
šírenou formou komunikácie. Jeho po-
užívanie výrazne zmenilo životný štýl 
mnohých ľudí. 

Cieľ: Zistiť spôsoby a dôvody po-
užívania internetu u jedincov s látkovou 
alebo nelátkovou závislosťou. Zistiť, či je 
užívanie internetu v skúmanom súbore. 

Súbor: Prieskum bol uskutočnený 
u pacientov hospitalizovaných v Centre 
pre liečbu drogových závislostí Košice 
pre látkovú alebo nelátkovú závislosť. 71 %  
pacientov sa liečilo pre závislosť od alko-
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holu, 14,5 % pre zmiešanú závislosť, 4,8 % 
pre patologické hráčstvo, 3,2 % pre závis-
losť od liekov alebo marihuany, 1,6 % pre 
závislosť od opioidov alebo stimulancií. 
Súbor tvorilo 30,6 % žien a 60,4 % mu-
žov. Vekový priemer súboru bol 41,9 rokov 
(u žien vyšší ako u mužov 47,1 vs 39,5). 

Metodika: Používanie internetu 
bolo zisťované vlastným dotazníkom 
zameraným na frekvenciu užívania in-
ternetu, typ zariadenia, na ktorom in-
ternet používajú a cieľ použitia inter-
netu. Druhou súčasťou dotazníka bol 
Youngovej test „internetovej závislosti“. 

Výsledky: Internet vôbec nepo-
užívalo 22,6 % pacientov, jeho denné 
používanie udalo 54,8 %. Muži používa-
jú internet najčastejšie do dvoch hodín 
denne, ženy maximálne jednu hodinu. 
Notebook a mobilný telefón sú najčas-
tejšími zariadeniami využitými na in-
ternetové pripojenie. V poslednom roku 
probandi využili internet najmä na email, 
chat, sociálne siete, čítanie, nakupova-
nie, telefonovanie. Iba 15,8 % jedincov 
prostredníctvom internetu vsadilo na 
hazardnú aktivitu. Žiadny z opýtaných 
nedosiahol v Youngovej teste skóre vyššie 
ako 80 bodov, čo by značilo významný 
vplyv užívania internetu na život jedinca. 
Celkové priemerné skóre súboru bolu 
15,55 bodov (muži : ženy = 18,6 : 8,44).

Otázky týkajúce sa anxióznych 
porúch v rámci ŠDLP 
Dagmar	Breznoščáková1,  
Ľubica	Ferenčáková2 
1I.	psychiatrická	klinika	LF	UPJŠ	
Košice 

2Neštátna	psychiatrická	ambulancia,	
Košice

Štandardné diagnostické a tera-
peutické postupy (ŠDTP) predstavujú 
komplexný manažment pacienta najmä 
vďaka presnému definovaniu cesty pa-
cienta od prevencie cez diagnostiku až 
po terapiu. Cieľom je zabezpečiť rov-
naký prístup k zdravotnej starostlivosti 
pre všetkých pacientov. Okrem toho, že 
slúžia poskytovateľom zdravotnej sta-
rostlivosti pri diagnostike a liečbe pa-
cientov, poskytujú relevantné informácie 
o diagnostických a liečebných postupoch 
aj samotným pacientom. ŠTDP určujú 
jednotlivé kroky liečby a zvažujú aj riziká 
terapie. ŠDTP využívajú EBM podklady 
a postupy medzinárodných spoločností 
revidované AGREE II. 

Úzkostné poruchy sú psychické 
poruchy, pri ktorých v klinickom obraze 
dominuje úzkosť, pričom ide o najčastejšie 
sa vyskytujúce poruchy nielen v rámci psy-
chiatrie. Ich celoživotná prevalencia v po-
pulácii sa uvádza v rozmedzí 10 až 25 %.  
Väčšinu úzkostných porúch je možné 
riešiť v ambulantnej psychiatrickej sta-
rostlivosti, základom liečby je farma-
koterapia a  psychoterapia. Na liečbe 
úzkostných porúch významnou mierou 
participujú aj psychológovia.Vzhľadom 
na častosť úzkostných porúch a vysokú 
vyťaženosť psychiatrov na Slovensku, pri 
kompetenciách liečby úzkostných po-
rúch úvádzame aj praktických lekárov, 
avšak s podmienkou aspoň 3-mesačnej 
psychiatrickej praxe v rámci rezidenč-
ného programu. Liečba úzkostných po-
rúch naráža aj na problematiku off-label 
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liečby, ktorá je však problémom terapie aj 
iných duševných porúch. Vypracovanie 
ŠDTP môže slúžiť aj ako podklad k zmene 
legislatívy SR, čo sa týka úhrady off-label 
liečby, ktorá t. č. podľa platnej legislatívy 
nie je hradená zdravotnou poisťovňou.

Bezpečnosť akútnej fázy liečby 
adolescentnej depresie – vlastné 
skúsenosti 
Dana	Cesneková,	Miloslav	Oppa,	 
Igor	Hrtánek,	Ingrid	Tonhajzerová,	
Igor Ondrejka 
Psychiatrická	klinika	a BioMed	JLF	
UK	Martin

Depresia v detstve a adolescencii 
patrí medzi závažné recidivujúce ocho-
renie, často spojené s vysokým suicidál-
nym rizikom. Zlatým štandardom liečby 
ochorenia je fluoxetín, avšak pre jeho 
nedostatočnú efektivitu po akútnej fá-
ze liečby sa skúmajú nové augmentačné 
terapeutické stratégie. V súčasnosti sa 
kladie vysoký dôraz nielen na účinnosť, 
ale aj bezpečnosť farmakoterapie akút-
nej fázy ochorenia ako východisko pre 
dlhodobú liečbu. 

Cieľom príspevku je prezentovať 
vlastné skúsenosti porovnania rôznych 
nežiaducich účinkov akútnej fázy liečby 
depresívnej epizódy v troch terapeutic-
kých vetvách (monoterapia fluoxetínom, 
kombinovaná liečba fluoxetín/atomo-
xetín a fluoxetín/olanzapín) u adoles-
centov.

Vybrané aspekty bezpečnosti sme 
hodnotili pomocou škály nežiaducich 
účinkov psychofarmák UKU (Udvalg for 
Klinske Undersogelser), kardiovaskulár-

nych (EKG vyšetrenie so zameraním na 
QTc interval), antropometrických (body 
mass index) a vybraných laboratórnych 
(biochemických a hemokoagulačných) 
parametrov. 

Výsledky poukazujú na signi-
fikantný vzostup telesnej hmotnos-
ti, hepatálnych enzýmov, cholesterolu 
a glukózy po akútnej 6-týždňovej fáze 
liečby ochorenia v kombinovanej vetve 
fluoxetín/olanzapín v porovnaní s os-
tatnými vetvami. Naopak, v niektorých 
hemokoagulačných parametroch došlo 
k signifikantnému vzostupu v monote-
rapii fluoxetínom a v kombinovanej lieč-
be fluoxetín/atomoxetín. Zaznamenané 
klinické nežiaduce účinky liečby ako 
cefalea, jemný tremor rúk, tachykar-
dia, nauzea a zvýšená únava boli počas 
liečby iba prechodné, nízkej intenzity, 
frekventovanejšie v kombinovanej liečbe 
fluoxetín/olanzapín.

Poznanie ďalších možností lieč-
by za použitia augmentačnej terapie by 
mohlo prispieť ešte k lepšej efektivite 
liečby, ako aj k rýchlejšiemu navodeniu 
remisie u  adolescentných pacientov 
s depresívnou poruchou, pričom treba 
klásť dôraz aj na bezpečnosť liečby.

Náročnosť diferenciálnej 
diagnostiky duševných porúch: 
schizofrénia − porucha osobnosti 
− závislosť od návykových látok 
v súdno-znaleckej praxi − kazuistiky 
Miroslav	Čerňan 
Psychiatrické	oddelenie,	NsP	Galanta

Cieľom príspevku je poukázať na 
pretrvávajúcu náročnosť v  diagnosti-
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kovaní duševných porúch v znaleckých 
expertízach, predovšetkým vtedy, ak ide 
o analýzu takých podkladov, ktoré uvá-
dzajú u posudzovaných „zistené“ schi-
zofrenické príznaky a tieto sa „prelínajú“ 
s prejavmi závislosti od návykových látok 
a aj s poruchami osobnosti (na čo sa menej 
pri zistení duševnej poruchy prihliada). 
Takéto podklady − zdravotná dokumen-
tácia a vypracované znalecké posudky, 
ktoré z takejto dokumentácie vychádzajú 
– niekedy zvýrazňujú indície pre proce-
suálne ochorenie formou akútnej epizódy, 
alebo bez náležitého (neprehľadného) vy-
sledovania príznačného vývoja, už proce-
suálne ochorenie konštatujú. Autor chce 
zdôrazniť na pozadí podania troch pre-
hľadných kazuistík, že je dôležité dôsled-
ne preskúmať vzťah medzi závislosťou od 
návykových látok, resp. ich zneužívanie, 
či škodlivé užívanie na stanovenie dušev-
nej poruchy zo schizofrenického spektra 
(predovšetkým úvodnej akútnej a pre-
chodnej psychotickej epizódy – poruchy) 
so starostlivým odlíšením od exotoxickej 
epizódy. Tento vzťah je dlhodobo diskuto-
vaný, avšak autor hodlá zdôrazniť zo svo-
jich praktických skúseností aj postavenie 
očakávanej premennej vo vyššie uvede-
nom (diagnosticky sa ovplyvňujúc)/z dô-
vodu závislosti od návykových látok, avšak 
môže mať aj premorbídny patognomický 
rozmer. Predložené tri kazuistiky pouka-
zujú na prípady: závislosť od návykových 
látok s premorbídnou poruchou osobnosti 
(paranoidná schizofrénia nezistená), zá-
vislosť s poruchou osobnosti, závislosť od 
návykových látok s duševnou poruchou 
(v začiatku). 

Výskyt komorbidít pri 
najzávažnejších neurologických 
a psychiatrických poruchách 
na Slovensku (štúdia COSMOS) 
– výsledky prospektívneho 
epidemiologického prieskumu 
Jozef	Dragašek1,	Michal	Minár2, 
Zuzana	Vančová1, Dominika 
Jarčušková1,3,	Peter	Valkovič2 
1I.	psychiatrická	klinika	UPJŠ	LF	
Košice 
2II.	neurologická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava 
3Neurologická	klinika	UPJŠ	LF	
a UNLP	Košice	

Neurologické ochorenia a psychiat-
rické poruchy ako Parkinsonova choroba, 
Alzheimerova demencia, depresia, schi-
zofrénia a bipolárna afektívna porucha sú 
vo všeobecnosti považované za komplex-
né ochorenia, s progredujúcim charakte-
rom. Je známe, že pacienti s niektorými 
z uvedených diagnóz majú v priemere 2 
až 8 pridružených ochorení, ktoré akce-
lerujú progresiu základného ochorenia, 
čo ústi do sťaženia diagnostiky i liečby. 
Komorbidity pri uvedených stavoch vedú 
k zvýšeniu počtu hospitalizácií, liečebných 
nákladov a mortality pacientov. Liečba 
týchto ochorení si preto vyžaduje širšiu 
perspektívu sledovania a určenie priorít, 
ako aj interdisciplinárny prístup.

Liečba neurologických a psychiat-
rických ochorení na Slovensku nebola do-
posiaľ z pohľadu incidencie komorbidít, 
kompliancie lekárov k všeobecne platným 
terapeutickým odporúčaniam ako aj kom-
pliancie pacientov k nastavenej liečbe do-
statočne zmapovaná. Je všeobecne akcep-
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tovaná skúsenosť, že výsledky klinických 
štúdií sa často výrazne líšia od reálnej kli-
nickej praxe čo do účinnosti a bezpečnosti 
používanej farmakoterapie. Najčastejšími 
príčinami zlyhávajúcej účinnosti sú nedo-
statočné farmakologické vyhodnotenie 
potreby vhodnej liečby, interferujúce in-
formácie o liečbe a nevhodná terapeutická 
kombinácia či sprievodná farmakologická 
liečba a v neposlednom rade adherencia 
pacienta k liečbe. 

Primárnym cieľom štúdie bolo 
zhodnotiť výskyt komorbidít a terapeu-
tických postupov pri vybraných neurolo-
gických a psychiatrických diagnózach na 
Slovensku, v kontexte posúdenia rozdielov 
v terapii pri výskyte komorbidít a bez nich. 
Ďalším cieľom štúdie bolo podrobnejšie 
preskúmanie terapeutických postupov 
u pacientov s Parkinsonovou chorobou, 
Alzheimerovou chorobou, depresiou, schi-
zofréniou a bipolárnou afektívnou poru-
chou, ako aj zistenie kompliancie lekárov 
k platným terapeutickým odporúčaniam 
a spolupráce pacientov v terapii. 

Keďže sledovaná oblasť mala vlast-
né parametre skúmania, budú v tejto pre-
zentácii predstavené samostatne výsled-
ky podskupiny pacientov so schizofréniou 
(n = 498), bipolárnou afektívnou poruchou 
(n = 191) a depresiou (n = 1 472). 

Súčasné možnosti a perspektíva 
liečby negatívnych príznakov 
schizofrénie 
Jozef	Dragašek,	Zuzana	Vančová 
I.	psychiatrická	klinika	UPJŠ	LF	Košice

V rámci súčasných možností lieč-
by predstavuje dobre tolerovaná liečba 

účinná na okruh negatívnych, prípadne 
kognitívnych príznakov tzv. nesplnenú 
potrebu v starostlivosti o pacientov so 
schizofréniou. Klinické sledovania sa 
v oblasti liečby schizofrénie sústreďujú 
prevažne na pozitívne príznaky, pričom 
nie je jasné, či efekt atypických antipsy-
chotík na negatívne príznaky nie je len 
vedľajším produktom zlepšenia pozitív-
nych príznakov. Pacienti s pozitívnymi 
príznakmi menej často prichádzajú do 
styku so svojim okolím, čo môže byť hod-
notené ako sociálne stiahnutie. V prí-
pade, že sú pozitívne príznaky efektív-
ne ovplyvnené, sekundárne dochádza 
aj k zlepšeniu negatívnych príznakov. 
Inou príčinou sekundárnych negatív-
nych príznakov sú extrapyramídové 
nežiaduce účinky, ktoré môžu imitovať 
negatívne príznaky, prípadne spôsobo-
vať depresívne príznaky, ktoré sú ťažšie 
odlíšiteľné od negatívnych symptómov. 
Správne navrhované klinické štúdie by 
mali vylučovať pacientov so sekundár-
nou negatívnou symptomatikou a mali by 
používať buď koncept „prominentných“ 
negatívnych príznakov, „predominant-
ných“ negatívnych príznakov prípadne 
„perzistentných“ negatívnych príznakov. 

Klinické štúdie sledujúce pozitív-
ne príznaky pri liečbe schizofrénie nie sú 
vhodným nástrojom na skúmanie efek-
tivity liečby v súvislosti s „primárnymi“ 
negatívnymi príznakmi. V prípade štúdií 
orientujúcich sa na negatívne príznaky 
sú štúdie zamerané na „predominant-
né“ negatívne príznaky vhodnejšie na 
posudzovanie účinnosti liečby, než tie, 
zamerané na „prominentné“ negatívne 
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príznaky. Z tohto uhla pohľadu sú len 
dve liečivá klinicky overené na predomi-
nantné negatívne symptómy schizofré-
nie – amisulprid a kariprazín. V prípade 
amisulpridu však môže byť časť jeho 
účinku pripísaná jeho výraznému anti-
depresívnemu pôsobeniu. 
Grantová podpora: VEGA 2/0056/16.

Model efektívnosti 
v interdisciplinárnych tímoch DPS 
Slávka Dubinská 
Psychiatrická	klinika	UNLP	Košice

Tento výskum je jeden z prvých 
na Slovensku, ktorý sa snaží zhodnotiť 
efektívnosť klinických tímov v psychiat-
rických denných stacionároch. Pozitívny 
prínos dobre nastavených iniciálnych 
i následných podmienok, v  akých tím 
pracuje, by mal povzbudiť konzultantov 
organizácie i rôznych edukátorov, aby 
presne definovali organizačné, profesij-
né, ekologické i medziskupinové faktory, 
ktoré by posilnili prácu tímu. Jednotlivé 
profesijné špecializácie potrebujú viac ako 
iba didaktický tréning, aby dosiahli orga-
nizáciou požadované štandardy. Tak isto 
sa musia naučiť produktívne skupinové 
stratégie, dosiahnuť podporu materskej 
organizácie, aby posilnili rozvoj a imple-
mentáciu tímového produktu, ktorým je 
realizácia dobre nastaveného liečebného 
plánu a práca s klientom. V súčasnosti sa 
aj zdravotnícke inštitúcie a poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti snažia zlepšo-
vať kvalitu starostlivosti prostredníctvom 
rôznych programov, v ktorých presne de-
finujú kompetencie i indikátory kvality. Aj 
zaradenia DPS v univerzitných a špeciali-

zovaných psychiatrických nemocniciach 
musia pracovať podľa ISO noriem. Pri 
ich dodržiavaní narastá aj kohézia tímu, 
enviromentálne faktory prostredia sa 
zlepšujú. Pribúdajú edukovaní manažéri 
zdravotníckej starostlivosti,v rámci tímov 
sa profilujú interní konzultanti aj na ex-
ternú spoluprácu alebo lôžkové jednotky. 
Zlepšuje to výsledný efekt, ak je presne 
a jasne zadefinovaný cieľ, ktorému rozu-
mejú všetci členovia tímu. Jasnosť cieľa 
zlepšuje interdisciplinárne vzťahy a spo-
luprácu. Interdisciplinárna spolupráca 
má signifikantný dosah na kohéziu, ako aj 
na posilnenie celkovej efektívnosti tímu, 
ale nemá priamy vplyv na dosiahnutie 
štandardov. Požadované splnenie úloh 
a tímový interpersonálny proces musia 
byť prepojené. Pracovné prostredie tí-
mov výrazne ovplyvňuje aj ich dynamiku. 
Kvalitnejšie materiálne zázemie zlepší aj 
pracovný výkon a motiváciu. V stresujú-
com prostredí trpí nie len klient, ale aj 
terapeut.

Existuje teda evidence base pre 
efektívnosť interdisciplinárneho tímové-
ho prístupu? Mnohé práce sú iba deskrip-
tívne, sústreďujú sú viac na kvalitu posky-
tovanej starostlivosti klientovi, alebo sú 
empiricky limitované. Interdisciplinárnu 
spoluprácu a  jej efektivitu sa pokúšali 
zhodnotiť randomizované klinické štúdie 
(Marshall, 1995). Hodnotili viac cost-ef-
fectiveness. Tím by mal byť viac ako iba 
zosumarizovaním výkonov jeho jednotli-
vých súčastí, so silným zmyslom pre zdie-
ľanie zodpovednosti môže produkovať 
signifikantne viac a lepšej práce ako jeho 
jednotlivci, ktorí pracujú ako sólo praktici.
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Gluténová senzitivita a schizofrénia 
− ovplyvnenie závažnosti ochorenia 
Slávka Dubinská1,	Božena	Nováková2 
1Psychiatrická	klinika	UNLP	Košice 
2I.	interná	klinika	UNLP	Košice	

Obe, schizofrénia i celiakia, za-
hŕňajú v  sebe genetické komponenty. 
Existuje mnoho prác, ktoré potvrdzujú 
ich vzájomné prepojenie. Celiakia je cha-
rakterizovaná postupnou deštrukciou 
mikroskopických vláken v hrubom čreve, 
ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri trávení, 
a v dôsledku zápalových procesov pre 
neznášanlivosť gluténu spôsobuje malab-
sorbciu, alteráciu priepustnosti črevnej 
steny a vedie k poruchám výživy. Rozvoj 
celiakie už od detského veku zvyšuje ri-
ziko rozvoja schizofrénie. Psychotické 
symptómy sa však objavujú až v dospe-
losti. Toto tvrdenie podporuje hypotéza, 
že pri malnutrícii klesá permeabilita čre-
va, ktoré tak stráca schopnosť blokovať 
exogénne substancie pre vznik psychózy. 
Dochádza ku génovej interakcii CLDN5, 
ktoré formujú priepustnú bariéru a DQB1, 
zodpovedných za gluténovú senzitivitu.

Celiakia a  schizofrénia majú 
približne rovnakú prevalenciu, ale epi-
demiologické dáta ukazujú na vyššiu 
prevalenciu celiakie u schizofrénnych 
pacientov. Presná príčina tohto vyso-
kého ko-výskytu nie je zatiaľ známa. 
Prítomnosť imunologických markerov 
schizofrénnych pacientov má význam 
pri výbere a spôsobe liečby i závažnosti 
príznakov.

Cieľom našej práce bolo zhodnotiť 
prevalneciu gliadinu (AGA) a transglu-
taminázy tTG a závažnosť symptoma-

tológie, ktorú sme hodnotili pomocou 
PANNS. Predpokladali sme lineárnu 
závislosť. Výsledky sú rozšíreným skú-
maním súboru prezentovaného pred 5 
rokmi so zameraním na prognózu a ďalší 
priebeh ochorenia.

Aktuálne zmeny a posuny 
poskytovania psychiatrickej 
ambulantnej praxe 
Ján	Dúžek 
Psychiatrická	ambulancia,	Banská	
Štiavnica

Prezentácia je zameraná na ak-
tuálne zmeny a posuny niektorých as-
pektov poskytovania ambulantnej psy-
chiatrickej praxe. Informuje o posunoch 
v problematike nového ZZV (Zoznamu 
zdravotných výkonov), ďalej o  stave 
povinnosti prehliadania mŕtvych tiel, 
o posunoch v problematike zavádzania 
eZdravia do psychiatrickej ambulantnej 
praxe a o GDPR (General Data Protection 
Regulation) − nariadenie z  dielne 
Európskej únie o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov, ktoré 
nadobúda účinnosť 25. mája 2018. Autor 
si však vyhradzuje právo na prípadnú 
zmenu tém prezentácie s ohľadom na ich 
aktuálnosť a relevanciu v čase konania 
XIII. Slovenského psychiatrického zjazdu. 

ŠDLP − od zrodu po príchod do 
praxe 
Ján	Dúžek 
Psychiatrická	ambulancia,	Banská	
Štiavnica	

Prezentácia je zameraná na pro-
ces tvorby ŠDLP (Štandardných diagnos-
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tických a liečebných postupov) od vzniku 
prvých koncepcií, smerodajného pôvod-
ného legislatívneho prijatia v r. 2004 až 
po súčasnú tvorbu a plánované uvedenie 
do praxe v Slovenskej republike v širšom 
kontexte. Okrem stručného historické-
ho náhľadu je prezentácia upriamená na 
vlastný proces tvorby − prácu odbornej 
pracovnej skupiny, participujúce odbor-
nosti a inštitúcie, pripomienkovanie, ob-
hajobu, prijatie ministrom zdravotníctva, 
plán uvedenia do praxe, plán budúceho 
auditu a revízie ŠDLP.

Liga za duševné zdravie SR − 
spoločne za zmeny v komunitnej 
starostlivosti na Slovensku 
Alexandra	Dzureková 
Liga	za	duševné	zdravie	SR,	
Bratislava

Liga za duševné zdravie SR (ďa-
lej „LDZ SR“) je celonárodnou platfor-
mou, ktorá si kladie za cieľ znížiť stigmu 
duševných porúch v spoločnosti a pri-
spieť k odstráneniu diskriminácie ľudí 
so skúsenosťou s duševnou poruchou.
Vytvára bázu na rozvoj aktivít komu-
nitnej psychiatrie. Svoje ciele realizuje 
v spolupráci so sieťou svojich členských 
organizácií, s odborníkmi, ako aj so ško-
lami a dobrovoľníkmi. Od roku 2007 je 
Liga členom Rady duševného zdravia na 
MZ SR. LDZ SR citlivo reaguje na potreby 
zmeny v oblasti komunitnej starostlivosti 
na Slovensku a po 17. česko-slovenskom 
psychiatrickom zjazde v Bratislave sa 
LDZ rozhodla upriamiť viac pozornosti 
na túto tému. Organizujeme pravidel-
né stretnutia s odborníkmi i vytypova-

nými žurnalistami, ktorí sú ochotní sa 
do tejto témy hlbšie ponoriť a objasniť 
tak verejnosti dôležitosť deinštitucio-
nalizácie psychiatrickej starostlivosti 
na Slovensku. LDZ SR si od tohto kroku 
sľubuje väčšiu vnímavosť verejnosti na 
danú problematiku, určenie hraníc medzi 
zdravotným a sociálnym systémom (re-
zortom). Uvedomujeme si, že pre úspech 
nastolených zmien je kľúčová podpora 
na najvyššej úrovni. V našom príspevku 
prinesieme prehľad aktivít, ktoré sme za 
rok stihli zorganizovať a taktiež predne-
sieme naše plány do blízkej budúcnosti.

Pred 120 rokmi bola založená 
Psychiatrická liečebňa Samuela 
Bluma v Plešivci  
Pavol	Džodla,	Agáta	Džodlová 
Psychiatrická	liečebňa	Samuela	
Bluma,	Plešivec

Dňa 4. júla 1898 založil v Plešivci 
Samuel Blum, majiteľ miestnej parke-
tárne, nadáciu, ktorej venoval aj malý 
domček, čím položil základ ústavu, ktorý 
niesol potom jeho meno. 16. októbra toho 
istého roku bol ústav slávnostne otvo-
rený pre 10 slabomyseľných židovských 
chlapcov. Vtedajšie Ministerstvo vnútra 
a sociálnej starostlivosti Uhorska žiadalo 
zväčšenie kapacity i pôsobnosti ústavu 
a tak Samuel Blum vysiela syna Rudolfa 
do Nemecka, aby tam študoval moder-
né trendy starostlivosti o slabomyseľ-
ných. Po návrate z tejto študijnej cesty sa 
Rudolf Blum stáva riaditeľom i majiteľom 
ústavu, ktorý sa v nasledujúcom období 
postupne zväčšoval vybudovaním no-
vých budov v rokoch 1900 až 1914. Tak 
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začala história najstaršej psychiatric-
kej liečebne na území Slovenska, ktorá 
najväčší rozmach prežívala v 30-tych 
rokoch minulého storočia a v súčasnos-
ti hľadá v meniacich sa podmienkach 
slovenského zdravotníctva nové smero-
vanie, ktorým nadviaže na svoje bohatšie 
i slávnejšie tradície.

„Ja som alebo môj mozog“  
Iuliia	Ershova 
Centrum	pre	liečbu	drogových	
závislostí	Banská	Bystrica

V 70-tych rokoch fyziológ Benjamín 
Libet experimentoval na otvorenom moz-
gu. Pripájal elektródy k rôznym oblastiam 
mozgu a meral rýchlosť reakcie od impulzu 
v mozgu po pohyb trupu. Zistil, že pauza 
medzi impulzom a pohybom je viac ako 
0,5 s. Potom Libet skonštruoval špeciál-
ny prístroj. Jeden senzor pripojil k mozgu 
a druhý k ruke. Objekt pozeral na veľký 
biely ciferník, na ktorom sa pohybovala 
zelená bodka, a musel označiť moment, 
kedy sa vedomie rozhodne pohybovať ru-
kou. Zistil, že mozog rozhoduje skôr, ako 
informácia prechádza do nášho vedomia. 
V momente, kedy sa mozog už rozhodol 
pohybovať rukou, vedomie o  tom ešte 
nevie. Prejde ešte 0,5 s, kým sa naše ve-
domie dozvie o tom, čo si musí myslieť. 
Potom ešte 0,2 s a reaguje senzor na ru-
ke. Experiment ukázal, že my neovládame 
naše správanie. Máme iba 0,2 s aby sme 
zastavili pohyb spustený mozgom. Tento 
experiment dal podnet k ďalším tisícom 
experimentov. Jeden z posledných ex-
perimentov na túto tému bol urobený za 
pomoci fMR. Ukazuje, že pri registrácii 

mozgovej aktivity, sa dá vopred 7 s predpo-
vedať, čo sa človek rozhodne urobiť. Potom 
si presne uvedomí svoje rozhodnutie, ktoré 
už pred 7 s urobil mozog. Dvaja vedci, Ap 
Dijksterhuis a Loran Nordgren, vykonali 
experiment. Tri skupiny študentov mu-
seli vybrať zo štyroch bytov podľa. Jeden 
z nich bol objektívne lepší. Prvá skupina 
sa musela rozhodnúť hneď. Druhá dosta-
la 3 min na premýšľanie a tretia skupina 
musela tieto 3 minúty riešiť matematické 
úlohy. Najlepšie výsledky mala 3. skupina, 
stredné 1. skupina a najhoršie 2. skupina, 
kde rozmýšľalo ich vedomie.

Komorbidita duševných a telesných 
ochorení − výzva SZO pre medicínu 
21. storočia 
Ľubica	Forgáčová 
Psychiatrická	klinika	SZU	a UNB	
Ružinov,	Bratislava

Prevalencia komorbidity dušev-
ných a telesných ochorení dramaticky 
narastá. Výskyt dvoch a viacerých ocho-
rení u osôb starších ako 60 rokov je skôr 
pravidlom ako výnimkou, komorbidita 
u mladých osôb má negatívne dôsledky 
v dospelosti. 

Komorbidita nepriaznivo ovplyv-
ňuje priebeh aj prognózu ochorení, zhor-
šuje odozvu na liečbu, zvyšuje počet re-
hospitalizácií, zhoršuje kvalitu života, 
komplikuje proces úzdravy a funkčnej 
obnovy. Duševné poruchy u telesne cho-
rých zvyšujú riziko predčasnej mortality 
2 až 4-krát. Komorbidné poruchy a ich 
priebehy sa navzájom ovplyvňujú, po-
tenciujú a vyúsťujú do chronického prie-
behu. Predpokladá sa obojstranný vzťah 
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medzi telesnými a duševnými poruchami 
(bidirectional model). Podľa tohto mo-
delu, psychický/somatický stres spúšťa 
aktiváciu stresovej osi HPA, následne do-
chádza k aktivácii proinflamačných cyto-
kínov a vyplaveniu ďalších proinflamač-
ných mediátorov. Dôsledkom imunitnej 
aktivity sú zmeny adaptačných procesov 
mozgu (pokles neurotrofických procesov 
a neurogenézy, alterácia intracelulárnej 
signalizácie, atrofia buniek, morfologické 
zmeny) a v konečnom dôsledku rozvoj 
psychickej/somatickej poruchy. 

Problémom komorbidity sa in-
tenzívne venuje aj Svetová zdravotnícka 
organizácia. Vo svojich výzvach a od-
borných dokumentoch zdôrazňuje, že 
skúmanie výskytu komorbidity telesných 
a duševných ochorení a ich spoločných 
rizík vzniku (generické riziko) je mimo-
riadne dôležitým cieľom neurobiologic-
kých, klinických a epidemiologických 
štúdií ako aj preventívnych opatrení. 

Súlož po Hypnogene − krimi 
paradoxy 
Andrej Franek1,	Tomáš	Tesař2 
1Spoločnosť	pre	trestné	právo	
a kriminológiu	Žilina	 
2Katedra	organizácie	a riadenia	
farmácie,	Farmaceutická	fakulta	UK	
Bratislava

Kazuistika o vedľajšom účinkom 
hypnotika so sexuálnou zápletkou. Prvá 
a druhá rada hypnotík. Vedľajšie účinky. 
Kriminálne zneužitie USA vs. EU – uspá-
vačky. Ukončený milenecký vzťah. Mužom 
neakceptovaný. Ona po dvoch pivách 
a tabletke Hypnogenu zaspala. On cez prí-

zemný balkón vnikol do bytu. Vykonal sú-
lož. Tiež zaspal. Ráno bol z bytu vykázaný. 
Zanechal písomné poďakovanie za súlož. 
Obvinený zo znásilnenia a porušovania 
domovej slobody. Čin nepopieral. Ona na 
súlož mrákotné spomienky. Bez nesúhlasu. 
Možná je aj amorozita. Znalec farmakológ 
interpretuje paradoxné reakcie na farma-
kon, podobné somnambulizmu. Poukazuje 
na rôzne automatizmy. Znalec psychológ 
interpretuje paradoxnú reakciu podob-
ne. Dopĺňa analogicky o stavy v hypnóze. 
Poukazuje, že subjekt v stave disociácie 
vedomia sa nedopustí kriminálneho ko-
nania − a taktiež ho nepripustí v rozpore 
s jeho mravnou a morálnou schémou. Tá 
ostáva zachovaná.

90 rokov od otvorenia 
Psychiatrického pavilónu 
v Nemocnici v Levoči 
Ladislav	Frankovič 
Psychiatrické	oddelenie	Nemocnice	
s poliklinikou	Prievidza	so	sídlom	
v Bojniciach

V  septembri 2018 uplynie 90 
rokov, keď v areáli terajšej nemocnice 
bol otvorený prvý nemocničný pavilón, 
ktorý dlhodobo patrí medzi pracoviská, 
kde sa liečili chorí z podtatranskej ob-
lasti. Pracovali tu psychiatri ako MUDr. 
Leonard Rektor, doc. MUDr. Viliam Frank, 
MUDr. Anton Čaja, MUDr. Celder a ďalší. 
V rámci Východoslovenského kraja toto 
pracovisko ako prvé začalo aplikovať ECT 
v celkovej anestéze, líthioprofilaxiu bi-
polárnych porúch. V roku 1979 sa začala 
liečba neuróz formou psychoterapie bez 
medikamentóznej liečby. 
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Kognitívne poruchy v súvislosti 
s cerebrovaskulárnymi ochoreniami 
Zuzana Gdovinová 
Neurologická	klinika	UPJŠ	LF	a UNLP	
Košice

Vaskulárna demencia je druhou 
najčastejšou demenciou po Alzheimerovej 
chorobe. Štúdie z posledného obdobia 
ukázali, že okrem doteraz známych me-
chanizmov rozvoja kognitívneho deficitu 
sa cievne ochorenia mozgu podieľajú na 
zhoršení kognitívnych funkcií aj naruše-
ním neuronálnych sietí a následnou poru-
chou funkčnej konektivity. Jednou z príčin 
narušenia konektivity sú lakunárne in-
farkty, čo potvrdzuje, že aj malá ischémia 
môže viesť k závažnému kognitívnemu 
deficitu. Navyše sa v poslednom období 
zistilo, že cievne poškodenie môže viesť 
sekundárne k úbytku tkaniva v anato-
micky korešpondujúcej oblasti mozgu. 
Pacienti s  difúznymi zmenami bielej 
hmoty majú vyššie riziko rozvoja včasnej 
demencie ako pacienti po mozgovom in-
farkte alebo TIA a to jednak ako dôsledok 
prerušenia cholinergických dráh, ale aj 
ako následnej atrofie príslušnej oblasti. Pri 
izolovaných infarktoch je dôležitá lokali-
zácia, napríklad aj drobná lézia v oblasti 
talamu môže mať devastujúce dôsled-
ky. Na diagnostiku kognitívneho defici-
tu u pacientov s cievnymi ochoreniami 
mozgu sa odporúča používať Montrealský 
kognitívny test (MoCA). Testovanie kogni-
tívnych funkcií by malo byť súčasťou 
hodnotenia výsledného stavu po akút-
nej CMP a s odstupom 3 a 6 mesiacov, 
pretože bežne užívaná Rankinova škála 
(mRS) nezohľadňuje kognitívny deficit. 

V súčasnosti významnú úlohu v diagnos-
tike príčin vaskulárneho kognitívneho 
deficitu majú zobrazovacie vyšetrenia, 
predovšetkým magnetická rezonancia 
a pozitrónová emisná tomografia. 

Demencia s Lewyho telieskami 
Karin Gmitterová 
II.	neurologická	klinika	LF	UK	Bratislava

Demencia s Lewyho telieskami 
(DLB) je príčinou demencie najmä vo vyš-
ších vekových skupinách a má naras-
tajúcu prevalenciu. Diagnostika DLB je 
v klinickej praxi vzhľadom na rozmanitú 
klinickú prezentáciu ochorenia a ne-
dostatok špecifických markerov často 
výrazne sťažená a  je častým zdrojom 
diagnostických omylov. 

Diagnostické kritériá pre DLB po 
validizácii v klinickej praxi prešli za po-
sledné obdobie opakovanými revíziami. 
Podľa návrhu posledného DLB konzorcia 
sa prehodnotili klinické a diagnostické 
biomarkery. Do najnovšej klasifikácie tak 
boli medzi indikačné a podporné kritériá 
zaradené i nálezy neuroradiologických 
metodík a elektrofyziológie, ktoré spolu 
s klinickou manifestáciou zvyšujú dia- 
gnostickú presnosť. 

Možnosti posudzovania agresivity 
u pacientov so schizofréniou – 
porovnanie výstupov vybraných 
diagnostických metód  
Silvia	Godinová,	Mykola	Zholob	 
Psychiatrická	nemocnica	Hronovce

Sklon k agresívnemu konaniu ne-
posudzujeme len ako autonómny znak. Je 
dôležité prihliadať na komplexnosť tohto 
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správania a vplyv sociálnych a biologických 
faktorov (Mehta, Beer, 2009). Poster priná-
ša stručné porovnanie kvantitatívnych vý-
stupov niektorých vybraných diagnostic-
kých metód – projektívneho testu HAND, 
sebahodnotiaceho dotazníka SHaN, ob-
jektívnej posudzovacej škály HCR-20, bio-
chemických meraní hladiny TSH. Meranie 
bolo realizované na výskumnom výbere 48 
mužských pacientov hospitalizovaných na 
AMO v Psychiatrickej nemocnici Hronovce 
s diagnostikovaným ochorením schizofré-
nie (vek 18 až 61 rokov). U 19 pacientov bola 
potvrdená agresia v období bezprostred-
ne predchádzajúcom príjmu na oddelenie, 
druhá skupina bola tvorená 29 pacientmi 
bez anamnézy agresie.

Meranie účinnosti liečby závislosti 
od alkoholu 
Miroslav	Grohol 
Psychiatrické	oddelenie	NsP	sv.	
Jakuba, n.o., Bardejov

Príspevok približuje metodiku 
výskumu účinnosti odvykacej liečby zá-
vislosti od alkoholu, jeho stručnú histó-
riu a výber hlavných doterajších zistení 
s fokusom na účinnosť farmakoterapie. 
Vo všeobecnosti sa účinnosť skúmala vo 
vzťahu k množstvu faktorov vzťahujúcich 
sa k jedincovi a liečbe. Chýba jednoznačný 
konsenzus ohľadom „správneho“ výsledku 
liečby (outcome). Najčastejšie je defino-
vaný skrz: 1. parametre konzumu (absti-
nencia, ťažké pitie), 2. psychopatológiu 
(craving), 3. mieru „problémov“ a kvalitu 
života, 4. mortalitu a 5. iné (motivácia). 

V starších klinických prácach sa 
používal skôr termín „úspešnosť“ (suc-

cess rate), v novších „účinnosť“ (effectivi-
ty). Pre oba termíny platí, že ich definícia 
nie je jednotná a navyše sú determinova-
né aj „adherenciou“ („komplianciou“), čo 
je typické pre štúdie s otvoreným dizaj-
nom. V kontrolovanom (komparatívnom) 
klinickom výskume sa používa termín 
„efficacy (tzv. „čistý“ účinok bez placeba). 
Na vyjadrenie „miery účinku“ (effect size) 
sa v prehľadoch a metaanalýzach pou-
žívajú tri hlavné skupiny premenných: 1. 
rozdiel rizík (RR, OR), 2. číslo potrebné 
k liečbe (NNT), 3. rozdiel priemerov.

Prvý prehľad liečby alkoholovej 
závislosti publikovali Voegtlin a Lemere 
(1942), v súčasnosti sa kontinuálna ab-
stinencia po roku od liečby odhaduje na 
20 − 30 % (Miller a kol., 2001). V dvojito-
-zaslepenom dizajne vykazujú dve najčas-
tejšie predpisované antialkoholiká (nal-
trexón a akamprosát) podobnú účinnosť 
(Hedgesovo g = 0,07 − 0,36) ako iné lieky 
používané v medicíne (Leucht a kol., 2012; 
Maiselová a kol., 2013). Najvyššiu účinnosť 
má disulfiram (g = 0,46 − 0,93) v open-la-
bel dizajne (Skinnerová a kol., 2014). 

Záver: Výskum účinnosti liečby 
závislosti od alkoholu i po desaťročiach 
čelí mnohým metodologickým výzvam. 
Napriek tomu máme dosť dôkazov, že 
farmakoterapia je účinná.

Opioid-Induced Bowel Dysfunction 
(IBD) in Substitution Therapy for 
Opioid Dependence 
Bogusław	Habrat,	Magdalena	
Strelnikow 
Department	for	Prevention	
and	Treatment	for	Substance	
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Dependence,	Institute	of	Psychiatry	
and	Neurology,	Warsaw,	Poland

Opioid-Induced Constipation (OIC) 
is a part of larger syndrome known as 
Opioid-Induced Bowel Dysfunction (OIBD) 
often seen during chronic opioid therapy 
for non-cancer and cancer pain. There are 
well described so diagnosis, epidemiology 
and pathogenesis as treatment. There are 
many standards, recommendations and 
advices concerning coping with OIC/OIBD 
in that groups. In a contrast, OIC/OIBD 
in patients receiving opioid substitution 
therapy (OST) for opioid dependence is 
rarely present as a subject of research, the 
knowledge about all that questions is badly 
developed and standards for chronically 
treated for pain cannot be automatical-
ly introduced for patients participated in 
OST, due to many specific traits of addic-
ted patients and origin of dependence.

Research done in Institute of 
Psychiatry and Neurology in Warsaw has 
shown that OIC/OIBD are very common 
problem in the group of opioid depen-
dent patients treated with substitution 
therapy and practically concerns near 
all of them. Patients’ relations show that 
it is real problem influenced on everyday 
functioning, subjective QoL, ability to 
work, and other dysfunctions. Due to lack 
of valuable professional aid, majority of 
patients try to cope with OIC/OIBD using 
many self-treatment methods (natural or 
synthetic laxatives, change of diet habits, 
drinking more liquids) that are mainly 
ineffective or effective partially, only.

Recommendations so for research 
as clinical practice will be proposed.

Čo predikuje úspešné 
psychosociálne fungovanie 
pacientov so schizofréniou? 
Michal	Hajdúk 
Katedra	psychológie,	
Filozofická	fakulta	Univerzity	
Komenského, Bratislava 
Psychiatrická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava

Schizofrénia predstavuje mimo-
riadne heterogénnu poruchu s varia-
bilnou symptomatikou. Spoločný znak 
spájajúci takmer všetkých pacientov je 
ale zhoršenie schopnosti adaptívne fun-
govať v spoločnosti a plniť očakávané ro-
ly. Cieľom liečby v súčasnosti už teda nie 
je len redukcia symptómov poruchy, ale 
aj návrat pacienta do bežného života, kde 
môže úspešne fungovať v svojich spo-
ločenských rolách, žiť samostatne, mať 
partnerské vzťahy a pod. Psychosociálne 
fungovanie je multidimenzionálny kon-
štrukt, ktorý sa týka viacerých aspek-
tov fungovania, ktoré majú rôzny vzťah 
k prejavom poruchy. Pacientom vnímané 
fungovanie a hodnotenie psychiatra sa 
často rozchádzajú. V príspevku sa zame-
riame na zhodnotenie prediktorov psy-
chosociálneho fungovania u pacientov 
s poruchami schizofrenického spektra. 
V príspevku sa zameriame postupne na 
úlohu symptómov poruchy a klinických 
charakteristík, funkčnej kapacity, kogni-
tívneho deficitu, zhoršenej sociálnej ko- 
gnície a motivačným faktorov, ktoré pre-
dikujú úspešné každodenné fungovanie 
pacientov.
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Montrealský kognitívny test a jeho 
psychometrické vlastnosti na 
neklinickej vzorke u ľudí vo vyššom 
veku 
Michal	Hajdúk1,2, Sabine Gergely1, 
Aneta Svingerová1, Petra 
Brandoburová3,4, Simona Krakovská3, 
Anton Heretik Jr1, Anton Heretik Sr1  
1Katedra	psychológie,	Filozofická	
fakulta	UK	v Bratislave,	
2Psychiatrická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava,  
3Centrum Memory n.o., Bratislava, 
4II.	neurologická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava

Montrealský kognitívny test 
(MoCA) je v súčasnosti rutinne používanou 
metódou na skríning kognitívneho deficitu 
u pacientov vo vyššom veku. Nespornou 
výhodou oproti MMSE je časť úloh merajú-
ce exekutívne funkcie práve vďaka čomu je 
považovaný za senzitívnejší test. Výsledky 
zahraničných štúdií poukazujú, že norma-
tívny výkon v MoCA u zdravých ľudí vo vyš-
šom veku je mimoriadne variabilný a od-
porúčané cut-off hodnoty sa líšia naprieč 
normatívnymi štúdiami. Napriek tomu, že 
slovenská jazyková mutácia je dostupná, 
chýbajú normatívne dáta, ktoré by umož-
nili vybrať správne cut-off hodnoty s do-
statočnou mierou senzitivity a špecificity 
k zachyteniu ľahkej kognitívnej poruchy. 
V príspevku autori prezentujú výsledky 
zdravých participantov vo veku 65+ rokov 
v teste MoCA. Na overenie konvergentnej 
validity bolo participantom administro-
vané MMSE, Frontal Assessment Battery 
a komplexná neuropsychologická batéria. 
Autori v príspevku analyzujú potenciálny 

efekt demografických premenných ako 
vek, vzdelanie a pohlavie na celkový výkon. 
V súlade s výsledkami českej normatívnej 
štúdie, odporúčané kritérium 26 bodov je 
mimoriadne prísne a môže viesť k falošne 
pozitívnym výsledkom. Prvotné psycho-
metrické analýzy preukázali dostatočnú 
reliabilitu a validitu testu MoCA. 

Príspevok bol podporený grantom 
APVV-15-0686.

Funkčné poruchy hybnosti 
Vladimír	Haň 
Neurologická	klinika	UPJŠ	LF	a UNLP	
Košice

Funkčné (psychogénne) poruchy 
hybnosti (FPH) predstavujú mimoriad-
ne komplexnú kapitolu neurologických 
ochorení a ich diagnostika býva často 
výzvou aj pre skúseného špecialistu. 
Podkladom ochorenia nie je štrukturálna 
lézia nervového systému ale jeho naruše-
ná funkcia – preto sa v posledných rokoch 
pre túto skupinu ochorení vžilo označenie 
„funkčné poruchy“, ktoré je preferované 
pred používaním stigmatizujúceho pojmu 
„psychogénne“ ochorenie.

Anamnéza a klinické vyšetrenie 
nám poskytujú vodítka smerujúce k FPH, 
aktívne pátrame najmä po špecifických 
príznakoch FPH ako sú distraktibilita 
symptómov, variabilný vzorec abnormál-
nych pohybov alebo fenomén entrainment 
pri tremore či Hooverov príznak pri pa-
réze. Tieto príznaky sú pre FPH pomerne 
špecifické a nevyskytujú sa pri organic-
ky podmienených ochoreniach. Pri dia- 
gnostických pochybnostiach využívame 
elektrofyziologické metódy (elektromyo-
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grafia, elektroencefalografia so spätným 
spriemerovaním a  akcelerometria) na 
odlíšenie FPH od iných porúch hybnosti. 

Základom terapeutického prí-
stupu je objasnenie podstaty ochorenia 
pacientovi. S výhodou v tomto smere 
možno využiť aj špecializovanú inter-
netovú stránku www.neurosymptoms.
org, ktorá bola vytvorená pre pacien-
tov s FPH. Ak pacient porozumel svoj-
mu ochoreniu, stáva sa následne veľmi 
vhodným kandidátom na fyzioterapiu 
zameranú na reedukáciu chybných po-
hybových automatizmov, ktorú môžeme 
kombinovať s kognitívne-behaviorálnou 
psychoterapiou.

Je možná kauzálna liečba psychózy? 
Myroslava Hanáková1, Denisa 
Čelovská2,	Ľubomíra	Izáková1 
1Psychiatrická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava 
2I.	interná	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava

Etiológia akútnych psychotických 
stavov je veľmi pestrá. V súčasnosti sa 
okrem endogénnych psychotických 
porúch stále viac stretávame s psychó-
zami toxickými, ale aj psychogénnymi 
a symptomatickými. Nie je však vylúče-
né ani spolupôsobenie viacerých etio-
logických faktorov. Táto skutočnosť je 
obzvlášť dôležitá v rámci diferenciál-
ne diagnostického uvažovania, výberu 
terapeutického algoritmu a vyslovenia 
prognózy ochorenia.

V  príspevku uvádzame prípad 
28-ročnej pacientky s akútnou psycho-
tickou poruchou. Pacientka nebola do-

teraz v kontakte s psychiatriou. Na našu 
kliniku bola prijatá pre paranoidno-ha-
lucinatórnu symptomatiku a psychoticky 
podmienené poruchy správania. V úvode 
hospitalizácie bola nastavená na antipsy-
chotikum olanzapín. V klinickom obraze 
však napriek liečbe pretrvával parano-
idno-halucinatórny a objavil sa aj ex-
haustívny syndróm. Pre zistenú anémiu 
ťažkého stupňa (Hb 60) boli pacientke 
podané tri erymasy. Pri tejto liečbe došlo 
k odzneniu psychotickej symptomatiky 
a k celkovému zlepšeniu stavu pacient-
ky. Pri psychologickom vyšetrení sa ne-
manifestovali preukázateľné príznaky 
psychotického ochorenia z okruhu schi-
zofrénie. Napriek intenzívnemu pátraniu 
sa nám nepodarilo zistiť príčinu anémie. 
Hematológ stav uzavrel ako chronickú si-
deropenickú anémiu. Vzhľadom na chro-
nický charakter anémie nevylučujeme 
podiel hypoxie mozgu na vzniku psy-
chotickej symptomatiky. Pacientka bola 
prepustená s diagnózou akútna a pre-
chodná psychotická porucha, chronická 
sideropenická anémia ťažkého stupňa 
pri prijatí. Skutočnosť, či išlo o sympto-
matickú psychózu, alebo o endogénnu 
psychózu, ukáže priebeh ochorenia. 

Prvky a jejich funkce v reformě 
psychiatrické péče v ČR II. 
– Psychiatrické nemocnice, 
multidisciplinární týmy, centra 
duševního zdraví 
Martin Hollý1,	Dita	Protopopová2, 
Martin Anders3 

1Psychiatrická	společnost	ČSL	JEP,	
Psychiatrická	nemocnice	Bohnice,	ČR	 
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2Ministerstvo	zdravotnictví	ČR	 
3Psychiatrická	společnost	ČLS	JEP,	
Psychiatrická	klinika,	 
1.	lékařská	fakulta	Univerzita	Karlova	
a Všeobecná	fakultní	nemocnice	
v Praze,	ČR

V oblasti stávajícího lůžkové fondu 
plánujeme, že v síti služeb bude zastoupen 
v různých formách podle toho, jakému úče-
lu slouží, a jaký je podíl zdravotní a sociální 
složky péče. Pro střednědobé a dlouhodobé 
hospitalizace budou v síti lůžka následné 
péče a ve větších zařízeních soustředě-
na lůžka forenzní péče a lůžka detenční. 
Jedním z cílů reformy je využití kapacit 
psychiatrických nemocnic pro rozvoj dal-
ších forem péče o duševně nemocné a za-
pojení nemocnic do rozvoje nelůžkových 
forem péče. Pro jednotlivé psychiatrické 
nemocnice vznikají tzv. transformační plá-
ny, které budou obsahovat především vize 
a cíle budoucí poskytované péče, určení 
role nemocnice v regionálních sítích, návrh 
organizačního uspořádání, personální stra-
tegie nemocnice včetně vzdělávání a rozvo-
je kvalifikace, návrh opatření k předcházení 
vstupu pacientů do lůžkové péče (prevence, 
edukace), opatření k propouštění pacientů 
do komunitní péče (spolupráce a návaznos-
ti služeb), urbanistický a funkční generel 
areálu, plány rozvoje infrastruktury, sítí, 
budov a pozemků včetně plánu potřebných 
investic a také podmínky realizace, rizika 
a limitující faktory.

V oblasti komunitní formy péče je 
základem nového způsobu práce multi-
disciplinární přístup, což je koordinace 
a spolupráce pracovníků různých povo-
lání a institucí. Multidisciplinární týmy 

jsou v řadě zemí, kde probíhá či proběhla 
transformace systému institucionální 
v komunitní péči, páteří specializova-
ných mimonemocničních psychiatric-
kých služeb. Multidisciplinární týmy jsou 
většinou děleny podle typů klientů na 
multidisciplinární týmy pro děti a ado-
lescenty, dospělé, osoby s problematikou 
závislosti, osoby vyššího věku, případně 
další, více specializované týmy. Vždy jde 
o tým profesí, který úzce spolupracuje 
s poskytovateli všech zdravotních i so-
ciálních služeb pro duševně nemocné.

Hlavním cílem multidisciplinární-
ho týmu je poskytovat pacientům/klien-
tům a jejich rodinám podporu v běžných 
situacích života a předcházet stavům, 
které by vyžadovaly hospitalizaci. Pokud 
dojde k hospitalizaci pacienta/klienta, 
členové týmu aktivně spolupracují s lůž-
kovými zařízeními v průběhu pobytu na 
lůžku a vytvářejí předpoklady pro rychlý 
a úspěšný návrat pacienta/klienta zpět 
do domácího prostředí. 

Centra duševního zdraví jsou no-
vým prvkem v systému a v první fázi bu-
dou budována se zaměřením na dospělé 
pacienty/klienty trpící vážným duševním 
onemocnění. Jedná se o skupinu pacientů/
klientů nejvíce ohroženou instituciona-
lizací a vyloučením z běžné společnosti. 
Cílovou skupinou CDZ budou také osoby 
s raným výskytem psychotického onemoc-
nění (jedná se o tzv. early intervention). 
Služby založené na stejném principu budou 
postupně vznikat i pro jiné diagnostické 
skupiny. CDZ budou spolupracovat ve svém 
regionu s dalšími službami, a to jak se spe-
cializovanými, tak s těmi, které jsou určeny 
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pro běžnou populaci, například v oblasti 
zaměstnání, vzdělávání, bydlení či volnoča-
sových aktivit. Služby CDZ budou službami 
zdravotně-sociálními, které budou posky-
továny jedním společným týmem.

Antipsychotiká a pseudodefekt – 
videokazuistika a odporúčania pre 
dlhodobú antipsychotickú liečbu 
u detí a adolescentov 
Igor Hrtánek1, Igor Ondrejka1, Ivan 
Dóci2, Gabriela Hollá1 
1Psychiatrická	klinika	a BioMed	JLF	
UK	Martin	 
2Psychiatrická	klinika	UPJŠ	LF	Košice

Liečba antipsychotikami v pedo- 
psychiatrii je indikovaná najmä v prípade 
psychotických stavov, pričom reprezen-
tatívnou klinickou diagnózou je schi-
zofrénia. V detskom veku je preskrip-
cia antipsychotík komplikovanejšia, či 
už z pohľadu preskripčných opatrení 
(častá „off-label liečba“), ako aj z pohľadu 
subklinických, neúplne vyjadrených kli-
nických obrazov s nedostatočným poč-
tom príznakov pre konkrétnu diagnózu. 
Ďalšou komplikáciou, ktorá sa v prípade 
nesprávne indikovanej antipsychotickej 
liečby môže objaviť, je rozvoj nežiadu-
cich extrapyramídových účinkov, najmä 
negatívnej symptomatiky, ako aj kogni-
tívnych dysfunkcií, ktoré dokonca mô-
žu určiť ďalšie nesprávne smerovanie 
diagnostického procesu. Na videokazu-
istike demonštrujeme prípad 14-ročnej 
pacientky, u ktorej bola aplikovaná kom-
binovaná antipsychotická liečba halo-
peridolom a olanzapínom pre diagnózu 
akútnej polymorfnej psychotickej po-

ruchy s príznakmi schizofrénie. V prie-
behu antipsychotickej liečby dochádza 
k rozvoju „zombie“ efektu s pseudode-
fektným syndrómom (so supektnými 
negatívnymi psychotickými príznakmi). 
Pacientka bola diagnosticky hodnotená 
ako schizofrénia s postpsychotickým 
defektom, pričom sa uvažovalo o elek-
trokonvulzívnej liečbe (ktorá sa nereali-
zovala). Následne, po výraznej redukcii 
antipsychotík sa demaskovali početné 
depresívne príznaky. Počas kombino-
vanej liečby vyššou dávkou fluoxetínu 
a nízkou dávkou olanzapínu dochádza 
k úprave „pseudodefektu“, prejasneniu 
nálady a k rozvoju plnej funkčnosti pa-
cientky bez obmedzení. V kauzistickom 
prípade prezentujeme aj základné od-
porúčania dlhodobej antipsychotickej 
liečby u detí a adolescentov, ktoré môžu 
napomôcť aj k redukcii prípadných nežia-
ducich účinkov, zásadne komplikujúcich 
diagnostický proces.

Prieskum ohľadom manažmentu 
pacientov s psychogénnymi 
neepileptickými záchvatmi na 
psychiatrických a neurologických 
pracoviskách v Českej a Slovenskej 
republike  
Katarína	Hubčíková,	Zuzana	
Pechanová 
Neuropsychiatrická	klinika	SZU,  
PN	PP	Pezinok

Problematika psychogénnych ne-
epileptických záchvatov (PNES) je kom-
plikovaná a v súčasnosti neexistuje kon-
senzus ohľadom etiológie, kategorizácie 
a následne ani jednotný terapeutický po-
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stup. Zlatým štandardom na vylúčenie 
epileptického pôvodu je video-elektroen-
cefalografické monitorovanie, ktoré však 
nie je každému pacientovi s podozrením 
PNES realizované v.s. aj pri jeho slabšej 
dostupnosti v SR/ČR. Vzhľadom na „neso-
matický“ pôvod majú zdravotníci tenden-
ciu PNES bagatelizovať. Pacient sa do psy-
chologickej, resp. psychiatrickej starost-
livosti dostáva s výraznou latenciou od 
vzniku ochorenia. Limitom psychiatrickej 
starostlivosti je spochybňovanie diagnózy 
pri pretrvávaní alebo zmene semiológie 
záchvatov, presúvanie zodpovednosti 
na neurológov. V konečnom dôsledku je 
pacient s PNES neraz persona non gra-
ta. Často sa pri dodiagnostikovaní PNES 
iba „odoberie“ neurologická diagnóza, 
ďalší postup je nejasný a pacient ostáva 
v neistote, neporozumení príčin svojich 
ťažkostí. Proces komunikácie diagnózy 
veľmi dôležitým a potenciálne efektívnym 
krokom v manažmente liečby pacientov 
s PNES. V našom výskume chceme zma-
povať povedomie a bežnú klinickú prax 
diagnostiky a liečby pacientov s PNES. 
V posteri budeme prezentovať výsledky 
elektronického dotazníka ohľadom ma-
nažmentu pacientov s PNES, ktorý sme 
zaslali vedúcim lekárskym pracovníkom 
psychiatrických a neurologických pra-
covísk v Českej a Slovenskej republike.

Fenomén „závislosť“ od sexu − 
fikcia alebo realita? 
Michal	Chovanec 
Katedra	kriminalistky	a forenzných	
vied,	APZ	v Bratislave 
Ambulancia	klinickej	a dopravnej	

psychológie,	psychoterapie,	Nové	
Mesto	nad	Váhom

Prvý explicitný opis nárastu se-
xuálneho správania bol zachytený ne-
mecko-rakúskym psychiatrom Krafft-
Ebingom v diele Psychopathia Sexualis. 
Ďalším významným priekopníckym 
dielom skúmajúcim sexuálne správanie 
oboch pohlaví pochádza od A. Kinseyho. 
Americký psychológ a psychiater Maslow 
vo svojej pyramíde potrieb zaradil potre-
bu sex k základným potrebám. Aktuálne 
je excesívny sexuálny apetít horúcou té-
mou a dostal pomenovanie „závislosť“ od 
sexu. Uvedený termín bol prijatý laickou 
aj odbornou verejnosťou. „Závislosť“ od 
sexu je vnímaná ako obsedantno-kom-
pulzívna porucha, alebo je radená k zá-
vislostiam. Aj napriek tomu, to nie je také 
jednoznačné, ako by sa na prvý pohľad 
mohlo zdať. Primárnym problémom je 
deficit samotnej definície „závislosti“ od 
sexu. V súčasnosti neexistuje kompaktná 
a ucelená definícia. Na aktuálny stav má 
vplyv na jednej strane kultúra a na druhej 
individualita každého jedného jednot-
livca. V rámci príspevku sa autor venuje 
prezentovanej problematike.

Niektoré psycho-sociálne 
a medicínske aspekty genitálneho 
piercingu 
Katarína	Jandová 
Univerzitná	nemocnica	Bratislava

Piercing tela (body piercing) má 
vo svete rastúcu popularitu. V prezentá-
cii sa opisuje história, pôvod a zvláštnosti 
rôznych foriem genitálneho piercingu 
u žien a u mužov. Práca tiež pojednáva 
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o motivačných faktoroch a psycholo-
gickom pozadí genitálneho piercingu či 
o jeho zdravotných komplikáciách.

Cieľom práce je zvýšiť povedomie 
odbornej verejnosti o rizikách spojených 
s piercingom tela. Keďže je to pomerne 
rozšírený fenomén, je potrebné vytvoriť 
priestor pre porozumenie rôznorodej 
a často intenzívnej motivácii spojenej 
s piercingom tela, a tým zmierniť pred-
sudky zdravotníkov voči ľuďom s touto 
formou modifikácie svojho tela.

Stav odboru psychológia na 
Slovensku z pohľadu hlavnej 
odborníčky MZ SR pre psychológiu 
Katarína	Jandová 
Univerzitná	nemocnica	Bratislava,	MZ	
SR

Príspevok je reflexiou aktuálne-
ho stavu odboru psychológia z aspektu 
pregraduálneho a postgraduálneho štú-
dia psychológie, jeho dostupnosti, a tiež 
dostupnosti psychologickej starostlivosti 
z aspektu aktuálnych potrieb spoločnosti 
vzhľadom na rastúci výskyt psychických 
porúch a negatívnych psycho-sociálnych 
javov.

V rôznych sférach sa stále častej-
šie deklaruje potreba a úloha psycholó-
gov, avšak pokiaľ ide o inštitucionalizo-
vanie postu psychológov aj s príslušný-
mi normatívmi a pravidlami, komplexné 
riešenie sa odsúva. Súčasný stav nie je 
vyhovujúci, je priam nebezpečný, lebo 
je to mimoriadne účinná brzda jednak 
rozvoja odboru, a najmä žiaducej do-
stupnosti kompetentnej psychologickej 
starostlivosti.

Budúcnosť psychiatrie 
Peter	Janík1,2,	Eva	Janíková2 
1Psychiatrická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava 
2J&J SMART, s.r.o., Bratislava

Psychiatria sa v súčasnosti stretá-
va s početnými problémami, ktoré súvisia 
s viacerými oblasťami. Etiopatogenéza 
veľkej časti psychiatrických ochorení 
a porúch je do dnešných čias nejasná 
alebo neznáma. Symptómy a syndrómy 
sú súčasťou viacerých psychiatrických 
porúch a často sú vyjadrené nekompletne 
alebo sú zmiešané a menlivé v čase, čím 
sa stierajú hranice medzi nimi. Niektoré 
ťažkosti pacientov vieme dokonca vyjad-
riť len symptomaticky. Symptómy jed-
ného ochorenia sa prejavujú porucha-
mi vo viacerých oblastiach mozgu a na 
druhej strane jedna oblasť mozgu môže 
byť zodpovedná za rovnaký symptóm 
pri rôznych poruchách. V praxi často 
dochádza k „najlepšiemu odhadu“ dia- 
gnózy na podklade dostupných informá-
cií, vedomostí a vylúčenia najznámejších 
možných príčin a  použitiu medikácie 
pôsobiacej na symptomatickej úrovni 
a kauzálne možnosti zostávajú v teore-
tickej rovine. Definícia normy je ďalším 
problémom vzhľadom na početný výskyt 
psychiatrických symptómov v populácii. 
Napriek zásadnému pokroku vo vývoji 
psychofarmakológie súčasné lieky nepo-
krývajú všetky príznaky psychiatrických 
porúch a zároveň pôsobia vo viacerých 
častiach mozgu a organizmu, čím môžu 
spôsobovať rôznorodé nežiaduce účinky. 
Budúcnosť psychiatrickej liečby naďalej 
spočíva primárne v lepšom poznaní psy-
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chických porúch a ich skorej identifikácii. 
Možnosti spočívajú v identifikácií špeci-
fických génov, biomarkerov, neurozobra-
zovacích metódach, programoch skorého 
záchytu a intervencie, novými pohľadmi 
v prístupe k etiopatogenéze a možnos-
tiach jej ovplyvnenia a ďalších. Základom 
úspešnej liečby v budúcnosti je však per-
sonalizovaná medicína so zameraním sa 
na konkrétneho pacienta a oblasti moz-
gu, kde by mal daný liek pôsobiť, keďže 
existujú veľké interindividuálne rozdiely 
v pôsobení psychofarmák, čo je jednou 
z možných príčin farmakorezistencie. 
Jednou z možností je vývoj psychofarmák, 
ktoré začnú pôsobiť až v cieľových lokali-
tách, čím sa zásadne zvýši ich efektivita, 
zníži dávkovanie liekov a riziko poten-
ciálnych nežiaducich účinkov. Existujú 
však aj iné možnosti pomoci pacientom, 
ktoré sa v súčasnosti rozvíjajú a pomáhajú 
zlepšiť dostupnosť, kvalitu a spektrum 
psychiatrickej liečby ako napr. telepsy-
chiatria (sms, aplikácie na skorý záchyt 
zhoršovania stavu, emailový, telefonický, 
videokonferenčný kontakt/konzultácia 
s lekárom, digitálna fenotypizácia), vy-
užitie virtuálnej alebo rozšírenej reality, 
odevov so senzormi, chatbotov a robotov.

Nie je stacionár ako stacionár a čo 
bude ďalej? 
Zuzana	Janíková 
Psychiatrické	oddelenie,	NsP	
Liptovský	Mikuláš	

Denné psychiatrické stacionáre 
sú jedinými zdravotníckymi zariadenia-
mi v extramurálnej starostlivosti okrem 
preťažených psychiatrických ambulan-

cií, ktoré v súčasnosti poskytujú priestor 
pre dlhodobé doliečovanie, psychoterapiu 
a psychosociálnu rehabilitáciu pacientov 
s duševnými poruchami, prevažne z okru-
hu psychotických a a afektívnych porúch. 
Plánovaná reforma psychiatrickej starost-
livosti v SR ostala roky bez realizácie a tak 
sa zastavil aj vývoj tejto zložky starostli-
vosti. Aktuálne fungujú len v 14 mestách 
SR, pričom nie je dodržaná ani dostupnosť 
pre pacienta, ani náplň, ani personálne 
vybavenie, pretože sú katastrofálne pod-
financované. Naviac dochádza k zámene 
so stacionármi zriadenými pod MPSVaR. 
Prehľad v tejto situácii stráca aj samotná 
odborná obec. Je nevyhnutné aktualizovať 
ich koncepciu, zabezpečiť dofinancovanie 
a rozšírenie siete s dodržaním princípu do-
stupnosti. Preto je dôležité informovať aké 
kroky v súvislosti s ich záchranou aktuálne  
realizujeme na MZ SR.

Insomnia pri genetickej forme 
Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby 
podmienenej mutáciou E200K 
Dominika	Jarčušková1,2, Zuzana 
Gdovinová1, Eva Feketeová1 

1Neurologická	klinika	UPJŠ	LF	
a UNLP	Košice	 
2I.	psychiatrická	klinika	UPJŠ	LF	
Košice

Typicky sa genetická forma 
Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby 
(gCJD), podmienená mutáciou E200K, 
manifestuje demenciou, myoklonom, 
ataxiou, extrapyramídovými/pyramí-
dovými symptómami a akinetickým mu-
tizmom. Insomnia patrí medzi atypické, 
oveľa menej často sa vyskytujúce, prí-
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znaky ochorenia. Skúmali sme 22 pacien-
tov s E200K gCJD. Pacienti s insomniou 
(n = 4, 18 %/n = 18,82 %) sa nelíšili vekom 
ani pomerom pohlaví. 100 % pacientov 
s insomniou boli homozygoti (Met/Met) 
na 129 kodóne (v porovnaní so 65 % pa-
cientov bez insomnie). Analýzou klinic-
kých príznakov ochorenia sme zistili, že 
výskyt klinických príznakov, vo včasnej 
fáze ochorenia, sa líši medzi skupinou 
pacientov s insomniou a bez insomnie. 
Pacienti s  insomniou mali miernejšie 
kognitívne postihnutie, častejší výskyt 
bolestí hlavy a častejšiu frekvenciu vý-
skytu abnormálnych pohybov v skorej fá-
ze ochorenia. Dĺžka symptomatickej fázy 
sa signifikantne nelíšila. Zmeny v signále 
MRI boli rovnaké v bazálnych gangliách 
a kortexe, avšak pacienti s insomniou 
mali výraznejšie zmeny signálu v talame. 
Prítomnosť typických generalizovaných 
periodických komplexov ostrých vĺn (PSWC) 
v EEG bola častejšia u pacientov s in-
somniou.

Koncept hedónie v antických 
filozofických teóriách 
Andrej Kalaš 
Katedra	filozofie	a dejín	filozofie,	
Filozofická	fakulta	UK	v Bratislave

Antický kultúrny a myšlienkový 
priestor je na rozdiel od neskorších ob-
dobí poznačených kresťanstvom  oveľa 
výraznejšie zviazaný s tzv. umením živo-
ta (τέχνη τοῦ βίου, techné tou biou). Ide 
o systematickú snahu človeka prežiť svoj 
život čo najlepšie, o hľadanie hedónie 
(gr. ἡδονή, hedoné rozkoš, pôžitok, bla-
ženosť). Výrazným míľnikom v hľadaní 

ľudskej blaženosti (εὐδαιμονία, eudaimo-
nia) je filozof Sokrates. V rozhovoroch so 
svojimi priateľmi im neúnavne dokazoval. 
že v živote je najdôležitejšia práca na sebe 
samom či starosť o seba (ἑπιμέλεια τοῦ 
ἑαυτοῦ, epiméleia tou heautou), ktorou 
chápal predovšetkým zdokonaľovanie 
vlastnej duše (ψυχή, psyché). Tá je v ove-
ľa väčšej miere samotným človekom ako 
jeho telo či veci, ktoré človek vlastní. 
Dostačujúcou podmienkou blaženosti 
(εὒδαιμονία, eudaimonia) je podľa Sokrata 
dosiahnutie cnosti (ἀρετή, areté), ktorú 
nám zasa zabezpečí adekvátne poznanie 
(ἐπιστήμη, epistémé). Ak máme adekvátne 
poznanie dobra, budeme ho automaticky 
konať a podľa Sokrata už nepotrebujeme 
nič iné na to, aby sme boli blažení. Naše 
šťastie vtedy nemôže prekaziť ani žiadna 
nepriazeň osudu (choroba, odsúdenie, 
smrť...), lebo sa nás jednoducho netýka. 
Trochu odlišný koncept blaženosti má 
Aristoteles. Všetko bytie je podľa neho 
naprogramované k napĺňaniu určitých 
cieľov, účelov (τέλος, telos) a preto jeho 
koncepcia sa nazýva teleológia. Najvyšším 
cieľom v hierarchii cieľov je najvyššie dob-
ro, ktorým je podľa Aristotela práve blaže-
nosť (εὐδαιμονία, eudaimonia). Na rozdiel 
od Sokrata však Aristoteles zdôrazňuje, 
že prežívanie blaženosti je podmiene-
né priazňou vonkajších okolností života 
(zdravie, majetok, vzdelanie, spoločenské 
uznanie atď.). V období neskorej antiky 
grécki filozofi hľadanie blaženosti ešte 
zintenzívňujú. Stoickí filozofi podmieňujú 
blaženosť tým, že človek sa bude v živote 
riadiť nasledovaním prírody (κατὰ φύσιν 
ζῆν, kata fysin zén), pre epikurovcov je 
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kritériom nášho rozhodovania a kona-
nia nasledovanie všetkého príjemného, 
teda rozkoše (ἡδονή, hedoné). Skôr ako 
o telesnú rozkoš im však ide o stav, keď 
človek neprežíva telesnú bolesť ani du-
ševné trápenie (Epikuros, List Menoikovi 
131,8 - 12). Ich koncepcia sa preto niekedy 
nazýva negatívny hedonizmus.

Neuropsychiatrické aspekty 
tranzientnej globálnej amnézie  
Martin	Karlík,	Martina	Chovancová,	
Mariana	Pápayová 
II.	neurologická	klinika	LF	UK	a	UN	
Bratislava

Tranzientná globálna amnézia 
(TGA) je benígny a samolimitujúci ne-
urologický syndróm, charakterizovaný 
vznikom aterográdnej amnézie, so za-
chovaným vedomím a schopnosťou seba-
uvedomenia. Prvé diagnostické kritériá 
ochorenia stanovili Hodges a Warlow 
v roku 1990, medzi ktoré patrí trvanie 
príznakov menej ako 24 hodín, musí byť 
jednoznačne vyznačená anterográdna 
amnézia, nesmú byť prítomné fokálne 
neurologické príznaky, recentný úraz 
hlavy, epileptické záchvaty a epizóda 
TGA musí byť zaznamená druhým sved-
kom. Pred vznikom TGA možno u väčšiny 
pacientov rozpoznať precipitačné fakto-
ry, ktoré predchádzajú vzniku epizódy, 
medzi najčastejšie patria fyzická aktivita, 
kontakt s vodou, akútny alebo chronic-
ký stres. MR vyšetrenie môže dokázať 
pomcou difúzneho váženia prítomnosť 
hyperintenzívnych lézií najčastejšie 
v laterálnej časti jedného, alebo oboch 
hipokampov. MR protokoly s rozdielnym 

časovým odstupom od vzniku ťažkos-
tí (24 − 72 hodín), špecifické sekvencie 
a hrúbka rezov môžu zvýšiť záchytnosť 
uvedených lézií až na 80 percent. Napriek 
snahe vedeckého výskumu zostáva 
etiológia TGA stále nejasná. Uvažuje sa 
o viacerých patofyziologických mecha-
nizmoch (venózna insuficiencia, arteri-
álna ischémia, migrenózny a epileptický 
fenomén), avšak žiadna z nich plne ne-
vysvetľuje všetky aspekty TGA. Viaceré 
štúdie poukazujú na vaskulárnu etiológiu 
ochorenia, avšak štatisticky nebýva TGA 
zvýšene asociovaná s cerebrovaskulár-
nymi ochoreniami. TGA sprevádzajú aj 
špecifické behaviorálne a neuropschy-
chiatrické príznaky. Počas trvania epi-
zódy ochorenia býva prítomná anxieta, 
zmätenosť, postihnutí sa opakovane pý-
tajú tie isté otázky. V literatúre sa opi-
suje zvýšená frekvencia psychiatrických 
ochorení u pacientov s TGA v porovnaní 
s kontrolami. Viaceré štúdie dokázali 
u pacientov zvýšenú frekvenciu porúch 
osobnosti, anxiózne depresívny profil 
alebo emocionálnu instabilitu. Niektorí 
autori poukazujú na prítomnosť zhorše-
nej verbálnej a neverbálnej pamäte aj po 
skončení epizódy tranzientnej globálnej 
amnézie a prítomnosť stresu ako hlav-
ného vyvolávajúceho faktoru ochorenia, 
čo poukazuje na to, že TGA nie je tak be-
nígne ochorenie, ako sa predpokladalo. 

Somatoformná bolestivá porucha 
– biopsychosociálny model 
diagnostiky a liečby, kazuistika 
Natália	Kaščáková1,2	Jozef	Hašto1,2 
1Psychiatricko-psychoterapeutická	
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ambulancia	Pro	mente	sana,	
Bratislava 
2Institut	sociálního	zdraví,	UP	
Olomouc,	ČR

Príspevok sa zaoberá diferenciál-
nou diagnostikou somatoformnej boles-
tivej poruchy. Na základe psychopatolo-
gických symptómov a biografickej anam-
nézy môžeme u ľudí so somatoformnými 
poruchami usudzovať o problematike 
ovplyvnenia základných potrieb a ustr-
nutia v  určitých zautomatizovaných 
schémach, ktoré majú výrazný podiel 
na pretrvávaní symptomatiky. Cieľom 
terapeutických intervencií je dosiahnuť 
balans v naplňovaní základných potrieb 
v každodennom fungovaní. Problematika 
je ilustrovaná na kazuistike. 

K psychopatológii somatoformnej 
bolesti 
Natália	Kaščáková1,2	Jozef	Hašto1,2, 
Peter Tavel1 
1Psychiatricko-psychoterapeutická	
ambulancia	Pro	mente	sana,	
Bratislava, 
2Institut	sociálního	zdraví,	UP	
Olomouc,	ČR

U pacientov s chronickými bo-
lesťami sa nápadne častejšie vyskytu-
je psychická deprivácia a traumatizá-
cia v  detstve, ako na to poukázal už 
George Engel pred viac ako polstoro-
čím. V  množstve retrospektívnych aj 
prospektívnych štúdií sa tieto súvislosti 
potvrdzujú. Rané zaťažujúce podmienky 
v spolupôsobení s epigenetikou môžu 
negatívne ovplyvniť neuroendokrinné 
a neurobiologické mechanizmy, ktoré 

sa podieľajú na zvýšenej vulnerabilite 
voči stresu a na vzniku a priebehu so-
matoformných porúch. V rámci výskumu 
na reprezentatívnej vzorke obyvateľov 
ČR sme sledovali aj súvis chronických 
bolestí a stresorov zažívaných v detstve 
a neskoršom živote.

Does Obesity Lead to Brain Aging? 
Marián	Kolenič1, Katja Franke2, 
Jaroslav Hlinka1,3,	Filip	Španiel1, 
Tomáš Hájek4 
1Národní	ústav	duševního	zdraví,	
Klecany,	ČR 
2Structural	Brain	Mapping	Group,	
Jena	University	Hospital,	Jena,	
Nemecko	 
3Ústav	informatiky,	Akademie	věd	
České	republiky,	Praha,	ČR 
4Dalhousie	University,	Halifax,	
Kanada

Obesity or dyslipidemia have be-
en associated with brain changes, which 
resemble some of the most frequently 
replicated alterations in schizophrenia. 
We used machine learning approach 
to investigate whether metabolic per-
turbations contributed to brain struc-
tural alterations in first episode psy-
chosis (FEP). We used relevance vector 
regression to estimate the brain age 
of 120 patients with FEP and 114 con-
trols. BrainAGE scores were calculated 
by subtracting chronological age from 
the estimated brain age. The variables 
significantly associated with BrainAGE 
scores were entered as predictors into 
multiple linear regression analyses. Age, 
diagnosis of FEP, overweight/obesity 
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category and BMI were individually as-
sociated with BrainAGE scores. In mul-
tiple regression containing psychiatric 
diagnosis, overweight/obesity category, 
and age as a nuisance factor, each of 
the predictors was additively associa-
ted with BrainAGE scores. BrainAGE 
scores were highest in participants with 
a combination of FES and overweight/
obesity and lowest in normal weight 
controls. The estimated brain age in 
participants with FES was on average 
2.64 years higher than their chronolo-
gical age. Overweight/obesity was as-
sociated with higher brain age additively 
to the effects of psychosis. These fin-
dings raise the possibility that targeting 
metabolic health in FES and intervening 
already at the level of overweight/obesi-
ty could slow brain ageing in FES.

Depotní aripiprazol a jeho potenciál 
na fungování pacienta 
Miloslav	Kopeček	 
Národní	ústav	duševního	zdraví,	
Klecany,	ČR	a 3.	LF	UK	Praha,	ČR

Schizofrenie má mnohdy re-
laps/remitující průběh, na kterém se 
částečně podílí nespolupráce pacienta. 
Depotní aplikace antipsychotik zpřeh-
ledňuje situaci pacienta ohledně jejich 
užívání. Zrcadlové studie ukazují, že de-
potní formy antipsychotik vedou k méně 
častým relapsům než při léčbě per 
orálními analogy antipsychotik. V pří-
padě depotního aripiprazolu (D-ARI) se 
s jeho efektivitou, která byla potvrzena 
v registračních studiích, pojí také mi-
nimum nežádoucích účinků. Ty často 

vedou k tlaku na změnu antipsychotika 
či k jeho svévolnému vysazení. V jediné 
přímé 28-týdenní naturalistické studii 
porovnávající D-ARI s depotním palope-
ridon palmitatem (D-PP) se ukázalo, že 
D-ARI měl signifikantně vyšší celkovou 
efektivitu i efektivitu ve věkové skupině 
pod 35 let vyjádřenou škálou CGI než 
D-PP. D-ARI dále vedl k menšímu rizi-
ku sexuální dysfunkce a méně častému 
zvýšení prolaktinu. Mimo tyto klasic-
ké parametry hodnocení antipsychotik 
byla pacienty hodnocena kvalita života 
a objektivními hodnotiteli pak připra-
venost k výdělečné pracovní činnost. 
V obou výše uvedených parametrech 
byla léčba D-ARI významně účinnější 
než při léčbě D-PP. Kvalita života i při-
pravenost k výdělečné pracovní činnos-
ti jsou důležité parametry hodnocení 
funkčního stavu pacienta, ke kterým 
je v současnosti upínána čím dále větší 
pozornost. Vedle účinků na negativní 
a pozitivní symptomatiku, šetrný profil 
snášenlivosti, se díky pozitivnímu efektu 
na funkční stav v případě D-ARI jedná 
o jeho další přidanou hodnotu. 

Rovnakí či odlišní – rovnako či 
odlišne 
Peter	Korcsog	 
Psychiatrické	oddelenie,	Všeobecná	
nemocnica	Rimavská	Sobota,	Svet	
zdravia, a.s.

Psychiatria ako odbor sa chce 
zaradiť medzi ostatné základné odbo-
ry medicíny. Stále je čo doháňať, lebo 
rozdiely sú značné a niekedy sa zdá, že 
sa skôr vzďaľujeme, než by sme sa pri-
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bližovali iným odborom medicíny. Máme 
na tom svoj podiel viny, lebo nemáme 
jasno v čom sa chceme priblížiť a v čom 
si chceme zachovať odlišnosti. Je teda 
na mieste analýza rozdielov medzi psy-
chiatriou a somatickými odbormi, medzi 
psychiatrami a somatickými odborník-
mi, medzi psychiatrickými pacientmi 
a ostatnými pacientmi, medzi psychiat-
rickým vyšetrením a diagnostikou a vy-
šetrením a diagnostikou iných odborov, 
medzi psychiatrickými terapeutickými 
postupmi a terapeutickými postupmi os-
tatných odborov, medzi psychiatrickým 
a somatickým ošetrovateľstvom, medzi 
priebehom a prognózou psychiatrických 
porúch a somatických porúch. Bohužiaľ 
podrobnejšia analýza nám ukazuje, že 
sa často prispôsobujeme somatickým 
odborom práve tam, kde by sme nemu-
seli, preberáme schematické, rutinér-
ske postupy v diagnostike, len si neu-
vedomujeme, že my nemáme objektívne 
diagnostické metódy v takom rozsahu 
ako iné odbory. V liečbe zanedbávame 
psychoterapiu a obmedzujeme sa na far-
makoterapiu, ako to vidíme u ostatných 
odborov. Nezavádzame nové postupy, 
hlavne v modernej diagnostike sme od-
kázaní na iné odbory. Keď sa rozdeľujú 
zdroje na zavedenie nových diagnostic-
kých a terapeutických postupov sme na 
konci žiadateľov, ak vôbec. Ak nechceme, 
aby sa zdevalvoval náš odbor na úkor 
našich pacientov, je najvyšší čas aby sme 
si stanovili priority a rozpracovali plán 
ďalšieho rozvoja odboru, aby sme mali 
rovnako dostupné zdroje na jeho rozvoj 
ako ostatné odbory medicíny.

Kreativita a psychopatológia  
Peter	Korcsog,	Šarlota	Šeböková,	
Marcela	Illésová 
Psychiatrické	oddelenie,	Všeobecná	
nemocnica	Rimavská	Sobota,	Svet	
zdravia, a.s.

Kreativita je na prvý pohľad jed-
noduchý fenomén, ale v skutočnosti je to 
zložitý proces, pri ktorom vzniká nové 
a originálne, na základe nových myšlienok 
alebo prepracovaním existujúcich. Bol skú-
maný z mnohých perspektív, filozofickej, 
psychologickej, sociálno-psychologickej, 
evolučnej, neurobiologickej atď. Na rozdiel 
od mnohých iných javov, stále neexistuje 
žiadna jednotná vedecká teória ani defi-
nícia kreativity, ale ani štandardizovaná 
metóda výskumu a hodnotenia. Kreativita 
sa pripisuje rôznym javom, duchovnej inšpi-
rácii, kognitívnym procesom, sociálnemu 
prostrediu, osobnostným črtám, náhode. 
Pôvodná predstava predpokladala, že je 
podmienená geneticky, ako danosť, ktorá 
je spojená s výnimočnosťou, genialitou, ale 
aj s dušenými poruchami. Práve spájanie 
duševných porúch a kreativity je veľmi roz-
šírené a to aj na základe výsledkov štúdií 
rodokmeňov celého radu umelcov a ved-
cov a výskumu vplyvu duševnych porúch 
a ich liečby na kreativitu. Ako keby krea-
tivita existovala len ako niečo výnimočné 
v súvislosti s umením, literatúrou a vedou. 
Novšie koncepty sú oveľa širšie a kreativitu 
hodnotia ako veľký komplex a skúmajú celý 
rad procesov od neurobiologických až po 
súvisiace psychologické a sociálne fenomé-
ny (emočná inteligencia, humor, intuícia, 
nonkonformita, atď). Rastúci počet prác 
obhajuje myšlienku, že sa človek môže učiť 
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stať sa viac “kreatívnym“, že je to schop-
nosť, ktorú možno pestovať aj vyučovať. 
Preto sa stále viac skúma detská kreati-
vita, “detské umenie” a “brutart”, umenie 
duševne chorých, ako prirodzené prejavy 
kreativity. Hľadajú sa účinnejšie metódy 
rozvíjania kreativity vo výchove a v peda-
gogike, ale aj v liečbe a v prevencii. Prístupy 
ako stimulácia a odmeňovanie zvedavosti 
a súťaživosti, podpora sebadôvery a ochoty 
riskovať, vytvárajú príležitosti na objave-
nie a rozvoj metakognitívnych zručností. 
Kreatívne riešenie problémov sa stáva dôle-
žitou súčasťou inovácií a vynálezov, dôleži-
tých v profesiách ako je obchod, ekonomika, 
architektúra, priemyselný dizajn, výskum 
a veda. Prekonané je chápanie kreativity 
ako schopnosti talentovaných vyvolencov, 
umelcov, vedcov a vynálezcov. Tvorivosť 
nie je vopred daná vlastnosť len niektorých 
ľudí, ale každý jedinec je prirodzeným spô-
sobom tvorivý, každý človek má istý stupeň 
tvorivosti, ktorý sa dá rozvíjať. Vyskytuje sa 
v každej ľudskej aktivite (organizačnej, po-
znávacej, produkčnej, umeleckej, výchovnej, 
poriadkovej, športovej atď.). Kreativita nie 
je len významnou funkciou ega (je zdrojom 
hlbokého uspokojenia, dáva životu a práci 
zmysel), ale je aj hybnou silou vývoja celej 
spoločnosti.

Efekt hlbokej mozgovej stimulácie 
na neuropsychiatrické symptómy 
Parkinsonovej choroby 
Zuzana Košutzká 
II.	neurologická	klinika	LF	UK	
Bratislava

Hlboká mozgová stimulácia je 
etablovanou liečebnou metódou po-

kročilého štádia Parkinsonovej choroby 
(PCh). Pooperačný efekt na typické mo-
torické príznaky (tremor, bradykinéza, 
rigidita) je priaznivý v krátkodobom aj 
dlhodobom pooperačnom sledovaní. 
Účinok stimulácie na neuropsychiatrickú 
symptomatiku PCh (kognitívny deficit, 
poruchy emotivity, psychotické poru-
chy, poruchy kontroly impulzov, syndróm 
dopamínovej dysregulácie) je menej jed-
noznačný. Pri súčasných inklúznych kri-
tériách väčšina pacientov profituje zo 
stimulácie v zmysle motorických a ne-
motorických prejavov ochorenia. Avšak 
napriek starostlivej preselekcii pacientov, 
v niektorých prípadoch dochádza k de-
maskovaniu pravdepodobne subklinic-
kých neuropsychiatrických symptómov 
ochorenia. Aktuálny príspevok prinesie 
kritický pohľad na túto kontroverznú 
problematiku s  prehľadom výsledkov 
recentných štúdií, ako aj autentické prí-
padové štúdie z 2. neurologickej kliniky 
LF UK a UN v Bratislave. 

Duševné zdravie detí v podmienkach 
ústupu tradičnej rodiny  
Anna	Kováčová 
Klinika	detskej	psychiatrie	NÚDCH	
a LF	UK	Bratislava

Demografická zima je Damoklov 
meč nad európskymi krajinami, ktoré 
dlhodobo nedosahujú index fertility 2,2 
potrebný k jednoduchej reprodukcii oby-
vateľstva. Slovensko po r. 1989 rekordne 
kleslo na posledné miesto v Európe (in-
dex 1,2 v r. 2008; 2,3 pred rokom 1960); 
razantná ekonomická transformácia v r. 
1989 nie je jediná príčina tohto prepa-
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du. V r. 2009 – 2011 za podpory 7. rám-
cového programu pre vedu a výskum 
EÚ sa pod vedením Európskej komi-
sie konal rozsiahly výskumný projekt 
„FamilyPlatform“. Dvanásť zapojených 
univerzít a inštitúcií Európy mapovalo 
podklady pre prorodinnú politiku a sig-
nalizovalo masívny rozpad rodiny a vznik 
nových modelov rodín v  budúcnosti. 
Závery výskumu stavajú pedopsychiat-
rov pred otázku, ako bude predpokla-
daná transformácia rodiny vplývať na 
duševné zdravie detí, keďže ich dennou 
realitou je výrazný vzostup patologic-
kých prejavov u  týchto detí. Výchova 
v rekonštruovaných rodinách často ve-
die k zmiešaným poruchám správania 
a emócií detí i adolescentov. Negatívny 
dopad „milieupatie“ detailne zadefino-
vanej v MKCH-10 v clustroch Z60 − Z75 
dávame do súvisu s „novými typmi rodín“ 
(podľa štatistických predpokladov do r. 
2035 z výsledkov FamilyPlatform, kto-
ré sú predstavené v štyroch scenároch, 
spolu šestnásť typov rodín). Dg Z60 − 
Z65 definujú zdravotné riziká v súvis-
losti so socioekonomickými a psychoso-
ciálnymi okolnosťami. Závery výskumu 
FamilyPlatform sa len okrajovo zmieňujú 
o negatívnych vplyvoch rozpadu rodín na 
deti a stúpajúcej potrebe starostlivosti 
o duševné zdravie detí.

Skúsenosti s použitím škály SASS 
na posúdenie psychosociálneho 
fungovania chorými so 
schizofréniou 
Dana	Krajčovičová,	Tatiana	Čaplová,	
Marína	Nvotová	Slančíková 

Psychiatrická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava

Úvod: V práci uvádzame prehľad 
faktorov podieľajúcich sa na poruchách 
psychosociálneho fungovania u pacientov 
so schizofréniou. Pri hodnotení sa využí-
vajú okrem objektívnych ukazovateľov aj 
subjektívne (napr. ako chorý zvláda starost-
livosť o domácnosť, či je zamestnaný, či má 
dostatok sociálnych vzťahov, či sa v nejakej 
forme angažuje vo verejnom živote a úro-
veň spokojnosti so svojím fungovaním). 

Metóda: Škála SASS (Social 
Adaptation Self-Evaluation Scale) je 21-po-
ložková sebaposudzovacia škála, určená na 
meranie rôznych oblastí spoločenského 
fungovania pacientov s psychickými po-
ruchami, vrátane schizofrénie. Ku každej 
položke sa môže pacient vyjadriť na škále 
0 − 3 (0 − veľmi vážny problém, 3 – žiadny 
problém). Pomocou škály sme zisťovali ná-
zory 38 pacientov (30 mužov, 8 žien) na ich 
psychosociálne fungovanie. Išlo o pacien-
tov vo veku 23 − 61 rokov (priemerný vek 
37,24), ktorí boli liečení v DS Psychiatrickej 
kliniky LF UK a UNB v období od 1. 5. 2014 
do 31. 1. 2016. Zaradení pacienti spĺňali kri-
tériá pre F20.y, boli v stabilizovanom štádiu 
poruchy, schopní pochopiť otázky kladené 
v jednotlivých položkách škály a dali súhlas 
k vyplneniu škály. 

Výsledky: Priemerná dĺžka trva-
nia poruchy bola 5,2 r. Priemerné globál-
ne skóre SASS bolo 38,7 (SD 19,2). Závažná 
porucha psychosociálneho fungovania 
(skóre 25 − 31) bola zistená u 3 pacientov 
(7,9 % súboru) a mierna porucha psycho-
sociálneho fungovania (skóre 32 − 52) 
u 35 pacientov (92,1 %). 
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Záver: Pacienti zaradení do súbo-
ru dosiahli v SASS škále vyššie priemerné 
globálne skóre (38,7) v porovnaní s priemer-
ným skóre u psychicky chorých 29,4 uvá-
dzaným v literatúre (Jeffries a Gale, 2001). 
Výsledky štúdie môžu byť skreslené: malým 
počtom pacientov, nemožnosťou rozdelenia 
súboru napr. podľa stupňa dosiahnutého 
vzdelania, pohlavia, dĺžky trvania poruchy; 
nedostatočným náhľadom pacientov na po-
ruchu a na ich psychosociálne fungovanie; 
nemožnosťou porovnať subjektívne hodno-
tenie s objektívnym (zo strany príbuzných), 
čo by na základe našej klinickej skúsenosti 
a údajov získaných od príbuzných, pravde-
podobne ukázalo iné hodnoty bodovania 
napr. v položkách domáce aktivity, koníčky, 
angažovanosť sa vo verejnom živote, kon-
takty s inými ľuďmi, hospodárenie s pe-
niazmi a pod. Hodnotenie psychosociálne-
ho fungovania pacientov so schizofréniou 
a jeho zmien v priebehu liečby pomocou 
škály SASS môže slúžiť na sledovanie efek-
tívnosti terapeutických stratégií (farmako-
logických aj nefarmakologických), ako aj na 
predikciu ďalšieho priebehu schizofrénie.

Neuropsychiatrické symptómy 
demencií a ich liečba – aktuálne 
odporúčania 
Mária Králová 
Psychiatrická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava

V prednáške sa zameriavame na 
neuropsychiatrické symptómy demencií, 
ktoré sú časté a pre niektoré demencie 
typické (a to nielen v pokročilejších štá- 
diách). Zároveň predstavujú najväčšiu 
záťaž nielen pre samotného pacien-

ta, ale aj pre jeho opatrovníkov, bývajú 
najčastejším dôvodom akútnej hospi-
talizácie a napokon aj finálnej inštitu-
cionalizácie pacienta s demenciou. Je 
teda dôležité pokúsiť sa ich urýchlene 
terapeuticky ovplyvniť. Vzhľadom na to, 
že ide o pacientov s demenciou, navyše 
obvykle vyššieho veku a polymorbídnych, 
je zásadné zohľadniť pri výbere psy-
chofarmaka tolerabilitu a bezpečnosť. 
Prezentujeme aktuálne odporúčania 
terapeutických postupov pri neurop-
sychiatrických symptómoch demencie, 
najmä zásady výberu a dávkovania anti-
psychotík a antidepresív.

Štandardné diagnostické 
a terapeutické postupy – demencie 
Mária Králová 
Psychiatrická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava

V prednáške podávame prehľad 
štandardných postupov, odporúčaných 
v diagnostike a terapii demencií, osobitne 
pre demenciu pri Alzheimerovej chorobe, 
vaskulárne demencie a ostatné demencie. 
V oblasti diagnostiky zdôrazňujeme úlohu 
praktických lekárov pri záchyte dement-
ného syndrómu a pri vylúčení sekundár-
nej etiológie demencie, v oblasti terapie 
sumarizujeme aktuálne poznatky EBM, 
ktoré sa odrazili najmä v odporúčaných 
farmakoterapeutických postupoch zatiaľ 
stále symptomatickej liečby demencií. 

Use of Telepsychiatry in Outpatient 
Therapeutic Services 
Krzysztof	Krysta,	Marek	Krzystanek 
Department	of	Rehabilitation	
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Psychiatry,	Medical	University	of	
Silesia,	Katowice,	Poland

Psychotic exacerbations, cogni-
tive dysfunction, negative symptoms, 
resistance to neuroleptic treatment 
are common conditions in the course 
of schizophrenia, in the treatment of 
which compliance plays a very important 
role. In order to improve the complian-
ce, schizophrenic patients treated in an 
outpatient department in a traditional 
way have been given an additional pos- 
sibility of contacting their doctors with 
the use of a special application on a por-
table electronic device. Other functions 
of this application are possibilities of 
PANSS, Calgary and CGI measurements 
and cognitive trainings for the patients. 
This type of a remote contact with pa-
tients can be an effective tool in the work 
in an outpatient setting. The complian-
ce was assessed using a telepsychiatric 
system, sending reminders: 1 hour be-
fore the planned dose to remind them 
that drug intake is approaching, and at 
the moment of intake to check if they 
took the drug. The telemedicine system 
improves compliance especially in this 
group of patients, in which it achieves 
the lowest levels.

Myokarditída ako závažný nežiaduci 
účinok liečby klozapínom 
Mária Matisová, Iliana Királyiová, 
Michal	Turček,	Ján	Pečeňák 
Psychiatrická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava 

Klozapín je prvým atypickým 
antipsychotikom, v súčasnosti je zara-

ďovaný do skupiny MARTA. Pre známe 
riziko agranulocytózy je jeho indikácia 
obmedzená na pacientov, u  ktorých 
je preukázaná nedostatočná účinnosť 
predchádzajúcej liečby. Pri jeho použi-
tí je povinnosť kontrolovať krvný obraz 
v stanovených intervaloch. Známe sú 
však aj ďalšie nežiaduce účinky, jedným 
z nich je možnosť výskytu myokardití-
dy. V kazuistike predstavujeme priebeh 
ochorenia a liečby u 35-ročného pacienta 
so schizofréniou. Pri užívaní klozapínu 
sa u pacienta vyvinuli príznaky zodpo-
vedajúce myokarditíte, čo malo, napriek 
ukončeniu liečby klozapínom a liečbe 
príznakov, letálne vyústenie. V závere 
predkladáme prehľad poznatkov o tomto 
vzácnom nežiaducom účinku a návrhy 
postupov, ktoré umožňujú včasnú iden-
tifikáciu možného rozvoja myokarditídy. 

Off-label liečba antipsychotikami pri 
demencii 
Mária Matisová, Mária Králová 
Psychiatrická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava

V liečbe psychotických nekognití-
nych príznakov pri demencii je použitie 
antipsychotík až na malé výnimky off-
-label. Celá skupina atypických antipsy-
chotík má vo svojich SPC od apríla 2005 
varovanie s konštatovaním, že starší pa-
cienti s psychózou pri demencii, liečení 
antipsychotikami, majú zvýšené riziko 
úmrtia, primárne z kardiovaskulárnych 
alebo infekčných príčin. V júni 2006 sa 
varovanie rozšírilo aj na antipsychotiká 
prvej generácie s konštatovaním, že mô-
žu zvyšovať mortalitu. Typické antipsy-
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chotiká nie sú pri psychóze pri demencii 
kontraindikované, skôr sa ich použitie 
v praxi neodporúča. Možnosti výberu an-
tipsychotík na liečbu pacientov s demen-
ciou sú veľmi obmedzené, preto prebieha 
diskusia, ako sa čo najlepšie vysporiadať 
s touto situáciou. V každom prípade pri 
liečbe ľudí vo vyššom veku treba dodr-
žiavať viacero hlavných zásad, ako napr. 
„start low, go slow“, používať menšie dáv-
ky ako u mladších pacientov, vyhýbať sa 
výrazne sedatívnym liekov, preferovať 
monoterapiu, čakať na terapeutický efekt 
dlhšie ako u mladších pacientov, robiť 
vždy len jeden krok pri zmene liečby 
a dbať na užívateľský komfort. 

Prevencia Alzheimerovej demencie? 
Peter Minárik 
Psychiatrická	nemocnica	Philippa	
Pinela Pezinok

Alzheimerova demencia patrí me-
dzi najzávažnejšie ochorenia našej doby, 
preto vyvstáva zásadná otázka možnej 
prevencie. Otázka prevencie sa chápe 
ako prevencia vzniku samotného ocho-
renia a/alebo „aspoň“ oddialenia klinickej 
manifestácie daného ochorenia. Existuje 
niekoľko študovaných postupov, ktoré by 
mohli viesť k prevencii, napr. fyzická akti-
vita/cvičenie, kognitívny tréning, výživové 
doplnky. Aj keď jednotlivé štúdie ukazujú 
istú sľubnú cestu, celkový efekt je malý. Na 
druhej strane, iné štúdie nepotvrdili uve-
dené skutočnosti. Súhrnné metaanalýzy 
dávajú skôr skeptické výsledky. Hľadanie 
správnej cesty tiež komplikuje skutočnosť 
u ktorých jedincov a kedy začať s preven-
tívnymi programami, alebo pristupovať 

plošne k riešeniu celého problému. Máme 
sa zamerať len na jednotlivcov s vysokým 
genetickým rizikom, alebo ako zohľadniť 
vplyv pohlavia na vznik ochorenia. Niektorí 
autori sa domnievajú, že základom úspe-
chu bude začať s preventívnymi programa-
mi už v strednom veku. Existujú už dnes 
modifikovateľné vonkajšie faktory, napr. 
obezita, konzumácia alkoholu, depresia, 
sociálna izolácia, ktoré môžu ovplyvniť 
vek manifestácie a priebeh Alzheimerovej 
demencie. 

História Slovenskej psychiatrickej 
spoločnosti SLS 
Eva	Morovicsová 
Psychiatrická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava

Príspevok je venovaný dejinám 
Slovenskej psychiatrickej spoločnosti pri 
Slovenskej lekárskej spoločnosti, včítane 
odborných združení, ktoré boli jej pred-
chodkyňami. Za najstaršiu psychiatrickú 
spoločnosť v bývalom Československu je 
považovaná Purkyňova spoločnosť pre 
štúdium duše a nervstva, ktorá bola zalo-
žená v roku 1918 a niektoré svoje aktivity 
vykonávala aj na Slovensku – až do vzniku 
vojnovej Slovenskej republiky. V roku 1938 
vznikla z iniciatívy slovenských lekárov no-
vá stavovská organizácia Spolok lekárov 
Slovenskej republiky, v ktorom sa mohli 
angažovať aj psychiatri. Hlavné funkcie 
spolku o tri roky neskôr prevzala Lekárska 
komora. V obnovenom spoločnom štáte 
začala v roku 1949 pôsobiť Československá 
lekárska spoločnosť J. E. Purkyně. Pôvodná 
Purkyňova spoločnosť pre štúdium duše 
a nervstva sa stala jej odbornou sekciou 
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a neskôr sa rozdelila na dva samostatné 
celky: neurologickú a psychiatrickú. Na 
Slovensku v rokoch 1952 − 1953 vznikli slo-
venské pobočky uvedených sekcií, ktoré 
organizačne zastrešoval Slovenský výbor 
Československej lekárskej spoločnosti  
J. E. Purkyně v Bratislave. Slovenská psy-
chiatrická spoločnosť vznikla v roku 1969 
ako súčasť postupov, ktoré sa uskutočnili 
v rámci snáh o federatívne usporiadanie 
štátu. V rovnakom roku 1969 sa v Prahe 
vytvorila federálna Československá psy-
chiatrická spoločnosť zložená zo zá-
stupcov oboch národných spoločností. 
Novovytvorená spoločnosť jednotne re-
prezentovala československú psychiatriu 
na všetkých domácich a zahraničných pod-
ujatiach. Slovenská psychiatrická spoloč-
nosť odborne a metodologicky zastrešovala 
disciplínu, venovala sa organizovaniu ve-
deckých a odborných podujatí aj v spolu-
práci s inými odbornými spoločnosťami, 
vypracovaniu koncepcie odboru, stanovísk 
k aktuálnym problémom, postgraduálnemu 
vzdelávaniu a ďalším aktivitám. Príspevok 
je stručným zhrnutím informácií o vzniku, 
organizačnom vývoji a hlavných aktivitách 
spoločnosti a jej organizačných zložiek  
v prvých desaťročiach ich existencie.

Hodnotenie psychosociálnych 
zručností u pacientov v DS na 
Psychiatrickej klinike LF UK a UN 
Bratislava 
Eva	Morovicsová1,	Lenka	Kostovičová2 
1Psychiatrická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava 
2Ústav	experimentálnej	psychológie,	
Centrum	spoločenských	

a psychologických	vied,	SAV,	
Bratislava

Súčasťou komplexnej liečby pa-
cientov s  psychickou poruchou je aj 
nácvik psychosociálnych a komunikač-
ných zručností, ktoré ich môžu lepšie 
pripraviť na rôzne sociálne interakcie. 
V Dennom stacionári na Psychiatrickej 
klinike LF UK a Univerzitnej nemocnici 
Staré Mesto v Bratislave sme s nácvikom 
psychosociálnych zručností začali v máji 
2016. V týždennom programe predstavuje 
tento nácvik jednohodinové terapeutické 
sedenie. Obsahové zameranie sedení sa 
vzťahuje k základným témam komuniká-
cie, napr. k sociálnej percepcii, analýze 
a interpretácii verbálneho a neverbálneho 
prejavu, nácviku asertívneho správania, 
využívaniu asertívnych techník a aser-
tívnych práv v sociálnych interakciách. 

Po zavedení nácvikov psychoso-
ciálnych zručností sme zrealizovali od 
mája 2017 do marca 2018 výskum, ktorý 
monitoroval zmenu v hodnotení komu-
nikačných zručností a asertivity u pa-
cientov počas pobytu v stacionári. Účasť 
pacientov vo výskume bola dobrovoľná 
a anonymná. Do marca 2018 sme oslovili 
33 pacientov, ktorí zodpovedali kritériám 
výberu. Z celkového počtu oslovených 
pacientov sme do výskumného súboru 
zaradili 22 pacientov. Príčinou vyradenia 
pacientov zo štúdie bolo zhoršenie zdra-
votného stavu a predčasné ukončenie 
pobytu v stacionári. Pacienti zaradení do 
výskumu boli z diagnostického spektra 
podľa MKCH 10: F20, F23, F25, F32 a F33. 
Na získanie relevantných údajov sme po-
užili Dotazník asertivity, Dotazník myl-
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ných presvedčení a Dotazník komunikač-
ných zručností, ktoré vypĺňali pacienti 
pri prijatí a pri prepustení z Denného 
stacionára. Mieru asertívneho správania 
a komunikačných zručností sme hod-
notili u konkrétnych pacientov, v rámci 
celého súboru a vo vzťahu k diagnostic-
kým kategóriám. Pozornosť sme venovali 
aj zmenám v komunikačných zručnos-
tiach a asertivite oslovených pacientov vo 
vzťahu k rodu, počtu epizód psychickej 
poruchy a dĺžke hospitalizácie. 

Syndróm vyhorenia u psychiatrov na 
Slovensku 
Eva	Morovicsová1,	Lenka	
Kostovičová2 
1Psychiatrická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava 
2Ústav	experimentálnej	psychológie,	
Centrum	spoločenských	
a psychologických	vied,	SAV,	Bratislava

Syndróm vyhorenia je negatívny 
sociálny jav a globálny fenomén, ktorý 
najčastejšie postihuje pomáhajúce pro-
fesie, pričom lekári sú najviac ohrozenou 
profesiou. Pri plnení pracovných povin-
ností sa kladú na lekára vysoké nároky, 
denne sú vystavení chronickému stre-
su a rôznym emočne náročným situá- 
ciám. V kontexte profesie psychiatra nie 
je syndróm vyhorenia dostatočne pre-
skúmaný a doterajšie porovnania z hľa-
diska individuálnych rozdielov priniesli 
nejednoznačné výsledky. Na Slovensku 
sa v roku 2016 realizoval výskum, ktorý 
monitoroval výskyt syndrómu vyhorenia 
u psychiatrov pracujúcich na slovenských 
psychiatrických klinikách vo vzťahu k in-

dividuálnym rozdielom: rodu, veku, dĺžke 
praxe a vykonávaniu ústavnej pohotovost-
nej služby. Na komplexnejšie preskúmanie 
výskytu syndrómu vyhorenia v profesii 
psychiatrov sme v roku 2018 zrealizovali 
výskum zameraný na výskyt syndrómu 
vyhorenia aj u psychiatrov pôsobiacich na 
ďalších psychiatrických pracoviskách na 
Slovensku. Probandov sme oslovili elek-
tronicky prostredníctvom databázy čle-
nov Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. 
Do výskumu sa zapojilo 100 psychiatrov 
pôsobiacich na psychiatrických oddele-
niach a ambulanciách z celého Slovenska. 
Na získanie relevantných informácií o sle-
dovaných javoch sme použili rovnaké vý-
skumné metódy: štandardizovaný dotaz-
ník Maslach Burnout Inventory a dotazník 
symptómov vyhorenia. U probandov sme 
hodnotili stupeň emocionálneho vyčerpa-
nia, depersonalizácie a osobného uspo-
kojenia. Zároveň sme skúmali vplyv veku, 
pohlavia, dĺžky praxe v odbore psychiat-
ria a vykonávania ústavnej pohotovostnej 
služby vo vzťahu k uvedeným subškálam. 
Pozornosť sme venovali aj výskytu prí-
znakov syndrómu vyhorenia u probandov 
v telesnej, psychickej a sociálnej rovine 
a monitorovaniu vzťahu medzi stupňom 
emocionálneho vyčerpania, depersona-
lizácie a prítomnosťou jednotlivých pre-
javoch syndrómu vyhorenia. 
Podpora: nefinančný grant SPsS SLS.

K znaleckému posudzovaniu zmeny 
ústavnej ochrannej psychiatrickej 
liečby na ambulantnú – kazuistika 
Martina	Obžerová1,	Elena	Žigová2 
1Psychiatrická	ambulancia,	Modra 
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2Psychiatrická	nemocnica	Philippa	
Pinela Pezinok

Znalecké posudzovanie zmeny 
ústavnej ochrannej psychiatrickej liečby 
(OPL) býva často veľmi ťažkou úlohou 
znalca. Týka sa to najmä liečených osôb 
– duševne chorých páchateľov závaž-
nej trestnej činnosti. Vyvstáva potreba 
zvážiť všetky dôležité okolnosti − či už 
činu samotného, povahy duševnej poru-
chy, priebehu ústavnej ochrannej liečby, 
ale aj ukazovatele možných problémov 
v stanovení prognózy. Práca vznikla na 
podnet vzniknutých pochybností znalca 
a konzultácii znalcov o tom, akú váhu 
pripisovať jednotlivým podkladom a ako 
prognózovať stav do budúcnosti, keďže 
je nutné zohľadniť nielen individuálne 
potreby probanda, ale aj preventívne 
hľadiská: ochranu spoločnosti pred 
potenciálnym páchateľom. Kazustika 
je prípadom, s ktorým sa znalci zaiste 
občas musia zaoberať a prežívajú tie isté 
pochybnosti. Ide o mladého páchateľa 
trestného činu homicídia v psychotic-
kom stave, dlhodobo na ochrannej lieč-
be, kde terapeuti podali návrh na zmenu 
ústavnej liečby na ambulantnú s tým, že 
daná liečba splnila svoj účel. Vzájomné 
konzultácie so zhodnotením všetkých 
prognostických faktorov viedli k vypra-
covaniu spoločného návrhu prognostic-
kých ukazovateľov ako pomocného vo-
dítka pre znalcov. Tento návrh dávame 
do diskusie. Pri prezenzovanom prípade 
nám daný postup pomohol − dalo sa 
oprieť o mnohé faktory, ktoré hovorili 
v prospech zmeny liečby, v prospech 
samotného pacienta.

Význam kvality terapeutického 
vzťahu v liečbe pacientky 
s reziduálnymi symptómami 
schizofrénie – kazuistika 
Peter	Ohrablo 
Psychiatrická	klinika	SZU	a UNB	
Ružinov,	Bratislava

Kazuistika odkrýva komplexnosť 
problematiky liečby pacienta s reziduál-
nymi príznakmi pri diagnóze schizofré-
nie. V podmienkach psychiatrickej am-
bulancie býva spolupráca pri liečbe s ta-
kýmto pacientom často veľmi náročná aj 
pre nedostatok času, ktorý je prežívaniu 
takéhoto pacienta venovaný. Prípad pani 
Moniky je jedným z príkladov, ako môže 
kvalita terapeutického vzťahu vplývať na 
spoluprácu pacienta v liečbe a tým aj na 
celkovú kvalitu jeho života.

Podiel farmakologických intervencií 
na efektívnej liečbe závislosti od 
alkoholu 
Ľubomír	Okruhlica,	Zuzana	
Alexanderčíková 
Centrum	pre	liečbu	drogových	
závislostí	Bratislava

Psychoterapia s adjuvantnou far-
makologickou liečbou tvorí štandardný 
terapeutický postup po zvládnutí akút-
nych abstinenčných príznakov v liečbe 
závislosti od alkoholu. Otázkou je aká jej 
účinnosť a  jej podiel na efektivite lieč-
by v porovnaní s psychologickým pô-
sobením placeba. Autori zvolili metódu 
ilustrácie na základe literárnych údajov 
o NNT a NNH pri hodnotení farmakolo-
gickej účinnosti acamprosatu, naltrexonu 
a disulfiramu a tiež porovnania so ziste-
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niami retencie pacientov so závislosťou 
od alkoholu v porovnaní s placebom, 
ktorá koreluje s terapeutickým efektom 
meraným dĺžkou abstinencie. Zistenia 
a závery na základe súčasných vedou 
overených faktov poukazujú na limito-
vanú farmakologickú účinnosť týchto 
preparátov a výrazný rozhodujúci po-
diel psychologickej zložky pri dosaho-
vaní stabilizácie pacientov so závislosťou 
v abstinencii. 

Vyhodnotenie placeba v liečbe 
závislosti od alkoholu 
Ľubomír	Okruhlica,	Zuzana	
Alexanderčíková 
Centrum	pre	liečbu	drogových	
závislostí	Bratislava

Úvod: Existujú dve zásadné spô-
soby aplikácie placeba: v klinickom skú-
šaní nových liečebných metód a v terapii. 
Vzhľadom na jeho známu účinnosť pri 
liečbe závislostí sme porovnávali účin-
nosť tzv. otvoreného placeba, o čom bol 
pacient informovaný v kombinácii s an-
ticravingovou farmakoterapiou pri liečbe 
závislosti od alkoholu. 

Pacienti a metóda: Sledovaných 
bolo 200 pacientov s priemerným vekom 
45,5 roka (SD +12,6), 71 % bolo mužov, 
ktorí vstúpili do liečby pre závislosť od 
alkoholu. Išlo o retrospektívnu, klinic-
kú, porovnávaciu naturalistickú štúdiu. 
Pacientom bola ponúknutá štandardná 
komplexná liečba pozostávajúca zo sku-
pinovej psychoterapie, anticravingovej 
farmakologickej terapie acamprosat/nal-
trexon a doplnkového podávania placeba 
v ambulantnom programe. 

Výsledky: Podľa počtu dní ab-
stinencie od začiatku liečby najlepší 
efekt mala psychosociálna intervencia, 
nasledovaná placebom, kombináciou 
placeboterapie s anticravingovou far-
makoterpiou s najmenším počtom dní 
abstinencie, ktoré išli na vrub samotnej 
farmakoterapie. 

Diskusia a závery: Vzhľadom na 
metologickú nedokonalosť naturalis-
tickej štúdie je potreba zvýšenej opa-
trnosti pri intepretácii zistení. Výrazne 
však podporuje závery, že poprednú rolu 
v účinnosti komplexnej liečby závislosti 
od alkoholu hrajú psychologické psycho-
sociálne intervencie v spojitosti s place-
bo-efektom.

Účinnosť monoterapie vortioxetínom 
v porovnaní s kombinovanou liečbou 
vortioxetín/olanzapín pri liečbe 
depresie v dospelosti – vlastné 
skúsenosti 
Miloslav	Oppa,	Dana	Cesneková,	Igor	
Ondrejka,	Gabriela	Nosáľová 
Psychiatrická	klinika	a BioMed	JLF	
UK	Martin

Depresia je časté a závažné psy-
chické ochorenie, ktoré zásadným spô-
sobom znižuje kvalitu života a sociálne 
fungovanie človeka, a  to nielen počas 
akútnej epizódy. V súčasnosti psychiatria 
disponuje početnými možnosťami farma-
koterapie, pričom ako lieky prvej voľby 
sa používajú antidepresíva zo skupiny 
SSRI alebo SNRI. Ich rezervy spočívajú 
nielen v účinnosti, ale aj v ovplyvnení se-
xuálnych a kognitívnych funkcií, preto sa 
skúmajú terapeutické možnosti nových 
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antidepresív alebo liečiv, ktoré možno 
použiť v rámci kombinovanej, respektí-
ve augmentačnej liečby depresie. V na-
šej práci sme sa zamerali na prezentáciu 
vlastných výsledkov posúdenia účinnosti 
novšieho multimodálneho antidepresíva − 
vortioxetínu v porovnaní s kombinovanou 
liečbou vortioxetín/olanzapín pri liečbe 
depresívnej epizódy v dospelosti. Zamerali 
sme sa pritom na dynamiku depresívnych 
a úzkostných príznakov počas akútnej 
fázy liečby trvajúcej 6 týždňov na vzor-
ke 62 pacientov. Podľa výsledkov došlo 
pri oboch terapeutických vetvách k vý-
znamnej redukcii príznakov, pričom sme 
nepozorovali rozdiely medzi jednotlivými 
vetvami. Z toho je možné usudzovať, že 
kombinovaná liečba vortioxetín/olanza-
pín neprináša zásadnejší benefit v porov-
naní s monoterapiou vortioxetínom.

„Off-label“ liečba OCD − možnosť či 
nevyhnutnosť? 
Eva	Pálová¹,	Ivica	Bajusová²,	Erika	
Semančíková³,	Milana	Kovaničová¹,	
Zita	Vasiľková¹ 
¹Psychiatrické	oddelenie	UNLP	
Košice 
²OLM,	UNLP	Košice 
³Psychiatrická	klinika	UNLP	a LF	
UPJŠ	Košice

Úvod: Obsedantno-kompulzívna 
porucha (OCD) je úzkostná porucha, po-
važovaná v minulosti za pomerne vzácnu, 
epidemiologické štúdie však potvrdili, 
že životná prevalencia OCD je asi 25 – 
60-krát vyššia, než sa usudzovalo, t. j. 
cca 2,5 % (ECA). V bežnej praxi prejde 
takmer 17 rokov od nástupu OCD po na-

stolenie adekvátnej liečby. U pacientov 
užívajúcich SSRI a klomipramín sa zistilo, 
že asi 60 % udáva aspoň 25 % − 35 % 
pokles závažnosti OC symptómov, 100 %  
ústup OC symptómov je mimoriadne 
zriedkavý. 40 % − 60 % pacientov sú non-
respondéri na prvý podaný liek. Dávky 
antiobsedantných liekov by mali byť ob-
vykle vyššie ako napr. pri depresii. SSRI 
sú liekmi 1. voľby v liečbe OCD a dopo-
siaľ nie sú k dispozícii dáta potvdrzujúce 
väčšiu účinnosť jedného SSRI voči inému, 
no metaanalýza doposiaľ publikovaných 
štúdií poukazuje na určitú prednosť klo-
mipramínu. Klomipramín bol prvým lie-
kom, ktorý bol s úspechom použitý pred 
viac ako štyrmi desaťročiami v liečbe 
OCD. Odporúčaná dávka je 150 − 250 mg/
deň, ale často je vyššia. SNRI − venlafaxín 
je antidepresívum s kombinovanou inhi-
bíciou spätného vychytávania serotonínu 
a noradrenalínu a kontrolované štúdie 
potvrdili jeho účinnosť aj v liečbe OCD. 
Terapeutické možnosti v liečbe non-res-
pondérov: Non-reponzia/parciálna res-
ponzia v liečbe OCD je pomerne bežná 
a často sa nedosiahne po 8 − 12 -týždňo-
vej liečbe žiaduce zlepšenie stavu. Ide 
o redukciu symptómov menšiu ako 25 % 
alebo Y-BOCS skóre > 12. Títo pacienti 
by potom mali absolvovať viac ako 10 
týždňov trvajúcu liečbu klomipramínom 
a liečbu aspoň troma SSRI preparátmi. 
Pozitívne sú aj výsledky augmentácie 
liečby SSRI klomipramínom, pričom sa 
však odporúča monitorovanie hladín klo-
mipramínu. Ďalšie možnosti augmentá-
cie liečby: atypické antipsychotiká (olan-
zapín, risperidón, quetiapín, klozapín...), 
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konvenčné antipsychotiká, napr. halo-
peridol v dávke 1,5 mg/deň tam, kde sa 
vyskytli aj tiky. Líthium, buspirón a tra-
zodón neprinesli podstatné zlepšenie 
OCD. Iné terapeutické možnosti: klomi-
pramín i. v., citalopram i. v., ECT, rTMS, 
hlboká mozgová stimulácia...? Trvanie 
liečby: v liečbe OCD je potrebné vytrvať 
minimálne 9 − 12 mesiacov, udržiavacia či 
profylaktická liečba môže trvať niekedy 
niekoľko rokov (v určitých prípadoch aj 
doživotne). Dáta získané z dlhodobých 
štúdií (2 roky) potvrdzujú fakt, že dlho-
dobá liečba OCD bola spojená s 50 % − 
60 % zlepšením stavu a signifikantnou 
redukciou symptómov. 

Záver: Hoci je OCD štvrtou naj-
častejšou psychickou poruchou, jej vý-
skyt v populácii je stále podhodnotený. 
Nemalú úlohu tu stále zohráva aj malá 
informovanosť medicínskej verejnosti 
o tejto poruche. Kombinácia farmakotera-
pie s cielenou KBT sa zdá byť najvhodnej-
šou a najúčinnejšou formou liečby OCD, 
ktorá je u väčšiny pacientov s OCD často 
doživotná. V procese dlhodobej liečby je 
podľa nášho zistenia okrem farmakote-
rapie najviac oceňovaná a účinná práca 
s príbuznými a priateľmi, ako aj priebežné 
edukačné aktivity, ktoré podporujú moti-
váciu pacientov vydržať v liečbe.

Pohľad psychiatra na homosexualitu 
− je ešte vôbec o čom hovoriť?  
Michal	Patarák 
II.	psychiatrická	klinika	SZU,	FNsP	 
F.	D.	Roosevelta,	Banská	Bystrica

Akúkoľvek psychiatricko-psy-
chologickú polemiku ohľadne homose-

xuálnej orientácie, respektíve výlučnej 
sexuálnej preferencie osôb rovnakého 
pohlavia, možno už v súčasnosti považo-
vať za ukončenú. Homosexuálna orien-
tácia nemôže byť naďalej vnímaná ako 
duševná porucha, čo je podložené plne 
odôvodneným odborným konsenzom 
a na čo poukazujú obe moderné psy-
chiatrické klasifikácie. To platí aj v prípa-
de takzvanej egodystonickej homosexu-
álnej orientácie, pretože tu je problémom 
skôr egodystónia než samotná sexuálna 
orientácia. Napriek tomu stále úplne ne-
rozumieme neurobiologickej podmie-
nenosti nielen homosexuálnej, ale ani 
heterosexuálnej orientácie, či akejkoľvek 
inej sexuálnej preferencie. Ich výskum 
má za sebou viaceré kľúčové míľniky, 
no na komplexné osvetlenie fenoménu 
sexuálnej orientácie – ak niekedy vôbec 
nastane – budeme musieť zrejme ešte 
dlho čakať. 

Neurobiologická dekompozícia 
anhedónie 
Michal	Patarák1,	Ján	Pečeňák2 
1Psychiatrická	klinika	SZU,	FNsP	F.	D.	
Roosevelta,	Banská	Bystrica	 
2Psychiatrická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava

Anhedónia je definovaná ako 
neschopnosť alebo znížená schopnosť 
pociťovať slasť. Je zložitým klinickým 
konštruktom, ktorého príčinu možno 
prisúdiť poruche prinajmenšom jednej 
zo zložiek behaviorálneho cyklu odmeny: 
1. samotnej hedonickej skúsenosti (li-
king), 2. motivačných procesov vo vzťahu 
k odmene (wanting) alebo 3. asociač-
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ných mechanizmov odmeny (learning). 
Anhedónia v užšom zmysle sa podľa nás 
týka priamo narušenia hedonickej skú-
senosti, i keď sa v súčasnosti anhedónia 
diferencuje na konzumačnú, motivačnú 
alebo dokonca rozhodovaciu, a teda sa 
prepája s motivačnými stavmi a kogni-
tívnymi funkciami. Explicitná skúsenosť 
potešenia, radosti a slasti sa často chápe 
ako dopamínergicky podmienená a mno-
hé dopamínergicky pôsobiace látky sú 
skutočne schopné indukovať eufóriu. 
Navyše, anti-anhedonicky účinkujúce 
liečivá majú prevažne dopamínergický 
charakter. Na základe súčasných po-
znatkov je však len veľmi málo pravde-
podobné, že hedonické pociťovanie je 
bezprostredným následkom zvýšenia 
extracelulárnych hladín dopamínu. Svoju 
úlohu v ňom zohrávajú najmä endogénne 
opioidy a stimulácia opioidových μ, δ a κ 
receptorov v miestach, ktoré sa nazývajú 
hedonické ohniská. Tie najvýznamnejšie 
sa nachádzajú v orbitofrontálnej kôre, 
vo ventrálnom palide, ventrálnom stria-
te a v nucleus parabrachialis. Zníženie 
schopnosti pociťovať slasť tak môže mať 
základ v narušení vzájomného spojenia 
týchto štruktúr a v poruche opioidergic-
kého systému, prípadne jeho interakcií 
s dopamínergickými systémami. 

Dôraz na psychohygienu u pacientov 
v režime DS Spirare 
Ivan	Pavlovič,	Jana	Vránová 
NZZ	Spirare	spol.	s r.o.

V režime nášho psychiatrického 
stacionára vnímame ako veľmi dôležité 
pracovať s našimi klientmi aj na rozví-

janí ich starostlivosti o seba – psycho-
hygieny. Tak ako psychoterapeutické 
intervencie tak aj rozvíjanie psychohy-
gienických návykov tvorí základ efektív-
nej liečby pri dekompenzácii u väčšiny 
psychických porúch. Základný selfma-
nažment a štruktúra dňa je nosný opor-
ný bod pre bazálnu psychickú stabilitu. 
V prezentácii priblížime viaceré psy-
chohygienické postupy, napr. zameranie 
na prítomnosť, uzemňovanie, fyzické 
aktivity, stabilita fyziologických funkcií, 
vyváženosť regeneračných a aktivač-
ných činností.

Anhedónia ako trans-diagnostický 
symptóm(?) 
Ján	Pečeňák 
Psychiatrická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava

Anhedónia je termín hlboko za-
kotvený v psychopatológii a vzťahuje sa 
hlavne k depresii. Označuje stav, keď 
pacient neprežíva radosť, alebo prestal 
prežívať radosť a potešenie z udalostí 
a aktivít. Z publikácií, ktoré by sa mohli 
považovať za normatívne však nie je jed-
notne definovaná, prípadne sa z nich 
vytráca. V anglickej verzii výskumných 
kritérií MKCH sa termín „anhedonia“ 
vyskytuje len raz a  to pri opise syn-
drómu z vysadenia pri užívaní kokaínu. 
V českom preklade MKCH sa používa 
termín chýbanie radosti. V DSM-5 sa 
uvádza anhedónia v opise viacerých sta-
vov. Je uvedená pri negatívnom syndró-
me pri schizofrénii. Tvorí súčasť opisu 
depresie, nie však v diagnostických kri-
tériách pre depresiu, opisu porúch spô-
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sobených stresom a tiež ako ejakulačná 
anhedónia. V diagnostických kritériách 
je explicitne uvedená len v diagnostic-
kých kritériách pre vyhýbavú poruchu 
osobnosti, kde tvorí súčasť domény „de-
tachment“. V slovníku pojmov sa definu-
je ako znížená schopnosť prežiť radosť 
z  pozitívnych stimulov a  degradácia 
spomienok na prežitú radosť, pri vyhý-
bavej poruche osobnosti je však opísaná 
aj ako chýbanie potešenia zo životných 
zážitkov, či neschopnosť zapojiť sa do 
týchto zážitkov.

Problémom nie je len pojmové 
– definičné vymedzenie, ale aj mož-
nosť merania (kvantifikácie) anhedónie. 
Koncepčný konflikt spočíva v definícii 
„chýbania potešenia“, pričom potešenie 
sa skladá zo zložiek anticipácie, pre-
žitia a zapamätania potešenia a miera 
schopnosti potešenia sa väčšinou nevy-
hodnocuje. Ďalším problémom je vzťah 
anhedónie k  motivačným procesom 
a aktivite, čo nás smeruje do prieniku 
anhedónie a deficitu vôle – k hypobúlii. 
Môžeme uvažovať o znížení motivačnej 
funkcie emócií, ale aj naopak – o možnej 
primárnej poruche vôle, ktorá sa odrazí 
v aktivite a prelína sa s definíciou an-
hedónie ako zníženej potrebe zapájať 
sa do aktivít. Anhedónia by tak mohla 
byť chápaná ako syndróm – mohli by 
sme použiť novotvar anhedonicko-hy-
pobulický syndróm. Podporovali by to 
aj prístupy, ktoré anhedóniu oddeľujú 
od depresívneho syndrómu a skúmajú 
vzťahy iným pozorovateľným znakom 
s  ich ponímaním ako nezávislými fak-
tormi. 

Dávkovanie antipsychotík – 
od rýchlej neuroleptizácie po 
súčasnosť 
Ján	Pečeňák,	Peter	Janík,	Michal	
Turček 
Psychiatrická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava

Dávkovanie antipsychotík je ob-
lasťou, v ktorej je často pozorovateľný 
rozpor medzi odporúčaniami a poznat-
kami z výskumu a praxou. Postup na-
zývaný rapídnou neuroleptizáciou, pri 
ktorom sa podávali dávky haloperidolu až 
do 350 mg/deň sa v súčasnosti zdá byť 
až absurdný. V známej Kaneovej štúdii 
s klozapínom sa farmakorezistencia pre-
ukazovala pri liečbe priemernou dávkou 
haloperidolu 61 mg/deň. Mnohé práce 
preukazujú istú závislosť medzi dávkou 
antipsychotika a mierou blokády dopa-
mínových receptorov (v striate), táto blo-
káda je však teoreticky dostatočná aj pri 
nižších dávkach a dvojnásobné zvýšenie 
dávky nespôsobuje lineárne zvýšenie 
blokády. Je možné, že sa v budúcnosti 
nájdu iné markery, na základe ktorých sa 
bude dať predpovedať klinická odpoveď 
na liečbu antipsychotikami – príkladom 
je funkčná konektivita.

V  klinickej praxi sa často pre-
kračujú maximálne odporučené dávky 
jednotlivých antipsychotík kombináciou 
viacerých liekov, hoci tento postup nie 
je dostatočne overený spoľahlivými kli-
nickými štúdiami. Vysoké celkové dávky 
sa dosahujú aj pri kombinácii depotnej 
a perorálnej liečby. Kombinácia antip-
sychotík patrí k najvýznamnejším pre-
diktorom celkovej vysokej dávky v lieč-
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be. Vyhodnotenie dávky pri kombinácii 
dvoch alebo viacerých antipsychotík sa 
musí uskutočniť pomocou chlórproma-
zínového a novšie olanzapínového ek-
vivalentu. 

Prieskum ohľadom používaných 
psychodiagnostických metód 
a psychoterapeutických prístupov 
u pacientov s psychogénnymi 
neepileptickými záchvatmi na 
psychiatrických a neurologických 
pracoviskách v Českej a Slovenskej 
republike  
Zuzana	Pechanová,	Katarína	
Hubčíková 
Neuropsychiatrická	klinika	SZU	a PN	
PP Pezinok

Psychogénne neepiletické záchva-
ty (PNES) vznikajú na podklade rôznych 
psychopatologických procesov. Pozitívna 
diagnostika PNES však býva často v dia- 
gnostickom procese opomínaná. Práve 
pomocou psychologického vyšetrenia je 
možné zhodnotiť „psychogénnosť“ PNES. 
Ak chceme vyzistiť, či a prečo daný pa-
cient trpí PNES, je nutné porozumieť, 
akú psychologickú funkciu záchvat spĺ-
ňa. Vytvorenie dôvery uľahčuje odhalenie 
traumatických zážitkov, konfliktov a prob-
lémov, ktorými sú PNES podmienené. 
Niektoré zo špecifických kategórií, ktoré 
sú explorované v rámci psychologického 
vyšetrenia, sú napríklad mechanizmy zvlá-
dania záťaže a frustračná tolerancia, ten-
dencia k somatizácii, konverzii, či disoci-
ácii. Vzhľadom na heterogenitu pacientov 
s PNES nie je stanovený profil, ktorý by bol 
pre nich typický. Diferenciálnu diagnosti-

ku komplikuje výskyt zníženej kognitívnej 
výkonnosti a neuropsychologických defi-
citov aj u pacientov s PNES. Psychologické 
vyšetrenie sa teda zameriava hlavne na 
zisťovanie charakteru osobnosti s mož-
nými nevedomými konfliktmi, potreba-
mi, stresovými udalosťami a problémami 
pacienta. V posteri budeme prezentovať 
výsledky elektronického dotazníka ohľa-
dom používaných psychodiagnostických 
metód a psychoterapeutických prístupov 
u pacientov s PNES, ktorý sme zaslali − 
prostredníctvom kontaktov na vedúcich 
lekárskych pracovníkov – psychológom 
psychiatrických a neurologických praco-
vísk v Českej a Slovenskej republike. 

Získanie zdravotnej dokumentácie 
od zdravotných poisťovní za 
účelom vypracovania znaleckého 
posudku 
Vít	Provazník 
Provita Bratislava, s.r.o., 
Psychiatrická	ambulancia,	Bratislava

Získať zdravotnú dokumentáciu 
za účelom vyhotovenia znaleckého psy-
chiatrického posudku býva pre posudzu-
júceho psychiatra veľkým problémom. 
V spisovom materiáli často buď nie sú, 
alebo sú len veľmi striedmo obsiahnuté 
údaje o zdravotnom stave posudzova-
ného. Posudzujúcemu psychiatrovi by 
preto veľmi pomohli údaje zo zdravotnej 
poisťovne, ktoré obsahujú: diagnostický 
kód, meno lekára, ktorý diagnózu určil, 
dátum stanovenia diagnózy a použitú 
medikamentóznu terapiu.

Pri získavaní údajov sa však znalci 
stretávajú so zamietavým stanoviskom 
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poskytnúť uvedené údaje zo strany zdra-
votných poisťovní. Autorovi sa na základe 
relevantného právneho stanoviska po-
darilo prelomiť tento zamietavý názor 
zdravotných poisťovní. Vo svojej pred-
náške prezentuje východiská metodicko-
-právneho usmernenia v tejto veci, ktoré 
sú aplikovateľné pre získanie zdravotnej 
dokumentácie od poisťovní za účelom 
vyhotovenia znaleckého psychiatrického 
posudku pre potreby súdov v SR.

Zhodnotenie úspešnej liečby 
obsedantno-kompulzívnej poruchy 
Vít	Provazník1, Peter Minárik2 
1Provita Bratislava, s.r.o., 
Psychiatrická	ambulancia,	Bratislava	 
2Psychiatrická	nemocnica	Philippa	
Pinela Pezinok

Obsedantno-kompulzívna poru-
cha patrí medzi terapeuticky najúpor-
nejšie poruchy, s ktorými sa stretáva 
ambulantný psychiater. V prezentovanej 
prednáške autori predstavujú úspešnú 
liečbu 10 liečených pacientov s dg. OCD. 

Za úspešnú terapiu sa v tejto sku-
pine považuje medikamentózne liečenie 
v rozpätí 3 až 13 rokov (priemerne 8,7 
roka), pričom sám pacient aktívne vy-
hľadáva lekára za účelom pokračovania 
v medikamentóznej terapii. Kvalita tera-
peutického výsledku je meraná na stup-
nici GAF, ktorého ohodnotenie muselo 
dosahovať viac ako 80 bodov (priemerne 
89,6), teda posudzovaní pacienti fungo-
vali vo všetkých pracovných a sociálnych 
aktivitách. 

Zhodnotenie terapie spočíva 
v receptorovom rozložení každého an-

tidepresíva, ktoré bolo v monoterapii 
použité na stabilizáciu stavu. Následne 
si autori vyhľadali spoločné receptoro-
vé prekrytie u použitých antidepresív. 
Nakoniec na základe dostupných teore-
tických modelov OCD sa pokusili vyhľa-
dať miesta účinku v jednotlivých častiach 
CNS a konfrontovať pôsobenie prísluš-
ných antidepresív s teóriami vzniku OCD.

Špecifická psychopatológia 
pri dopamínergickej terapii 
Parkinsonovej choroby – častá, no 
často prehliadaná 
Tomáš	Rakús,	Katarína	Hubčíková 
Neuropsychiatrická	klinika	SZU	a PN	
PP Pezinok

Psychické príznaky špeciálne vo 
vzťahu k dopamínergickej terapii u pa-
cientov s Parkinsonovou chorobou nie 
sú v klinickej praxi ničím zriedkavým. 
Neraz sa však ich explorácia obmedzuje 
len na pseudohalucinácie, halucinácie, 
a prípadne ich bludné interpretácie. Pri 
dôkladnom cielenom vyšetrení – ob-
zvlášť pokiaľ je možnosť získať objektívne 
heteroanamnestické údaje – bývajú však 
frekventne zistené aj ďalšie špecifické 
psychopatologické fenomény: behavio-
rálne impulzívne poruchy (gambling, 
impulzívne jedenie, impulzívne naku-
povanie, hypersexualita etc.), dopamín-
-dysregulačný syndróm a punding. Žiaľ, 
pacient či jeho blízki majú často (ak vô-
bec) o nich, a tobôž o ich možnom súvi-
se s dopamínergickou liečbou nanajvýš 
„mizivé“ informácie a spomínané prí-
znaky spontánne nereferujú, hoci tieto 
mnohokrát výrazne znižujú kvalitu ži-
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vota pacienta a významne traumaticky 
pôsobia aj v  jeho mikrosociálnom zá-
zemí. V našom príspevku by sme chceli 
upozorniť práve na diskrepanciu medzi 
zameriavaním pátrania po „očividnej“ 
a „skrytej“ psychickej patológii a na po-
trebu venovať náležitú pozornosť aj tej-
to niekedy opomínanej symptomatike 
s cieľom zabezpečiť čo najvyšší profit 
pacienta z liečby.

Alkoholová demencia 
Veronika	Režnáková 
Centrum Memory, n.o., Bratislava

Alkohol, jeho účinky a zneužíva-
nie je zrejme staré ako ľudstvo samo. 
Syndróm závislosti od alkoholu predsta-
vuje významný medicínsky a socioeko-
nomický problém. Jeho vysoká prevalen-
cia sa dáva do súvisu s relatívne nízkou 
cenou alkoholu a jeho ľahkou dostupnos-
ťou. Nadmerné a dlhodobé užívanie al-
koholu môže viesť k poškodeniu funkcie 
a štruktúry mozgu. Až 75 % jedincov so 
závislosťou od alkoholu má nejaký stupeň 
mozgovej patológie. Alkohol pôsobí pri-
márne neurotoxicky a sekundárne pros-
tredníctvom početných komplikácií spo-
jených predovšetkým s jeho nadmerným, 
chronickým užívaním, životným štýlom, 
malnutríciou, konzumáciou alkoholu 
s inými návykovými látkami. Jednotlivé 
klinické formy môžu vyústiť do alkoho-
lovej demencie, môžu zdieľať spoločné 
anatomické oblasti a preto predstavujú 
skôr kontinuum, ako len samostatné kli-
nické jednotky. Sú často nedostatočne 
identifikované a preto sa objavuje názor, 
že alkoholová demencia je považovaná za 

tichú epidémiu 21. storočia. Alkoholová 
demencia patrí jednoznačne medzi naj-
častejšie sekundárne demencie, tvorí 
až 10 % všetkých demencií a pri včasnej 
a správnej liečbe je potenciálne reverzi-
bilná. V liečbe je prioritou abstinencia 
od alkoholu, liečba závislosti, odvykacie-
ho stavu a prípadných psychiatrických 
a somatických komplikácií. Posúdenie 
kognitívneho stavu by sa malo vyko-
návať priebežne, pretože umožní zistiť 
akékoľvek zlepšenie, stabilizáciu alebo 
zhoršenie stavu.

Aktuálna situácia pedopsychiatrie 
na Slovensku 
Terézia Rosenbergerová 
Psychiatrické	oddelenie,	Univerzitná	
nemocnica	L.	Pasteura	Košice

V práci autorka opisuje aktuálnu 
situáciu v pedopsychiatrii na Slovensku, 
roztriedenú podľa krajov. Zvlášť je opísaná 
situácia nemocničnej i ambulantnej sta-
rostlivosti, počty pedopsychiatrov, potre-
by jednotlivých krajov. Situácia na území 
Slovenska je v pedopsychiatrii alarmujúca, 
nie je dostatok lôžok, lekárov, počty pa-
cientov na ambulanciách sú vysoké, tlak 
na lôžka rovnako tak. Situáciu by mohla 
pomôcť zlepšiť nová koncepcia i zmeny, 
ktoré budú v odbore nevyhnutné. Je po-
trebné vytvoriť nové a jednotné postupy 
aj v liečbe jednotlivých porúch, upraviť 
aj pomery vo forenzných problémoch. 
Odbor nemá lôžka pre adolescentov, adik-
tológiu pre deti a mládež, je nevyhnutné 
zabezpečiť zlepšenie pomerov v resociali-
začných a reedukačných ktoré priamo ne-
spadajú pod riadenie zdravotníctva, ale sú 
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v nich často umiestnené deti a adolescenti 
s psychiatrickými diagnózami. Chýba det-
ská sexuológia, ktorá zohráva významnú 
úlohu zvlášť vo forenznej psychiatrii.

Vplyv genotypu glutamát-cysteín 
ligázy na senzorimotorický gating  
Rastislav Rovný1, Martin Marko1, 
Gabriela	Repiská2, Gabriel Minárik3, 
Igor	Riečanský1,4 
1Oddelenie	behaviorálnej	neurovedy,	
Ústav	normálnej	a patologickej	
fyziológie,	Centrum	experimentálnej	
medicíny	Slovenskej	akadémie	vied,	
Bratislava 
2Ústav	molekulárnej	biomedicíny,	
Lekárska	fakulta	Univerzity	
Komenského	v Bratislave	
3Katedra	molekulárnej	biológie,	
Prírodovedecká	fakulta	Univerzity	
Komenského	v Bratislave	 
4SCAN	Unit,	Department	of	Basic	
Psychological	Research	and	Research	
Methods,	Faculty	of	Psychology,	
University	of	Vienna,	Austria

Náchylnosť na schizofréniu je 
v prevažnej miere geneticky podmienená. 
Rastúce množstvo dôkazov svedčí o tom, 
že oxidačný stres hrá dôležitú úlohu v pa-
togenéze schizofrénie. Glutamát-cysteín 
ligáza (GCL) je enzým zodpovedný za bio-
syntézu významného antioxidantu glu-
tatiónu. Predošlý výskum demonštroval, 
že GCL ovplyvňuje redoxný stav v ne-
urónoch a jej genetická variabilita bola 
v niekoľkých štúdiách spojená so schi-
zofréniou. Deficit senzorimotorického 
gatingu je považovaný za dôležitý pato-
genetický mechanizmus a endofenotyp 

schizofrénie. Mierou gatingu je prepulzná 
inhibícia úľakového reflexu (PPI), t. j. zní-
ženie veľkosti akustickej úľakovej reakcie, 
ak je krátko pred úľakovým podnetom 
prezentovaný slabší podnet. Cieľom našej 
štúdie bolo preskúmať súvislosť medzi ge-
netickou variabilitou GCL a senzorimoto-
rickým gatingom u človeka. Vo výskumnej 
vzorke 96 zdravých dobrovoľníkov sme 
hodnotili PPI a analyzovali genotyp GAG-
-TNR, rizikového polymorfizmu katalytic-
kej podjednotky GCL. Genotyp GAG-TNR 
nemal štatisticky významný efekt na PPI, 
čo naznačuje, že efektivita senzorimo-
torického gatingu nesúvisí s genetickou 
variabilitou GAG-TNR GCL polymorfizmu. 

Podporené projektmi VEGA 
2/0056/16 a APVV-14-0840.

Mental Health Services Considering 
Women Needs: Insights from Women 
Mental Health Section of Russian 
Society of Psychiatrists 
Natalia	D.	Semenova1,	Valery	N.	
Krasnov2  
1,2Moscow	Research	Institute	of	
Psychiatry,	Branch	of	the	‘Serbsky	
Federal	Medical	Research	Centre	
for	Psychiatry	and	Narcology’	of	the	
Ministry	of	Health	of	the	Russian	
Federation,	Moscow,	Russia 
1Women‘s Mental	Health	Section	–	
World	Psychiatric	Association 
1,2Women’s Mental	Health	Section	–	
Russian	Society	of	Psychiatrists

As mental health professionals 
update their training and practices 
to accommodate the new paradigm –  
mainstreaming of gender perspective – 
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they will encounter several challenges in 
the field of women‘s mental health. There 
exists mounting research evidence on the 
gender and mental health. The transfer of 
research evidence into routine practice is 
problematic. Mental health services ac-
ross Russian Federation are not adequately 
considering the needs of female mental 
health patients. This paper will discuss the 
strategies (introduced at both National and 
Local levels) to expand the clinical servi-
ces available. Topics covered will include: 
A gender specific approach to mental he-
alth care for men and women; Training 
and continuing professional development 
(psychiatrists and clinical psychologists); 
Integration of training and service provi-
sion. A range of practical issues for psychiatrists, 
and other healthcare professionals, in the 
context of multi-professional and multi-
-agency work will also be considered. 

Four Perspectives on Death: 
Suicidal Thoughts and Suicide in the 
Classical Farsi-Dari Literature 
Homayun	Shahpesandy 
Lincolnshire	NHS	Foundation	Trust,	
The	Hartsholme	Centre,	Lincoln,	
United	Kingdom

The Farsi-Dari literature is descri-
bed as one of the greatest literature of hu-
manity (Arberry, 1953) and as Goethe sug-
gested one of the four main bodies of world 
literature (Levinson & Christensen, 2002). 
Farsi-Dari evolved and flourished in 
nowadays Afghanistan and Transoxiana 
(Ghobar, 1995, Rypka, 1968). The issue of 
death is a common theme, and in general 
there are four different perspectives: (1) 

Condemnation of death, mainly repre-
sented by Khayyam and Bidel. Khayyam 
questions the meaning of life and views 
death as the “end” of man and sugges-
ts relishing life, indicating there, will be 
“nothing” after death. Bidel views life as 
a “مهو” (wahm) meaning both “illusion” and 
“delusion”. Bidel compares the world to 
a “dust bin”, “mortuary”, “trap-land or pi-
tfall”. (2) A glorification view; represented 
by Sanai, Attar and Rumi admiring and 
seeking death to get “liberated” from the 
“jail” of this material world. They perceive 
death as the end of human suffering and 
reaching the desired world of reunion with 
the beloved. (3) A realistic viewpoint on 
death seeing life and death as the two faces 
of the same coin. Firdausi, Sa’di and Jami 
are advocates of this view and in order to 
“avoid” death and become “immortal”; they 
suggest utilising the time on Earth and to 
appreciate the life and use it creatively and 
make oneself a „good name“. (4) A diverse, 
at times rather ambivalent perspective; de-
pending on the author‘s state of mind; glo-
rifying life, or condemning it; represented 
by Rudaki, and Hafez of Shiraz.

Komplikácie liečby depresie 
v komorbidite s diabetes mellitus 
v adolescentnom veku  
Anna	Surovcová,	Jana	Trebatická,	
Zuzana Matzová 
Klinika	detskej	psychiatrie	NÚDCH	
a LF	UK	Bratislava

Diabetes mellitus (DM) je závažné 
chronické ochorenie, ktoré je spojené 
s vyšším výskytom komorbidít psychic-
kých porúch. Riziko vzniku depresív-
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nej poruchy pri DM je 2-krát vyššie ako 
v bežnej populácii. V detskom a ado-
lescentnom veku sa stretávame najmä 
s DM 1. typu. Prijatie tohto ochorenia, 
zmeny životného štýlu, ako aj náročný 
managment liečby ochorenia predstavuje 
pre mladistvých a ich rodiny zvýšenú 
stresovú záťaž. Adolescenti s DM 1. typu 
majú 3krát vyššiu prevalenciu depresie 
ako mladiství bez diabetu. Prítomnosť 
depresie u detí a adolescentov s dia-
betom priamo ovplyvňuje compliance 
v liečbe a režime DM a súvisí tak s mož-
nými negatívnymi zdravotnými násled-
kami ochorenia. Znížená spolupráca 
alebo priama manipulácia s inzulínom 
v sebapoškodzujúcom, prípadne suicidál-
nom úmysle môže zapríčiniť náhlu me-
tabolickú dekompenzáciu, ktorá priamo 
ohrozuje pacienta na živote.

Adekvátne zvolená kombinovaná 
liečba komorbídnej depresívnej poruchy 
zmierňuje nielen prejavy psychických 
porúch, ale tiež pozitívne ovplyvňuje 
priebeh a prognózu somatického ocho-
renia. Možnosti antidepresívnej liečby 
u pacientov mladších ako 18 rokov sú 
oproti dospelej populácii výrazne limi-
tované. Z literárnych údajov vyplýva, že 
ako lieky prvej voľby v liečbe komorbid-
nej depresie u pacientov s DM sa volia 
antidepresíva zo skupiny SSRI pre ich 
priaznivý vplyv na viaceré chorobné pa-
rametre diabetu. 

Off-label preskripcia – súčasť 
špičkovej psychofarmakológie či 
vysokého rizika? 
Jozef	Šidlo1,2, Dagmar 

Breznoščáková3,	Ľubomír	Mikuláš1,2, 
Ján	Šikuta1,2,	Peter	Očko1,2 

1Ústav	súdneho	lekárstva,	LF	UK 

Bratislava 
2Súdnolekárske	pracovisko,	
Úrad	pre	dohľad	nad	zdravotnou	
starostlivosťou,	Bratislava 
3I.	psychiatrická	klinika	UPJŠ	LF	
Košice

Úvod: „Off-label“ a priori definu-
jeme ako použitie lieku u pacienta v ta-
kej indikácii, dávke či režime, ktoré nie 
sú oficiálne schválené (Holloway, 1998). 
Sledovanie preskripcie off-label psycho-
farmák môže byť užitočným nástrojom 
na určenie, či je potrebný výskum no-
vých indikácií aj kontraindikovaných 
indikácií v oblasti psychofarmák (Yan, 
2017). Najbežnejším príkladom off-label 
v psychiatrii je predpisovanie vyšších ako 
schválených dávok najmä antidepresív, 
antipsychotík alebo anxiolytík či hyp-
notík pre pacientov, ktorí neodpovedajú 
na maximálne schválené dávky, pričom 
jednoznačný efekt tejto stratégie nie je 
známy (Baldwin, 2007). Na druhej strane, 
ich užívanie/zneužívanie môže byť veľ-
kým zdravotníckym a celospoločenským 
problémom. Smrteľné následky sú naj-
závažnejším ukazovateľom jeho trendu. 

Metódy: Bola vykonaná analýza 
prípadov úmrtí súvisiacich s užívaním/
zneužívaním psychofarmák na území 
Bratislavského a Trnavského kraja za ob-
dobie rokov 2001 − 2016. Vo všetkých prí-
padoch bola vykonaná kompletná pitva 
štandardným postupom, histopatologic-
ké a toxikologicko-chemické vyšetrenie. 
Prípady boli vyhodnotené podľa jednot-
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livých rokov, mesiacov v roku, pohlavia, 
veku, zistených psychofarmák, vonkajšej 
príčiny smrti, miesta a regiónu úmrtia. 

Výsledky: Bolo zistených 112 prí-
padov smrteľných intoxikácií psycho-
farmakami. Muži tvorili 60 % prípadov. 
Vo vekovej skupine nad 35 rokov bolo 
80 % prípadov. Najčastejšie detegova-
nou základnou látkou boli benzodiaze-
píny v 45 %, celkovo sa vyskytli v 57 % 
prípadov. Kombinácia s etanolom bola 
zistená v 39 % prípadov, z toho v 70 % 
išlo o kombináciu s benzodiazepínmi. 
V Bratislavskom kraji bolo zistených 73 %  
úmrtí, pričom 26 % z celkového poč-
tu bolo zistených v okrese Bratislava V. 
O úmyselné sebapoškodenie išlo v 67 %  
z  celkového počtu prípadov, v  62 % 
u dlhodobo psychiatricky liečených pa-
cientov, v 54 % prípadov došlo k úmrtiu 
v domácom prostredí. 

Záver: Vieme, že podľa FDA 88 % 
diagnostických kategórií v DSM-5 ne-
má schválenú žiadnu liečbu. Na druhej 
strane FDA pripúšťa, že lekári potrebujú 
liečiť pacientov a môžu im predpisovať 
aj neschválené lieky. Nie je ale bližšie 
špecifikovaný spôsob, akým lekár môže 
použiť schválený liek. Akonáhle je liek 
registrovaný, lekár ho môže predpísať aj 
v neoficiálnych indikáciách a dávkach. 
Výsledky našej analýzy poukazujú na vy-
soké riziko užívania/zneužívania najmä 
benzodiazepínov, prípadne v kombinácii 
s etanolom. Z uvedeného vyplýva potre-
ba zváženia indikácie liečby, prísnejšej 
regulácie preskripcie, najmä v súvislosti 
so „širokospektrálnosťou“ preskripcie či 
preskripcie nie psychiatrami ev. náhrady 

menej rizikovými skupinami liečiv pre-
dovšetkým u pacientov, u ktorých hrozí 
riziko suicidálneho správania.

Zvláštnosti detskej sexuality 
v kontinuite normy a patológie 
Jana	Štefániková1,	Robert	Máthé2 
1Ambulancia	klinickej	psychológie,	
Bratislava 
2Katedra	psychológie,	Filozofická	
fakulta	UK	Bratislava

Od odpatologizovania detskej sexu-
ality ubehlo viac ako celé storočie. Napriek 
tomu detská sexualita nie je stredobodom 
záujmu odbornej verejnosti. Štúdie a odbor-
né prednášky týkajúce sa detskej sexuality 
sú v porovnaní s prácami, ktoré sa týkajú 
dospelej populácie, menej početné. Súčasne 
zaznamenávame vzostup detskej klientely 
s rôznymi, svojim spôsobom problematic-
kými prejavmi sexuálneho života detí, ktoré 
sa objavujú v rôznych štádiách ich ontoge-
netického vývinu. V danej súvislosti sa do-
týkame viacerých oblastí detskej sexuality 
od predškolského po predadolescentný vek, 
poukazujúc na nechorobné aj patologické 
prejavy ich sexuality. Rôzne prejavy detskej 
sexuality ilustrujeme kazuistikami z vlast-
nej klinickej a z forenznej praxe.

Závislosť od tramadolu liečená 
buprenorfínom 
Juraj	Tkáč 
Ambulance	ADIKTA	s.r.o.,	Jihlava,	
Česká	republika

Závislosť od tramadolu je často 
nerozpoznaná, sami pacienti sa nepri-
znávajú k nadužívaniu opioidných anal-
getík – tramadolu. Často si riziko závis-
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losti ani neuvedomujú samotní lekári, 
ktorí predpisujú tramadol pri chronic-
kej bolesti. Buprenorfín sa využíva ako 
substitučná liečba závislosti od opiátov. 
Napriek neeuforizujúcemu efektu je dob-
re tolerovaný pacientmi a umožňuje im 
návrat do bežného života. Pre spoločný 
receptorový profil nachádza uplatnenie 
i v liečbe závislosti od tramadolu.

Farmakoterapia 
sebapoškodzujúceho správania 
u detí a adolescentov s PVP 
Jana	Trebatická,	Anna	Surovcová,	
Ján	Šuba	 
Klinika	detskej	psychiatrie	NÚDCH	
a LF	UK	Bratislava

Sebapoškodzujúce správanie 
(self-injurious behavior, SIB) je častým 
maladaptivným správaním u pacientov 
s pervazívnymi vývinovými poruchami 
(PVP), ktoré sú tiež spojené s iritabili-
tou a agresivitou. SIB môže byť rôznej 
intenzity od miernej až po veľmi ťažkú   
a môže viesť k významnému poškodeniu 
pacienta. Medzi SIB môže patriť udiera-
nie si hlavy, päsťou, škriabanie sa alebo 
hryzenie. V závažnejších prípadoch po-
zorujeme pichanie si do očí, trhanie si 
vlasov, zubov alebo nechtov, vyvolávanie 
si zvracania s rizikom zadusenia. Viacerí 
autori sa snažili identifikovať potenciálne 
rizikové faktory pre SIB. Spúšťače môžu 
byť rôzne, zahŕňajú environmentálne 
faktory, somatické ťažkosti, senzorickú 
citlivosť a zlú toleranciu zmien. Úlohu 
v rozvoji SIB a jeho závažnosti môže zo-
hrávať stupeň mentálneho postihnutia, 
závažnosť PVP a deficity v adaptačnom 

fungovaní. Liečba SIB si vyžaduje mul-
timodálny prístup využívajúci farma-
kologické aj behaviorálne intervenčné 
stratégie. 

V klinickej praxi sa často stre-
távame s pacientami s PVP, u ktorých 
sa prejavuje agresivita, SIB a afektívne 
rapty, ktoré sú refraktérne na medika-
mentóznu liečbu. Antipsychotiká sú naj-
používanejšou skupinou farmák u detí 
s PVP, ktoré vykazujú SIB a iné súvisiace 
jadrové symptómy. Rovnako ako pri lieč-
be iritability, risperidón a aripiprazol sa 
preukázal ako najefektnejší pre liečbu SIB 
v populácii pacientov s PVP. V literatúre 
informácie o použití iných atypických 
antipsychotík pre SIB sú obmedzené. Boli 
však tiež preskúmané alternatívne prí-
stupy liečby, ako je použitie naltrexónu. 
Zvýšené hladiny endogénnych opiátov 
a s ňou súvisiaca hypoalgézia je jednou 
z hypotéz o etiológii SIB. Naltrexón môže 
byť nápomocný pri opätovnom nado-
budnutí vnímania bolesti a redukovaní 
problémového správania u jednotlivých 
pacientov. Používanie naltrexónu u detí 
je problematické pre nedostatok dôka-
zov o dlhodobej účinnosti a pre NÚL. 
Vzhľadom na obmedzené množstvo dô-
kazov by mal byť naltrexón vyhradený 
pre extrémne formy SIB, ktoré sú refrak-
térne na iné farmakologické a nefarma-
kologické intervencie. 

Vzorový multimediálny modelový 
prípad pre interaktívnu výučbu 
v psychiatrii  
Michal	Turček,	Peter	Janík,	Viktor	
Segeda,	Ján	Pečeňák 
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Psychiatrická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava

V príspevku prezentujeme vzorový 
interaktívny modelový prípad („interak-
tívnu kazuistiku“), ktorý bol vytvorený 
v rámci projektu zameranom na skvalit-
nenie výučby predmetu Psychiatria na 
Psychiatrickej klinike a Klinike detskej 
psychiatrie Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. Náplňou nášho 
projektu je vypracovanie nových inte-
raktívnych výukových materiálov, ktoré 
budú priamo aplikovateľné v teoretickej aj 
praktickej výučbe, s dôrazom na aktívne 
zapojenie študentov v procese výučby. 
Prínosom bude možnosť pre poslucháčov 
(vrátane študentov s výučbou v anglickom 
jazyku) oboznámiť sa s celým spektrom 
klinických prípadov v psychiatrii popri 
významne nižšej záťaži pacientov na 
klinických pracoviskách. Prezentovaná 
interaktívna kazuistika predstavuje kom-
plexné riešenie zastupujúce klinické vy-
šetrenie so zakomponovanou diferenci-
álne diagnostickou úvahou a možnosťou 
voľby doplňujúcich vyšetrení u pacienta.
Podporené grantom KEGA 037UK-4/2017.

Syndróm nepokojných nôh – 
najčastejšie neuropsychiatrické 
ochorenie, na ktoré často 
nemyslíme 
Peter	Valkovič,	Michal	Minár 
II.	neurologická	klinika	LF	UK	a UN	
Bratislava

Syndróm nepokojných nôh (SNN) je 
časté, liečiteľné, ale výrazne poddiagnos-
tikované ochorenie. Pacienti so SNN trpia 
neznesiteľným nutkaním k pohybovaniu 

nohami, ktoré je spôsobené nepríjemný-
mi pocitmi v nohách. Tie sa horšia počas 
nečinnosti a často negatívne ovplyvňu-
jú spánok. Priamymi dôsledkami SNN 
su diskomfort, poruchy spánku a úna-
va. Tieto negatívne fenomény následne 
vplývajú na fungovanie pacientov tým, 
že záporne ovplyvňujú pracovnú výkon-
nosť, spoločenské aktivity a rodinný život. 
Prerušovaný spánok a neschopnosť tolero-
vať sedavé aktivity môžu viesť až k strate 
zamestnania, poruche schopnosti tešiť sa 
zo života a k partnerským problémom. 
Tieto symptómy a komplikácie často vedú 
k opakovaným konzultáciám lekárov mno-
hých špecializácií, čo má okrem iného za 
následok nadmernú a redundantnú finanč-
nú zaťaž, ktorá je vynakladaná väčšinou zo 
zdrojov verejného zdravotného poistenia.

Napriek vyššie uvádzaným fak-
tom a konzekvenciám nie je problema-
tika syndrómu nepokojných nôh zara-
dená v kurikule pregraduálnej prípravy 
lekárov. Taktiež sa jej v postgraduálnej 
špecializačnej príprave lekárov prvého 
kontaktu, ale aj psychiatrov, neurológov, 
internistov, geriatrov, reumatológov, an-
giológov, ortopédov a iných špecializácií 
venuje len marginálna pozornosť.

Psychiatrické komplikácie 
Addisonovskej krízy 
Vanda	Valkučáková 
Psychiatrické	oddelenie	FN	Trnava

Neuropsychiatrické manifestácie 
chronickej adrenálnej insuficiencie (známej 
ako morbus Addison) sú v iniciálnej fáze 
ochorenia menej časté – vo všeobecnosti 
sú skôr sprievodne vyjadrené k telesným 
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symptómom a korelujú so závažnosťou 
ochorenia. V klinickej praxi sa v súvislosti 
s Addisonovou chorobou frekventne opi-
suje depresívny syndróm, poruchy spánko-
vého cyklu alebo pokles kognitívnej výkon-
nosti. Psychotické poruchy a delirantné 
stavy sú v literatúre opisované skôr raritne, 
a to v súvislosti s rozvojom Addisonovskej 
krízy – medicínskej emergencie s bez-
prostredným ohrozením života pacien-
ta, keď dochádza k náhlemu a kritickému 
zníženiu kortizolémie. Patofyziologický 
mechanizmus vzniku psychiatrických 
symptómov ochorenia je nejednoznačný 
– vo všeobecnosti sa vychádza z účinkov 
glukokortikoidov na centrálnu nervovú 
sústavu a možných dôsledkov náhleho 
poklesu ich hladiny na neuronálnu exci-
tabilitu a kognitívne fungovanie.

Kazuistika pojednáva o prípade 
30-ročnej pacientky po prechodnej ad-
renálnej kríze, s de novo diagnostiko-
vou Addisonovou chorobou, ktorá pre 
prítomnosť psychotických fenoménov 
vyžadovala konzilárnu psychiatrickú 
intervenciu počas hospitalizácie na so-
matickom oddelení. Zároveň uvedený 
prípad demonštruje význam participá-
cie psychiatrického konziliára v procese 
diferenciálnej diagnostiky u primárne 
somatických ochorení.

Porovnanie účinnosti a bezpečnosti 
21 antidepresív pri akútnej liečbe 
veľkej depresívnej poruchy 
u dospelých: systematický prehľad 
a sieťová metaanalýza (Cipriani A, et 
al, Lancet, 2018) 
Lívia	Vavrušová 

Psychiatrická	ambulancia	−	
Vavrušová Consulting, Bratislava

Autorka prezentuje výsledky roz-
siahlej sieťovej metaanalýzy Ciprianiho 
a kol., uverejnenú vo februári 2018 v časo-
pise Lancet. Autori hodnotili krátkodobú 
antidepresívnu liečbu s mediánom 8 týž-
dňov u 116 477 pacientov. Do analýzy boli 
zahrnuté všetky schválené antidepresíva 
1. a 2. generácie (USA, Európa, Japonsko): 
agomelatín, bupropión, citalopram, de-
svenlafaxín, duloxetín, escitalopram, 
fluoxetín, fluvoxamín, levomilnacipran, 
milnacipran, mirtazapín, paroxetín, re-
boxetín, sertralín, venlafaxín, vilazodón, 
vortioxetín, z tricyklických antidepresív 
– amitriptylín a klomipramín a tiež tra-
zodón a nefazodón. Z výsledkov štúdie 
vyplynulo, že všetkých porovnávaných 21 
antidepresív bolo účinnejších ako place-
bo s OR rozmedzím medzi 2,13 (95 % Crl 
1,89 – 2,41) pre amitriptylín a 1,37 (1,16 – 
1,63) pre reboxetín. Pričom pri priamom 
head-to-head porovnaní antidepresíva 
a jeho aktívneho komparátora sa ukázali 
ako najúčinnejšie antidepresíva amitryp-
tilín, agomelatín, escitalopram, mirtaza-
pín, paroxetín, venlafaxín a vortioxetín. 
Zatiaľ čo fluoxetín, fluvoxamín, reboxetín 
a trazodón boli najmenej účinné. Z hľa-
diska akceptability sa najnižšie percento 
prerušenia terapie v porovnaní s pla-
cebom zaznamenalo pri agomelatíne. 
V tomto hodnotení sa najhoršie umiestnil 
klomipramín. Pri head-to-head porovna-
ní bol agomelatín spolu s citalopramom, 
escitalopramom, fluoxetínom, sertralí-
nom a vortioxetínom jednou zo 6 molekúl 
lepšie tolerovaných v porovnaní s os-
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tatnými antidepresívami. Amitriptylín, 
klomipramín, duloxetín, fluvoxamín, re-
boxetín a trazodón mali naopak najvyššie 
percento prerušenia terapie.

Post partum depresia – v priebehu 
času translácia do iného ochorenia? 
Lívia	Vavrušová 
Psychiatrická	ambulancia	−	
Vavrušová Consulting, Bratislava

Sledovať vývoj popôrodných 
depresií u pacientok, ktoré boli nasta-
vené na antidepresívnu liečbu počas hos-
pitalizácie alebo ambulantne a sledovať 
vývoj ich ochorenia po 5 až 20 rokoch na 
základe retrospektívneho spracovania 
psychiatrickej dokumentácie. Vo priebe-
hu ochorenia dochádzalo v sledovanom 
súbore k vývoju ochorení v zmysle bipo-
lárnej poruchy, schizoafektívnej poru-
chy, úzkostnej poruchy a schizofrénie. 
Sledovali sme aj funkčné ukazovatele 
(zamestnanosť) a rodinné zázemie pa-
cientok.

Blížiaca sa psychóza? 
Matúš	Virčík 
Psychiatrická	nemocnica	Michalovce

Psychiatria, podobne ako iné me-
dicínske odbory, v súčasnosti upriamuje 
pozornosť na skoré štádiá psychických 
porúch, ako na príležitosť identifikovať 
rizikové osoby v ranom štádiu poruchy 
s cieľom zabrániť rozvoju duševnej po-
ruchy. Schizofrénii a súvisiacim poru-
chám častokrát predchádza obdobie 
oslabených psychotických príznakov 
označovaných ako syndróm atenuova-
nej psychózy. Nemáme údaje o počte 

jednotlivcov, ktorí vykazujú príznaky 
atenuovanej psychózy a vyhľadajú od-
bornú pomoc. Špecifické stratégie liečby 
týchto podprahových príznakov doteraz 
nie sú známe. Neexistuje „jedna veľko-
sť pre všetkých“. V súčasnosti prebieha 
intenzívna diskusia o tom, či by pacienti 
s vysokým rizikom vzniku psychotických 
porúch (pacienti vykazujúci atenuované 
psychotické príznaky, krátku psycho-
tickú epizódu trvajúcu menej ako týž-
den, genetickú vulnerabilitu) mali byť 
liečení antipsychotikami, ktoré by mohli 
zabrániť možnému rozvoju psychických 
porúch v blízkej budúcnosti. Obsahom 
prednášky je prípadová štúdia, v ktorej 
sa budeme venovať pacientovi, u ktoré-
ho sme pozorovali príznaky atenuovanej 
psychózy.

Farmakologické 
a psychoterapeutické prístupy 
v liečbe depresie 
Matúš	Virčík,	Matej	Herman 
Psychiatrická	nemocnica	Michalovce

Depresia patrí medzi najrozšíre-
nejšie a najviac invalidizujúce psychické 
poruchy. Štúdie naznačujú, že psycho-
terapia môže byť pri liečbe depresívnej 
poruchy rovnako účinná ako psycho-
farmakoterapia, jej začlenenie do liečby 
znižuje riziko relapsu, a to aj po vysadení 
antidepresív. Výskumy potvrdzujú, že 
psychoterapia podobne ako psycho-
farmakoterapia účinkuje cestou zmien 
v špecifických oblastiach mozgu, niekto-
ré neurálne mechanizmy dokonca zdie-
ľajú. Otvára sa tak diskusia o podobnos-
tiach a rozdieloch účinku psychoterapie 
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a psychofarmakoterapie. V našej pred-
náške sa pokúsime poukázať na výhody 
komplexnej psychiatrickej starostlivosti 
pri depresívnej poruche z pohľadu psy-
chiatra a psychológa. 

Rola an-(hedónie) v rozvoji 
závislosti od psychoaktívnych látok 
Eduard	Višňovský 
ADDICT	spol.	s r.o.,	Nitra

Adikcia (z latinského „addicere“) 
znamená viazať osobu na nejakú vec. 
Adikcia progreduje od impulzivity ku 
kompulzivite adiktívnym cyklom. Ten 
zahŕňa tri stupne: 1. preokupáciu/anti-
cipáciu, 2. „binge“/intoxikáciu, 3. odvy-
kanie/negatívny afekt. Postupne dochá-
dza k posunu z pozitívneho posilňovania 
k negatívnemu. Termínom hedonické 
v rozvoji závislosti sa teda neoznačuje 
iba uprednostňujúce slasť, ale aj vyhýba-
júce sa (riediace) strasti. Podobne „strong 
wanting“, či craving môže mať charak-
ter úľavového (relief), alebo viazaného 
na odmenu (reward). V štádiu rozvoja 
závislosti nasleduje po sebe „kaskáda“ 
akútneho odmeňovania – kompulzívne-
ho užívania – dependencie – odvykania 
– protrahovaného odvykania – úzdravy 
či relapsu. Bez hedonického zážitku zá-
vislosť nevznikne. Okrem kvantifikácie 
an-(hedónie) je vhodné si všímať kvali-
tatívne zmeny dosiahnutého potešenia, 
ktoré s rozvojom závislosti postihnutý 
zažíva a ako ich interpretuje vo vzťa-
hu k vlastnej histórii pôvodne normálne 
vnímanej slasti. Vznikli by možno termi-
nologické „neologizmy“. Poukazovali by 
na to, čo a ako naozaj slastne po požití 

návykovej látky závislý prežíva. Mohlo 
by to na druhej strane viesť ku konceptu 
väzby hedónie na sebauvedomovanie. Ak 
sa okrem iného človek od zvieraťa líši 
prítomnosťou „Ducha“, pri zachovaní po-
treby miernosti by celú svoju nadobud-
nutú hedonickú kapacitu nemusel vždy 
využívať. Tým by okrem iného predišiel 
závislosti. Nosiči A1 alely DAD2 receptora 
majú menej funkčné D2 receptory. S tým 
je spojený syndróm deficitnej odmeny 
(“Reward Deficiency Syndrome”), ktorý 
môže predisponovať k závislosti. Možno 
ich považovať za hypohedonikov? Ak by 
sa anhedónia týkala iba depresie, potom 
skupina primárne depresívnych pacien-
tov podľa Lesch III typológie alkoholovej 
závislosti by si tento symptóm riešila 
automedikačným modelom konzumu. 
Opakované užívanie psychoaktívnych lá-
tok spúšťa neuroplastické zmeny v gluta-
mátergických spojeniach so striatálnymi 
a mezenfefalickými dopamínergickými 
neurónmi. Tým sa mení reaktivita mozgu 
na podnety, sprostredkované návykovou 
látkou. Redukuje sa senzitivita voči po-
tešeniu z nenávykových stimulov, slabne 
sebaregulácia a zvyšuje sa senzitivita na 
stresové stimuly a dysfóriu. Dopamín 
možno považovať za “olej stroja”, ale sám 
o sebe nenapĺňa obsah mozgovej odme-
ny. Anhedónia nemôže byť oddelená od 
ostatných symptómov protrahovaného 
odvykania. Z biologického hľadiska roz-
voja závislosti endogénne opioidy mo-
dulujú dopamínergické pálenie akčných 
potenciálov v strednom mozgu a striatál-
ne cez stredné tŕňové neuróny − MSNs 
(Medium spiny neurons), kde je dynorfín 
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kolokalizovaný s D1R-MSNs a enkefalín 
s D2R-MSNs. Endogénne opioidy sú zod-
povedné za hedonickú odpoveď voči pri-
rodzeným podnetom aj psychoaktívnymi 
látkami sprostredkovanou odmenou, ako 
aj za adaptáciu voči opakovanej expozí-
cii psychoaktívnej látky či relapsom jej 
užívania. Distresom indukovaná aktivá-
cia kappa receptorov (KOR) dynorfínom 
môže umocniť odmenu, spojenú s kon-
zumom psychoaktívnych látok prostred-
níctvom zvýšeného uvoľňovania dopamí-
nu v nucleus accumbens. Temná strana 
závislosti (“Dark side of addiction”) zahŕ-
ňa alostatické zmeny, ktoré vedú k užíva-
niu psychoaktívnych látok ako následok 
dysfórie a distresu, spájaného s odvyka-
ním a prerušením užívania. Štúdie potvr-
dzujú, že predĺžená amygdala („extended 
amygdala“), (nucleus centralis amygda-
lae, bed nucleus striae terminalis a časť 
nucleus accumbens – shell), CRF (corti-
cotropin-releasing factor) a noradrenalín 
priamo zohrávajú rolu v týchto odpove-
diach. Upregulácia KOR súvisí s dysfóriou 
a zvýšenou senzitiviou voči stresu pri 
prerušení prísunu psychoaktívnej látky. 
Súčasne downregulácia signalizácie cez 
neurotransmitery, spájaných s pozitív-
nym „reward“, zahrňujúcich dopamín, 
enkefalíny, endokanabinoidy a reduk-
cia dopamínergickej inhibície cez D2R 
indirektnú dráhu spôsobuje averzívne 
odpovede, čo ešte viac zvyšuje dysfóriu 
u závislosti. Aktuálne štúdie identifikujú 
laterálnu habenulu (LHb) ako mozgový 
región, ktorý je narušený užívaním psy-
choaktívnych látok a prispieva k temnej 
strane závislosti.

Ekonomický status pacientov 
so schizofréniou: trend vývoja 
zamestnanosti 2004 − 2017 
Marek Zelman 
Psychiatrická	nemocnica	Hronovce

Príspevok sa zaoberá retro-
spektívnym sledovaním sociálne-
-ekonomickej situácie pacientov so 
schizofréniou hospitalizovaných 
v Psychiatrickej nemocnici Hronovce 
(PNH). Historické údaje z rokov 1980, 
1990 a  2000 sme porovnali s  aktu-
álnymi dátami z rokov 2004 − 2017. 
Ekonomickú aktivitu pacientov sme 
posudzovali v kategóriách: zamest-
naný, nezamestnaný, invalidizovaný. 
V roku 2000 poklesol podiel ekono-
micky aktívnych oproti rokom 1980 
a 1990 pacientov z asi 30 % na iba 2 
%, určitá časť pripadá na vrub vzniku 
respektíve nárastu nezamestnanosti 
v našom regióne, výrazne sa však zvý-
šil aj podiel invalidizovaných pacien-
tov. Trend nízkej miery zamestnanosti 
pokračoval aj v ďalších rokoch, podiel 
invalidizovaných a nezamestnaných 
spolu bol pri tom relatívne konštantný 
(2000 – 97 %, 2006 – 96 %, 2012 – 97 
%). Potešujúcim výsledkom je pozvoľ-
ný nárast podielu zamestnaných pa-
cientov so schizofréniou v ostatných 
rokoch, napr. v roku 2017 predstavoval 
6,38 % (kým v roku 2016 iba 4,55 %), 
pravdepodobne súvisiaci so všeobec-
ným vývojom zamestnanosti. Ročná 
evidovaná miera nezamestnanosti 
v okrese Levice bola v roku 2017 na 
úrovni 5,44 % (2016 − 8,38 %).
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Štandardné diagnostické a liečebné 
postupy v liečbe psychóz 
Marek Zelman 
Psychiatrická	nemocnica	Hronovce

V roku 2017 Ministerstvo zdra-
votníctva SR po niekoľkoročných sna-
hách pristúpilo k vytvoreniu pracovných 
skupín na vytvorenie štandardných dia- 
gnostických a terapeutických postupov 
pre prakticky všetky odbory medicíny. 
Prvým schválenými (aj keď v čase pí-
sania abstraktu ešte nepublikovanými) 
pracovnými postupmi sú štandardy pre 
schizofréniu, akútne psychotické poru-
chy, schizoafektívnu poruchu a poruchu 
s bludmi. Ich hodnotenie a schvaľovanie 
bolo realizované nástrojom AGRRE II.

Príprava štandardov z  hľadis-
ka výlučne psychiatrických otázok sa 
opierala o  už zavedené a  evaluované 
postupy medzinárodných psychiatric-
kých inštitúcií (napr. APA, WFSBP, NICE, 
MAUDSLEY, ČNPS, atď.). Problematickým 
priestorom však zostáva oblasť, v ktorej 
neexistujú presné hranice kompeten-
cií psychiatrov a praktických lekárov či 
lekárov prednemocničnej starostlivosti 
(prípadne i  iných medicínskych odbo-
rov). V aktuálnej situácii sa preto autori 
postupov rozhodli pre ich prvú revíziu už 
v období najneskôr dvoch rokov.

Možnosti objektívneho 
posudzovania rizika agresie 
u pacientov s diagnózou 
schizofrénie  
Mykola	Zholob,	Silvia	Godinová,	
Marek Zelman 
Psychiatrická	nemocnica	Hronovce

Možnosť presne rozpoznať 
a diagnostikovať agresivitu u pacientov 
v akútnom štádiu psychického ochorenia 
môže byť veľmi vhodná nielen pre liečbu 
samotnú a predpoklad ďalšej prognózy, 
no tiež môže naviesť k voľbe vhodného 
prístupu k pacientovi tak, aby sa znížilo 
riziko agresívneho konania. Poster opi-
suje parciálne predbežné výsledky širšej 
štúdie, ktorá je zameraná na agresívne 
konanie v špecifickej skupine psychiat-
rických pacientov s diagnostikovaným 
ochorením z okruhu schizofrénie. 

Študijná vzorka pozostávala zo 
65 pacientov hospitalizovaných na AMO 
v Psychiatrickej nemocnici Hronovce (dg. 
F20.x; vek 18 − 61). Riziko násilného sprá-
vania bolo hodnotené použitím HCR − 20 
V3. Naše zistenia poukazujú na význam-
né rozdiely v porovnaní medzi skupinami 
v každej subškále HCR – 20 V3.
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Sympóziá podporené  
partnermi podujatia
Sympózium „Iný pohľad na 
schizofréniu a jej liečbu“ 
Odborné	sympózium	podporené	
spoločnosťou	Janssen

Sympózium sa venuje novým dá-
tam a zaujímavým skúsenostiam z reálnej 
klinickej praxe so zameraním na dlhodo-
bo pôsobiace antipsychotiká pri liečbe 
schizofrénie.  

Sympózium „O budúcnosti pacienta 
rozhodujeme už dnes“ 
Odborné	sympózium	podporené	
spoločnosťou	Lundbeck	Slovensko

Schizofrénia predstavuje mimo-
riadne heterogénnu poruchu s varia-
bilnou symptomatikou. Spoločný znak 
spájajúci takmer všetkých pacientov je 
ale zhoršenie schopnosti adaptívne fun-
govať v spoločnosti a plniť očakávané ro-
ly, žiť samostatne, mať partnerské vzťahy 
a pod. Sympózium sa zameriava na zhod-
notenie prediktorov psychosociálneho 
fungovania u  pacientov s  poruchami 
schizofrenického spektra a tiež na úlohu 
symptómov a klinických charakteristík 
poruchy, funkčnej kapacity, kognitívne-
ho deficitu, zhoršenej sociálnej kognície 
a motivačným faktorov, ktoré predikujú 
úspešné každodenné fungovanie pacien-
tov. Veľmi dôležitým aspektom liečby 
schizofrénie je dosiahnutie a udržanie 
kompletnej remisie ochorenia. Ukazuje 
sa, že depotná aplikácia antipsychotík 
vedie k menej častým relapsom v porov-

naní s perorálnou liečbou. Sympózium 
dokumentuje, že v prípade depotného 
aripiprazolu sa s jeho efektivitou spája aj 
minimum nežiaducich účinkov a pozitív-
ne ovplyvnenie kvality života a funkčné-
ho stavu pacienta.

Sympózium „Je niečo nové 
v bipolárnej afektívnej poruche?“ 
Sympózium	pripravené	s podporou	
spoločnosti	Sanofi

V poznaní bipolárnej afektívnej po-
ruchy (BAP) v súčasnosti dochádza k revo-
lučným zmenám. Preto cieľom sympózia 
je poskytnúť prehľad o novinkách v tejto 
oblasti. V prvej časti venovanej neuro-
biologickým aspektoch BAP je pozornosť 
sústredená na genetiku a epigenetiku, 
imunologické aspekty a poznatky získané 
zobrazovacími metódami. Taktiež sú uká-
zané možné aplikácie uvedených poznat-
kov v klinickej praxi. Ďalšie dve časti sú 
orientované viac na klinickú prax. Druhá 
prednáška sa venuje prepojeniu BAP s ďal-
šími psychiatrickými ochoreniami, resp. 
ich symptómami. Tiež je poukázané na 
historické formovanie koncepcie BAP. 
Tretia prednáška opisuje prepojenie BAP 
so somatickými ochoreniami, asi najlepšie 
je zdokumentovaný vzťah k diabetes mel-
litus 2. typu, ale nemôžeme zabúdať ani 
na kardiovaskulárne ochorenia a ako sa 
ukazuje tiež aj na autoimunitné ochorenia. 
Obidve prednášky upozorňujú aj na mož-
né vysvetlenia uvedených skutočností, 
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nielen opis na základe epidemiologických 
údajov. 

Sympózium „Quo vadis v liečbe 
depresie?“ 
Sympózium	pripravené	s podporou	
spoločnosti	Servier

Sympózium sa venuje antidepre-
sívnej liečbe s fokusom na agomelatín. 
Dokumentuje jeho komplexnú účinnosť 
na depresívnu symptomatiku a  upo-
zorňuje aj na preukázaný účinok na an-
hedóniu a normalizáciu cirkadiánnych 
rytmov, ktoré depresiu charakteristicky 
sprevádzajú. Liečba agomelatínom, ako 
vysoko tolerovaným antidepresívom, tak 
smeruje k zlepšeniu denného fungovania 
a k dosiahnutiu kompletnej a dlhodobej 
kvalitnej remisie depresie. Dosiahnutie 
remisie vysvetľuje aj v závislosti od pa-
cientskeho profilu a schopnosti precho-

du lieku cez hematoencefalickú bariéru. 
Program sympózia doplní aj kazuistika 
z klinickej praxe.

Sympózium „Známe molekuly 
v psychiatrickej praxi“ 
Sympózium	pripravené	s podporou	
spoločnosti	Egis

Po dlhoročnom používaní v am-
bulantnej a klinickej praxi sa už vieme 
spoľahlivo vyjadriť k  indikáciám, bez-
pečnosti, znášanlivosti a najmä účinnos-
ti najčastejšie používaných antidepresív, 
antipsychotík a ďalších psychofarmák. 
Napriek tomu, že ide o dôverne známe 
molekuly v psychiatrii, v sympóziu bu-
dú odprezentované výsledky niektorých 
nových výskumov, ktoré dávajú odpovede 
na predtým nezodpovedateľné otázky. 
Okrem teoretických poznatkov ponúkne-
me aj skúsenosti z bežnej klinickej praxe.
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Vieme sa „postarať“ o osoby 
s poruchami pohlavnej identity? 
Barbora	Vašečková1,2,	Danica	
Caisová3,	Oľga	Jamborová1 
¹Psychiatrická	klinika	SZU	a UNB	
Ružinov,	Bratislava 
²Psychiatrická	ambulancia,	UNsP	
Milosrdní	bratia,	Bratislava 
3Psychiatrická	ambulancia,	Košice

Stavy, ktoré MKCH-10 označuje 
ako porucha pohlavnej identity, či ešte 
stále pomerne široko používaný termín 
transsexualita, prechádzajú v súčasnosti 
koncepčnými zmenami. Okrem „kozme-
tických“ úprav, za ktoré môžeme považo-
vať zmenu terminológie (gender dysfória 
podľa DSM-5, či plánovaný názov rodová 
inkongruencia v MKCH-11) sa do popredia 
dostáva samotný charakter stavu – či vô-
bec ide o poruchu alebo ochorenie. DSM- 
-5 sa s touto situáciou vyrovnala tak, že 
ako diferenciálny znak označila „dysfóriu“, 
teda výraznú nepohodu vyplývajúcu z ne-
súladu medzi prežívaným a priradeným 
rodovým označením jedinca. V súčasnosti 
sme svedkami nárastu počtu žiadostí na 
podstúpenie procesu zmeny pohlavia – 
tranzíciu. Tento proces je v kompetencii 
sexuológov. V súčasnosti však subšpecia-
lizačný odbor psychiatrická sexuológia 
nie je v Slovenskej republike akreditovaný, 
čo limituje dostupnosť tejto starostlivosti 
a nadmerne zaťažuje praktizujúcich sexu-
ológov. Keďže ide o diagnostickú jednot-
ku, ktorá je uvedená v kapitole V MKCH-10 
Duševné poruchy a poruchy správania, 
psychiater by mal mať základné kompe-

tencie v diagnostike a starostlivosti o túto 
skupinu osôb. 

V rámci workshopu budú prezen-
tované základné informácie o problema-
tike: terminológia s prihliadnutím na ak-
tuálne prebiehajúce zmeny, diagnostické 
kritériá a problematické oblasti pri ich 
uplatňovaní, podmienky a priebeh pro-
cesu zmeny pohlavia. Teoretické oblasti 
budú doplnené ilustračnými kazuistikami. 
Cieľom je zmapovať názory a skúsenosti 
účastníkov na niektoré kontroverzné ob-
lasti (napr. limity súčasných terapeutic-
kých možností, problematika rodičovstva, 
hormonálnej terapie v detskom veku, hra-
ničné a neúplne vyjadrené stavy a pod.) 
formou moderovanej diskusie. 

Ako prezentovať príspevky, viesť 
sympózium a odbornú diskusiu 
Podporené	edukačným	grantom	
spoločnosti	Servier 
Iveta Bauerová 
Training Manager Servier Slovensko

Workshop bude vedený personál-
nym trénerom s cieľom tréningu v oblasti 
prezentačných techník. Účastníkom po-
núkne nielen možnosť zlepšiť sa v prezen-
tácii vlastného príspevku na odbornom 
podujatí, ale aj v schopnosti viesť odborný 
blok prednášok či odbornú diskusiu.

Počas workshopu sa očakáva aj 
aktívne zapojenie sa do programu po- 
dujatia. Počas workshopu je možné pre-
zentovať aj vlastnú krátku prednášku, 
avšak prezentácia vlastného príspevku 
nie je podmienkou. 

Workshopy
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Posílení zdravé části osobnosti – 
vnímání hodnot a smyslu v životě 
pacienta 
Martina Kosová1, Vlastimil Sojka2 
1Ambulance	klinické	psychologie,	
Brno,	ČR 
2Psychologická	ambulance,	
Havlíčkův	Brod,	ČR

Zájem lékaře o nemocnou i zdravou 
část osobnosti pacienta se projevuje v dia- 
gnostice nejen určením patologických jevů, 
ale i pozitivní diagnostikou. K úspěšné léčbě 
podobně přispívá podpora a rozvoj existen-
ciální dimenze, která spočívá v žití vztahů 
a práci pro něco nebo pro někoho navzdory 
působení nemoci. Těžištěm workshopu je 
osobní prožitek účinku smysluplného zá-
žitku pro posílení perspektivy budoucnosti.

Cílem workshopu je osvojení me-
tody s existenciálním přesahem pro kli-
nickou praxi.

No more stigma, n.o. 
Miroslava Palušná1, Matej Herman2, 
Matúš	Virčík2,	Jozef	Baran1,	Jozef	
Gajdoš1 
1Psychiatrické	odd.	FNsP	 
J. A. Reimana Prešov 
2Psychiatrická	nemocnica	
Michalovce

No more stigma, n.o. je nezisková 
organizácia, ktorá vznikla spoluprácou 
mladých ľudí pracujúcich na psychiat-
rických oddeleniach. Hlavným cieľom or-
ganizácie je osveta v oblasti psychického 
zdravia, najmä so zameraním na destig-
matizáciu. Podobne ako vo väčšine krajín 
sveta aj na Slovensku dochádza k nárastu 
výskytu psychických porúch. Psychické 

poruchy sú často spojené s  vysokou 
mierou stigmatizácie zo strany spoloč-
nosti, čo spôsobuje významné sociálne 
problémy a ekonomické straty. Psychické 
poruchy sú spoločnosťou zvyčajne vní-
mané negatívne, stigmatizujúce postoje 
zastávajú nezriedka aj lekári a zdravot-
nícky personál. Kvalita života ľudí tr-
piacich psychickou poruchou klesá. Vo 
workshope sa zameráme na predstavenie 
pojmu stigma, na stigmatizačné posto-
je spoločnosti, na možnosti prevencie 
v oblasti psychického zdravia a súčasťou 
workshopu bude aj interaktívny nácvik 
komunikácie s človekom trpiacom psy-
chickou poruchou.

Forenzná psychiatria vo Švajčiarsku 
Sylvia Vetter 
Psychiatrische	Universitätsklinik	
Zürich,	Klinik	für	Forensische	
Psychiatrie,	Zentrum	für	Stationäre	
Forensische	Therapie,	Switzerland

Súdna psychiatria vo Švajčiarsku 
spĺňa dôležitú spoločenskú úlohu a  je 
odkázaná na úzku spoluprácu medzi 
medicínou a  justíciou. Okrem toho je 
aj zavislá od spoločensko-politických 
faktorov. Švajčiarska konfederácia má 
podobný trestno-právny systém ako 
nemecká a realizuje tradičné ochranné 
psychiatrické liečby ako súčasť ochran-
ných opatrení spoločnosti. V roku 2006 
bolo zjednotené vzdelávanie súdnych 
znalcov z  oblasti psychiatrie. Výkon 
ochrannej liečby sa vykonáva vo vä-
zení, vo všeobecných psychiatrických 
nemocniciach s niekoľkými forenznými 
lôžkami, ale aj na vysoko špecializova-
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ných forenzných klinikách. Nedostatok 
týchto špecializovaných lôžok spôso-
buje dlhé čakacie doby vo väzbe a ve-
die častokrát ku chronifikácii ochorení. 
V kantóne Zurich sa nachádza najväčšia 
forenzná organizácia. 

Druhá časť workshopu sa zame-
ria na predstavenie najväčšej modernej 
forenznej kliniky na území Švajčiarska, 
ktorá je časťou Univerzitnej kliniky 
Zurich, Centrum pre forenznú psychiat-
riu (ZSFP) so sídlom v Rheinau. Ako jediná 
vo Švajčiarsku má vybudované vysoko 
zabezpečovacie psychiatrické oddele-
nie s 27 lôžkami, kde sa vykonáva nie-
len ochranná liečba, ale sa aj preliečujú 
akútne psychiatrické stavy u pacientov, 
u ktorých stabilizácia vo výkone trestu 
nie je možná. Súčasťou sú aj 4 zatvorené 
oddelenia a jedna stanica špecializova-
ná na rehabilitáciu a socializáciu, ktorá 
je vedená v otvorenom režime. Autorka 
predstaví i prácu forenznej ambulancie 
a resocializačných zariadení, ktoré prebe-
rajú liečbu pacientov po pobyte na klinike.

Počas workshopu bude prebiehať 
diskusia s autorkou.

Psychoterapia pacientov s poruchou 
príjmu potravy 
Zuzana Matzová, Martina Paulinyová, 
Igor	Tomášek,	Jana	Trebatická,	Ján	
Šuba 
Klinika	detskej	psychiatrie	LF	UK	
a NÚDCH	Bratislava

Poruchy príjmu potravy (PPP) sú 
závažné psychické ochorenia s najčas-
tejším začiatkom v období dospievania. 
Medzi PPP zaraďujeme podľa MKCH-10 

Mentálnu anorexiu, Mentálnu bulímiu 
a ich atypické formy. Ochorenie často 
začína plíživo a  prináša okrem zák-
ladného psychického ochorenia rizi-
ko závažných akútnych a chronických 
psychických a somatických komorbidít. 
Liečba musí byť komplexná a je zvyčaj-
ne dlhodobá. Súčasťou liečby je návrat 
k primeranej fyziologickej hmotnos-
ti, obnovenie stravovacích návykov, 
úzdrava somatických komorbidít, sta-
bilizácia psychického prežívania a zme-
na vzťahu k sebe. Súčasťou liečby je 
farmakoterapia, ale najdôležitejšou 
časťou liečby je edukácia a psychote-
rapia pacientky a jej rodiny. V ponúka-
nom workshope záujemcov zoznámime 
s konceptom psychoterapeutickej časti 
liečby PPP, ktorú využívame v ich liečbe 
v rámci špecializovaného liečebného 
programu jednotky pre liečbu PPP na 
Klinike detskej psychiatrie LF UK, ktorá 
je toho času jediné pracovisko špeciali-
zované na komplexnú liečbu PPP u detí 
a adolescentov na Slovensku. 

Súčasnosť a perspektívy rTMS 
v psychiatrickej liečbe  
Peter	Korcsog,	Jakub	Zorvan,	Anna	
Pekarčíková 
Psychiatrické	oddelenie,	Všeobecná	
nemocnica	Rimavská	Sobota,	Svet	
zdravia, a.s.

Na psychiatrickom oddelení 
v Rimavskej Sobote už 12 rokov používa-
ne rTMS v liečbe predovšetkým depre-
sívnych porúch. Je to veľmi intenzívne 
používaná neuromodulačná liečba na 
našom oddelení. Už máme ročné pozi-
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tívne skúsenosti s ambulantnou formou 
rTMS a skutočnosť, že metóda bola za-
radená do katalógu ambulantných vý-
konov, otvára šancu na zavedenie tejto 
metódy do rutinnej ambulantnej praxe. 
Pri intenzívnej rTMS používame 20 Hz 
stimuláciu s intenzitou 110 % motorické-
ho prahu (2 000 pulzov v jednom sedení, 
3 sedenia denne, 30 000 pulzov počas  
5-dňovej liečby) a používame aj tzv. inter-
mitentnú „theta burst“ stimuláciu (iTBS). 
Intenzívna ambulantná rTMS v budúc-
nosti môže byť vhodnou alternatívou pre 
pacientov so známkami rezistencie na 
antidepresívnu liečbu. RTMS v súčasnosti 
vykonáváme na 3 stimulátoroch a počet 

stimulovaných pacientov už dosahuje náš 
10-ročný priemer za jeden rok a v počte 
stimulovaných po zavedení intenzívnej 
stimulácie realizujeme 300 stimulácií me-
sačne. Uskutočnili sme už 3 workshopy 
na Slovensku (Pezinok, Rimavská Sobota, 
Veľké Zálužie) a vzhľadom na veľký záu-
jem ponúkame tento praktický workshop 
aj pre účastníkov XIII. Slovenského psy-
chiatrického zjazdu. Budú prezentované 
nielen súčasné poznatky o mechaniz-
moch účinku, indikáciách, kontraindiká-
ciách, nežiadúcich účinkoch a nami pou-
žívané protokoly, ale aj praktická ukážka 
s možnosťou aktívnej účasti a vyskúšaní 
metodiky účastníkmi workshopu. 
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Panelová diskusia o vzdelávaní 
v psychiatrii 

Vzdelávanie v psychiatrii je téma, 
ktorá sa nás psychiatrov týka po celý aktív-
ny pracovný život. Nejde len o špecializáciu 
a subšpecializácie v našom odbore, ale aj 
o kontinuálne vzdelávanie, ktoré je našou 
povinnosťou vyplývajúcou zo zákona. 

V súčasnosti je alarmujúca situ-
ácia v špecializačnom vzdelávaní najmä 
v pedopsychiatrii pre akútny nedosta-
tok odborníkov a  súčasne chýbajúce 
pedopsychiatrické ambulancie a lôžka. 
Nepriaznivú situáciu plánuje MZ SR riešiť 
otvorením rezidenčného programu pre 
podporu vzdelávania v pedopsychiatrii 
a otvorením nových lôžok pre detských 
a adolescentných pacientov. Okrem toho 
vzniká nová nadstavbová špecializácia 
– sexuológia, ktorá by sa mala stať mul-
tidisciplinárnou a obsiahne nielen psy-
chiatrickú špecializáciu, ale aj gyneko-
logickú, urologickú a endokrinologickú.

Do panelovej diskusie sa zapoja 
odborníci, ktorí sa o vzdelávanie starajú 
z pozície MZ SR, vzdelávacích inštitúcií 
a odborných spoločností v Európe, aj na 
Slovensku a spoločne budú hľadať od-
povede na otázky, ako sa realizuje a kam 
smeruje vzdelávanie v odbore psychiatria 
na Slovensku?

Panelová diskusia o reforme 
psychiatrickej starostlivosti v ČR a SR

Aktuálny stav odboru psychiatrie 
na Slovensku nie je lichotivý. Napriek 
tomu, že už v roku 1991 bola autoritami 

v našom odbore sformulovaná Reforma 
psychiatrickej starostlivosti, dodnes ne-
došlo k jej realizácii. Hoci na myšlienky 
Reformy nadviazala Koncepcia zdravot-
nej starostlivosti v odbore psychiatria 
v SR, ktorá nadobudla platnosť v roku 
2006, ani táto nebola dostatočne imple-
mentovaná. Z týchto dôvodov sa výbor 
SPsS SLS pokúša nadviazať na obidva do-
kumenty, aktualizovať ich podľa moder-
ných požiadaviek a rozvinúť aktívnu spo-
luprácu s MZ SR, avšak napriek tomu je 
politika “mental health” v podmienkach 
SR málo aktívna. Pre jej modernizáciu je 
nevyhnutné dosiahnuť systémové zme-
ny. Slovenská psychiatrická spoločnosť 
SLS rozvíja úzku odbornú spoluprácu 
s Psychiatrickou společností ČLS JEP, 
ktorá sa v súčasnosti podieľa na reali-
zácii Reformy psychiatrické péče v ČR. 
Výmena skúseností a podpora kolegov 
z ČR sú významnými motivátormi v si-
tuácii, v ktorej sa slovenská psychiatria 
nachádza. Do panelovej diskusie na té-
mu reformy psychiatrickej starostlivos-
ti v Čechách a na Slovensku sa zapoja 
predstavitelia MZ SR, MZ ČR, PS ČLS 
JEP a SPsS SLS.

Panelová diskusia o e-Health
Elektronické zdravotníctvo je 

téma, ktorá v  slovenskej spoločnosti 
rezonuje nielen medzi odborníkmi, ale 
v jej celej šírke. Dotýka sa nás všetkých. 
Každý sme nielen profesionálom, ktorý 
ju má používať v každodennej praxi, ale aj 
pacientom minimálne svojho praktického 

Panelové diskusie
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lekára. Možno preto ju tak citlivo vníma-
me a staviame sa k nej s veľkou zodpo-
vednosťou. Elektronizácia zdravotníctva 
predstavuje veľký pokrok, na ktorý však 
spoločnosť musí byť pripravená, správ-
ne ho pochopiť a naučiť sa ho používať. 
Úplné odmietnutie E-health je zasa kro-
kom späť. Ide teda o širokospektrálnu té-
mu, o ktorej sa má hovoriť na odborných 
fórach, aby sme si lepšie, zvažovaním 

a formulovaním argumentov a protiar-
gumentov, dokázali na ňu vytvoriť názor. 
Zavedenie E-health v odbore psychiat-
ria má svoje špecifiká, ktoré je potreb-
né zohľadniť a rešpektovať. SPsS SLS sa 
snaží upriamiť pozornosť zodpovedných 
smerom k psychiatrii, pomôcť im k po-
chopeniu jej špecifík a prispieť k vytvo-
reniu funkčného modulu. Pochopenie je 
však potrebné z obidvoch strán.
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Krsty publikácií
Ľ. Forgáčová, A. Heretik st. (eds.). 
KAPITOLY Z PSYCHOPATOLÓGIE  
10. FOLIA PSYCHOPATHOLOGICA 
zv. 13.

Zborník príspevkov z  Guens- 
bergerovho a Dobrotkovho dňa vychádza 
už tradične v nadväznosti na spomenuté 
odborné podujatia. Tento rok sa konal 
XXII. Guensbergerov deň a témy tohto 
podujatia predstavili širokú škálu psy-
chopatologicky orientovaných príspev-
kov. Počas XVII. ročníka Dobrotkovho 
dňa sa okrem pestrej palety príspevkov 
spomínalo aj na prof. Gézu Dobrotku, 
okrem iného zakladateľa československej 
forenznej psychológie, ktorý by tento rok 
oslávil storočnicu.

V. Režnáková. ALKOHOLOVÁ 
DEMENCIA (z edície Kapitoly 
modernej psychiatrie)

Alkohol, jeho účinky a zneužíva-
nie je zrejme staré ako ľudstvo samo. 
Vysoká prevalencia syndrómu závislosti 
od alkoholu sa dáva do súvisu s relatívne 
nízkou cenou alkoholu a jeho ľahkou do-
stupnosťou. Alkoholová demencia, ktorá 
patrí medzi najčastejšie sekundárne de-
mencie, tvorí až 10 % všetkých demencií, 
je často nedostatočne identifikovaná, 
a preto je považovaná za tichú epidémiu 
21. storočia. Správnou a skorou liečbou 
základného ochorenia je možné dosiah-
nuť takú úroveň kognitívnych a iných 
funkcií, akú mal pacient pred ochorením, 
prípadne aspoň ju čiastočne zlepšiť.






