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Pôvodná práca

Psychózy z okruhu schizofrénie a niektoré komponenty kvality života

Dana Krajčovičová, Tatiana Čaplová

Psychoses associated with schizophrenia and some components of quality of life

Súhrn

V súčasnosti sa v psychiatrii venuje veľ ká pozornosť subjektívnemu prežívaniu choroby pacientom a jej
vplyvu na kvalitu života ako pacienta, tak aj jeho rodiny. V práci sa uvádzajú faktory, ktoré u chorých so
psychózami z okruhu schizofrénie môžu ovplyvniť subjektívne prežívanie kvality života.
Cieľom práce bolo zistiť zmeny v subjektívnom prežívaní pohody počas psychofarmakologickej liečby, mieru
spokojnosti s informáciami o farmakologickej liečbe a mieru spokojnosti s nefarmakologickými terapeutickými
postupmi v dvoch súboroch pacientov s diagnózami F 20 a F 25 podľa MKCH-10. Použili sme škála SWN –
Scale to measure subjective well-being under neuroleptic treatment, škálu BPRS (Brief Psychiatric Rating
Scale, ako aj vlastné dotazníky na sledovanie spokojnosti s informáciami o psychofarmakologickej liečbe
a o spokojnosti s nefarmakologickými liečebnými postupmi.
V súbore 25 pacientov liečených v dennom sanatóriu (základný súbor) sme zistili štatisticky významnú
redukciu (Z=2,04 p<0,05) negatívne formulovaných položiek škály SWN (Scale to measure subjective well-
being under neuroleptic treatment), ako aj vyššiu spokojnosť s liečbou v porovnaní s kontrolným súborom
(29 pacientov) liečených formou klasickej hospitalizácie. Na vyšší stupeň spokojnosti pacientov základného
súboru mohli pozitívne vplývať pravidelné rehabilitačné a psychosociálne programy realizované v podmien-
kach denného sanatória.

Kľúčové slová: psychózy z okruhu schizofrénie, subjektívne prežívanie pohody počas psychofarmakologickej
liečby, spokojnosť s liečbou, rehabilitačné a resocializačné programy.

Summary

At present, big attention is paid to a subjective feeling of the disease and its influence on the quality of life
of the patient and his family. In this study, factors influencing a subjective well-being are given.
The aim of this study was to found the changes in subjective well-being during psychopharmacologic therapy,
the rate of satisfaction with information on pharmacologic therapy and the rate of satisfaction with non-
pharmacologic therapeutic measures in two groups of patients diagnosed with F 20 and F 25 according to
MKCH-10. The SWN scale – Scale to measure subjective well-being under neuroleptic treatment, BPRS scale
(Brief Psychiatric Rating Scale) and also own questionnaires on monitoring the satisfaction with information
on psychopharmacologic therapy and satisfaction with non-pharmacologic therapeutic measures were used.
In the group of 25 patients treated in a day clinic (base group) authors have found a statistically significant
reduction (Z= 2,04 p<0,05) in negatively formulated items of SWN scale (Scale to measure subjective
well-being under neuroleptic treatment), and also higher satisfaction with the therapy compared to control
group (29 patients) treated with classic hospitalization. Regular rehabilitation and psychosocial programs
performed in the day clinic may contribute to a higher rate of satisfaction in the patients from the base
group.

Key words: psychoses associated with schizophrenia, subjective well-being during psychopharmacologic
therapy, satisfaction with therapy, rehabilitation and re-socialization programs.
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Úvod

K ukazovateľom úspešnosti zdravotníckej starostlivosti od
konca 40. rokov minulého storočia pristupuje aj ďalší uka-
zovateľ – kvalita života. Ako kritérium k posúdeniu efek-
tívnosti liečby sa spočiatku sledoval len u onkologických,
reumatologických a iných chronických somatických chorôb
a od 80. rokov aj u psychických porúch. Sleduje sa nielen
zmena klinického obrazu, ale aj faktory, ktoré ovplyvňujú
vnímanie kvality života chorým.
V medicíne sa presadzuje pojem

”
Health-related quality

of life“ (t.j. kvalita života týkajúca sa zdravia). Definuje sa
ako pacientov subjektívny názor na vlastné zdravie a te-
lesné, psychické a sociálne funkcie (Motlová a Dragomirecká,
2003). Podľa Awada a spol. (1997) zahŕňa:

1. subjektívny pocit pohody (well-being)

2. fungovanie v každodennom živote a zvládanie sociál-
nych úloh

3. vonkajšie zdroje materiálnej povahy a sociálnu pod-
poru.

Kvalita života ako subjektívna komponenta nie je iba súč-
tom životných podmienok, v ktorých jedinec žije a objektív-
nych vyšetrení zdravotného stavu (objektívne ukazovatele),
ale dôraz sa kladie skôr na pacientove hodnotenie, na jeho
výpovede napr. o spokojnosti so zdravotným stavom, o spl-
není jeho očakávaní atď. (subjektívne ukazovatele).
V psychiatrii viac ako v iných medicínskych odboroch vy-

stupuje do popredia potreba sledovať kvalitu života chorých.
Je to dané povahou psychickej poruchy, ktorá vo väčšine prí-
padov viac ako telesná choroba ovplyvňuje prežívanie a so-
ciálne fungovanie chorého.
V odbornej literatúre sa najväčšia pozornosť venuje sledo-

vaniu kvality života u chorých so schizofréniou. Schizofrénia
je závažné ochorenie s chronifikujúcim celoživotným prie-
behom, vyžadujúcim opakované hospitalizácie a dlhodobé
užívanie liekov. Kvalitu života u pacientov so schizofréniou
negatívne ovplyvňujú viaceré faktory:

• charakter choroby, výskyt pozitívnych a negatívnych
symptómov,

• chronifikujúci priebeh, časté relapsy, rezíduá, defekt
osobnosti,

• nežiadúce vedľajšie účinky liekov (NÚL) pri dlhodobom
podávaní psychofarmák, najmä neuroleptík,

• problémy v primárnej rodine, nedostatok emočnej
opory alebo overprotektívny prístup, nadbytok nega-
tívnych emócií,

• problémy so založením a udržaním vlastnej rodiny,

• problémy so získaním a udržaním zamestnania,

• znížená možnosť sociálneho uplatnenia sa,

• postoje verejnosti, sociálna stigma.

K socioekonomickým faktorom, ktoré sú v odbornej litera-
túre asociované s nízkou kvalitou života u chorých so psycho-
tickými poruchami patria napr. dosiahnutý stupeň vzdela-
nia (napr. Atkinson a spol., 1977, Corrigan a Buican, 1995),

nezamestnanosť, stresujúca, namáhavá, príp. slabo platená
práca (napr. Priebe a spol., l999), odkázanosť na finančnú
a inú pomoc štátu (napr. Lehman a spol., l982).
Podľa Atkinsona a spol. (l997) psychicky chorí s nižším

vzdelaním vykazujú výraznejšie narušenie v oblasti sociál-
neho fungovania, čo zhoršuje ich kvalitu života. Niektoré
práce uvádzajú aj opačné výsledky výskumov (Corrigan
a Buican, 1995, Katschnig a spol., 1997), kde psychicky chorí
s vyšším vzdelaním uvádzali nižšiu kvalitu života, čo podľa
Skantzeho a spol. (1992) môže súvisieť s jasnejším uvedomo-
vaním si faktu vlastného ochorenia, s obmedzením aktivít,
ktoré psychotické ochorenie prináša.
So vzdelanosťou úzko súvisí aj pracovná činnosť, t.j.

schopnosť zamestnať sa a celková finančná situácia cho-
rého. Väčšina výskumov poukazuje na nespokojnosť psy-
chicky chorých s uvedenými premennými (napr. Lehman
a spol., 1982). Nespokojnosť s finančnou situáciou vyplýva
zo zníženej pracovnej spôsobilosti dlhodobo psychicky cho-
rých, ktorá je u nich narušená, a to z viacerých príčin (napr.
pre nedostatočnú koncentráciu pozornosti, zníženie inicia-
tívy, zníženú motivovanosť k pracovnej činnosti). Pracovná
činnosť nesie väčšinou riziko zhoršenia symptómov ocho-
renia, t.j. relapsu. Nezamestaní probandi v štúdii Hayesa
a Halforda (1996) dosahovali vyššie skóre, čo sa týka ne-
gatívnych symptómov, bizardného správania sa a defektu
v oblasti sociálneho fungovania.
Z klinických symptómov, ktoré súvisia so zníženou kvali-

tou života u chorých so schizofréniou sa v odborných prácach
najčastejšie uvádzajú:

• vzťahovačnosť, paranoidné bludy, paranoidný a dep-
resívny syndróm (Lasalvia a spol., 2002), obsedantné
myšlienky a konanie (Ritsner a spol., 2003),

• zvýšená autoobservácia, depresívne symptómy, anxi-
ozita (Lehman, 1983, Norman a spol., 2000, Huppert
a spol., 2001),

• negatívne symptómy schizofrénie, amotivačný syndróm
(Bow-Thomas a spol., l999, Norman a spol., 2000, Rud-
nick a Kravetz, 2001, Aksaray a spol., 2002),

• rezíduá a defekt osobnosti (Hayes a Halford, 1996, Leh-
man a spol., 1999).

Ciele a hypotézy

Cieľom práce bolo v dvoch súboroch pacientov so psycho-
tickými poruchami z okruhu schizofrénie, liečených na Psy-
chiatrickej klinike LF UK a FN v Bratislave, zistiť:

1. zmeny klinického stavu počas terapeutického procesu,

2. zmeny v subjektívnom prežívaní pohody počas psycho-
farmakologickej liečby,

3. mieru spokojnosti s informáciami o farmakologickej
liečbe a mieru spokojnosti s nefarmakologickými tera-
peutickými metódami.

Cieľom bola podriadená aj formulácia nasledujúcich hy-
potéz:
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Hypotéza 1: Subjektívne prežívanie pohody počas psycho-
farmakologickej liečby u pacientov liečených a doliečovaných
v dennom sanatóriu bude významne vyššie ako u pacientov
liečených na oddelení.

Hypotéza 2: Subjektívna spokojnosť s liečbou bude vý-
znamne vyššia u pacientov liečených v dennom sanatóriu
ako u pacientov liečených na oddelení.

V práci sa neskúma kvalita života v celej šírke. Je zame-
raná na jej dve komponenty, a to na subjektívne prežívanie
pohody počas psychofarmakologickej liečby a na hodnotenie
spokojnosti s liečbou.

Materiál a metodika

Zmeny v subjektívnom prežívaní pohody počas liečby a spo-
kojnosť s liečbou sa sledovali v dvoch súboroch pacientov,
a to v základnom súbore, ktorí tvorili pacienti liečení a dolie-
čovaní v dennom sanatóriu a v kontrolnom súbore, do kto-
rého boli zaradení pacienti hospitalizovaní na oddelení PK
FNsP a LF UK v Bratislave v čase od mája 2005 do mája
2006. Pri zaraďovaní pacientov do oboch súborov sa zohľa-
dňovali nasledujúce vstupné a vylučujúce kritériá:

a) Vstupné kritériá pre zaradenie pacientov do súborov:

1. Prítomnosť psychickej poruchy spĺňajúcej kritériá
MKCH-10 pre F 20 (Schizofrénia) a F 25 (Schizoafek-
tívna psychóza).

2. Ochota spolupracovať pri liečbe a pri vypĺňaní dotaz-
níkov a škál.

3. Schopnosť porozumieť inštrukciám pri vypĺňaní dotaz-
níkov a škál.

b) Vylučujúce kritériá pre zaradenie pacientov do súbo-
rov:

1. Nespolupráca pri liečbe, príp. predčasné ukončenie hos-
pitalizácie.

2. Dĺžka pobytu v dennom sanatóriu menej ako 4 týždne
(týka sa základného súboru).

3. Súčasné organické poškodenie mozgu, drogová závis-
losť.

Za účelom dosiahnutia výsledkov boli použité nasledujúce
dotazníky a škály:

1. 15-položkový vlastný dotazník na zisťovanie základných
sociodemografických údajov (vek, pohlavie, dĺžka trva-
nia choroby, počet hospitalizácií, atď.).

2. 18-položková škála BPRS – Brief Psychiatric Rating
Scale (Overal a Gorham, l962, In : Filip a spol., l997) na
hodnotenie výskytu a závažnosti klinických príznakov
(stupne od 0–6).

3. 38-položková sebaposudzovacia škála SWN – Scale to
measure subjective well-being under neuroleptic treat-
ment (Naber, 1995, preklad Nábělek, l999) na sledova-
nie subjektívneho prežívania pohody počas liečby psy-
chofarmakami (najmä neuroleptikami).

Škála pozostáva z 19 pozitívne a 18 negatívne formu-
lovaných otázok (položiek) so 6 stupňami hodnotenia
intenzity prežívania (od vôbec nie po veľmi výrazne
prítomné). 8 položiek sa týka emočného prežívania, 6
sebakontroly, 8 psychického, 8 sociálneho a 7 telesného
fungovania. Do vyhodnotenia nebola zaradená položka
týkajúca sa spokojnosti so sexuálnym životom, nakoľko
sme nezískali odpovede od väčšej časti pacientov.

4. Vlastné dotazníky na zisťovanie spokojnosti s informá-
ciami o farmakologickej liečbe a o spokojnosti s nefar-
makologickými terapeutickými postupmi.

Pacienti oboch súborov boli pomocou škál vyšetrení dva-
krát. Prvé meranie bolo realizované do 3 dní po prijatí
a druhé deň pred ukončením hospitalizácie. Pri druhom me-
raní vyplnili pacienti aj dotazník spokojnosti s liečbou.
Za účelom štatistického spracovania výsledkov bol použitý

párový a nepárový t-test a jednorozmerná variačná analýza
ANOVA (testované údaje spĺňajúce podmienky normálneho
rozdelenia získané pomocou škály BPRS a SWN). Údaje
nespĺňajúce podmienky normálneho rozdelenia (SWN par-
ciálne skóre pozitívne a negatívne formulovaných položiek)
boli testované neparametrickými testami (Wilcoxonov test,
Mann-Whitneyho U-test, Kruskal-Wallisov H-test, mediá-
nový test).

Výsledky

Základný súbor tvorí 25 pacientov, ktorí absolvovali tera-
peutický pobyt na oddelení a následne pokračovali v liečbe
v dennom sanatóriu kliniky v dĺžke trvania 4–6 týždňov. Do
kontrolného súboru (29 pacientov) boli zaradení pacienti,
ktorí absolvovali terapeutický pobyt na oddelení.
V kontrolnom súbore bol vyšší priemerný vek pacientov

(45,4 r.) ako v základnom súbore (43,2 r.). V oboch sú-
boroch je prevaha pacientov žijúcich bez stáleho partnera
(84% : 75,8%). Tento rozdiel medzi súbormi nedosahuje úro-
veň štatistickej signifikancie. V základnom súbore je viac
pacientov nezamestnaných (24,0% : 10,3%). Rozdiel je šta-
tisticky významný (p<0,05). Sú rozdiely v diagnostickom
spektre. V kontrolnom súbore je vyšší počet pacientov so
schizofréniou (75,9%) v porovnaní so základným súborom
(60,0%). V základnom súbore je vyšší počet pacientov so
schizoafektívnou psychózou (40%) v porovnaní s kontrol-
ným súborom (24,1%).
Pacienti kontrolného súboru vykazovali dlhšie priemerné

trvanie choroby (12,1 r.+ 3,0) než pacienti základného sú-
boru (8,2 r.+ 2,1 r.). Tento rozdiel je štatisticky významný
(p<0,001). Priemerný počet hospitalizácií je v oboch súbo-
roch približne rovnaký (4,2 : 4,9). Priemerná dĺžka trvania
choroby je vyššia v kontrolnom súbore (12,1 r.) v porov-
naní so základným súborom (8,2 r.). Rozdiel je štatisticky
významný (p<0,01).
V tabuľke 1 sú uvedené vybrané sociodemografické údaje

o súboroch.
Pacienti základného súboru boli počas pobytu na odde-

lení liečení psychofarmakami, časť z nich (40%) v kombinácii
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Tabuľ ka 1. Sociodemografická charakteristika súborov.

Základný súbor Kontrolný súbor Základný súbor Kontrolný súbor
(%) (%)

Rodinný stav

slobodní 15 15 60 52

ženatí/vydaté 4 7 16 24

rozvedení 6 7 24 24

Pracovné zaradenie

zamestnaní 5 4 20 14

nezamestnaní 6 3 24 10

študujúci 0 2 0 7

inv. dôchodci 13 19 52 66

starob. dôchodci 1 1 4 3

Vzdelanie

základné 0 4 0 14

stredoškolské 15 7 60 48

vysokoškolské 10 11 40 38

Spôsob života

sám/sama 9 6 36 21

s rodinou 5 7 20 24

s rodičmi 11 16 44 55

Sociálna situácia

životné minimum 20 28 80 97

pod život. minimum 3 1 12 4

nad život. minimum 2 0 8 0

Tabuľ ka 2. Liečebné postupy.

Základný Kontrolný
súbor súbor

Psychofarmaká (PF) 12 (41,4%)

PF + ECT 2 (6,9%)

PF + ECT + rehabilitácia 4 (13,8%)
(RHB)

PF + RHB 11 (37,9%)

PF + RHB + psychoterapia 25 (100%)

s ergoterapiou. Po preradení do denného sanatória sa po-
kračovalo v podávaní psychofarmák, pričom všetci pacienti
absolvovali pracovnú rehabilitáciu, individuálnu podpornú

psychoterapiu, koncentratívne-pohybovú skupinovú psycho-
terapiu, tréning kognitívnych a sociálnych zručností, muziko-
terapiu, arteterapiu, biblioterapiu, psychoedukáciu, klubovú
a športovú činnosť (plávanie, vychádzky).
V kontrolnom súbore boli pacienti liečení psychofarma-

kami, niektorí v kombinácii s elektrokonvulzívnou liečbou
a s ergoterapiou, ako je to uvedené v tabuľke 2.
V tabuľke 3 uvádzame prehľad podávaných psychofarmák,

v tabuľke 4 ich priemerné dávky a v tabuľke 5 sprievodnú
terapiu.
V základnom súbore bolo 72% pacientov liečených aty-

pickými neuroleptikami, v kontrolnom súbore 75,8%. Kom-
binácia neuroleptiká a tymoprofylaktiká bola aplikovaná
u 40% pacientov základného súboru, čo súvisí s vyšším poč-
tom pacientov so schizoafektívnou psychózou v tomto sú-
bore.
Na hodnotenie závažnosti klinického stavu a jeho zmien

bola použitá škála BRPS. Údaje o priemernom globálnom
skóre pri I. a II. meraní sú uvedené v tabuľke 6. Ako z ta-
buľky vyplýva v oboch súboroch došlo k redukcii klinic-
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Tabuľ ka 3. Prehľad psychofarmák v čase hodnotenia životnej
pohody.

Základný Kontrolný
súbor súbor

Neuroleptiká)

bazálne 0 1 (3,4%)

incizívne 2 (8%) 1 (3,4%)

atypické 5 (20%) 12 (41,4%)

atypické + incizívne 0 3 (10,3%)

Neuroleptiká depotné 1 (4%) 2 (6,9%)

Neuroleptiká (tbl) 3 (12%) 7 (24,1%)
+ Neuroleptiká (depot.)

Neuroleptiká (NL) 4 (16%) 2 (6,9%)
+ Antidepresíva (AD)

NL + AD + Tymoprofilaktiká 0 1 (3,4%)

Tymoprofilaktiká 10 (40%) 0

Tabuľ ka 4. Priemerné dávky psychofarmák (v mg).

Základný Kontrolný
súbor súbor

chlorpromazín 0 75

haloperidol tbl 4,5 4,5

klozapín 300 225

olanzapín 13,5 12,5

quetiapín 0 325

risperidon 4 3,5

flupentixol 25 37,5

haloperidol depot 50 37,5

sertralín 75 75

valproát 600 0

karbamazepín 750 0

kej symptomatológie medzi I. a II. meraním. Nepárovým
t-testom bol zistený štatisticky významný rozdiel (p<0,05)
medzi základným a kontrolným súborom len v hodnotách I.
merania priemerného celkového skóre BPRS.

Subjektívne prežívanie pohody počas antipsychotickej
liečby bolo merané pomocou SWN škály. Výsledky sú uve-
dené v tabuľke 7. Nepárovým t-testom bol zistený štatisticky
významný rozdiel pri porovnaní základného a kontrolného

Tabuľ ka 5. Sprievodná terapia.

Základný Kontrolný
súbor súbor

biperiden 8 (32%) 10 (34,1%)

promethazin 3 (12%) 3 (10,3%)

klonazepam 12 (48%) 10 (34,1%)

flunitrazepam 4 (16%) 6 (20,6%)

nitrazepam 0 4 (123,7%)

zolpidem 3 (12%) 4 (13,7%)

Tabuľ ka 6. Priemerné globálne skóre BPRS (Brief psychiatric
rating scale).

I. hodnotenie II. hodnotenie Signif.

Základný súbor 17,28±2,1 10,88±2,4 P<0,001

Kontrolný súbor 24,31±3,2 14,55±2,9 P<0,001

Signif. P<0,05 P=0,06

súboru v hodnotách priemerného celkového skóre v oboch
meraniach (p<0,05)
Okrem celkového priemerného skóre škály SWN sme zisťo-

vali aj parciálne skóre pozitívne a negatívne formulovaných
položiek. Pokiaľ ide o pozitívne formulované položky škály
v oboch súboroch bol pomocou Wilcoxonovho testu zistený
štatisticky významný rozdiel (p<0,01) medzi I. a II. me-
raním. Čo sa týka negatívne formulovaných položiek škály
SWN v oboch súboroch bol zistený štatisticky významný
rozdiel medzi I. a II. meraním (p<0,001).
Pri porovnávaní parciálneho skóre pozitívne a negatívne

formulovaných položiek SWN medzi základným a kontrol-
ným súborom sa zistil štatisticky významný rozdiel (p<0,05)
pri II. meraní v hodnotách parciálneho skóre negatívne for-
mulovaných položiek.
Interval medzi I. a II. hodnotením pomocou škály BPRS

a SWN bol v základnom súbore 2 až 42 dní (priemerne 33,0
dňa), v kontrolnom súbore 2 až 36 dní (priemerne 22,2 dňa).
V tabuľke 8 uvádzame údaje o tom ako boli pacienti spo-

kojní s informáciami, ktoré dostali o psychofarmakologickej
liečbe.

Z výsledkov práce vyplývajú nasledujúce zistenia

Hypotéza 1: Subjektívne prežívanie pohody počas antipsycho-

tickej liečby u pacientov liečených a doliečovaných v dennom
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Tabuľ ka 7. Rozdiely medzi celkovým a čiastkovým priemerným skóre škály SWN (Self Rating well-being scale).

Tab. 7a Základný súbor Signif.

I. hodnotenie II. hodnotenie

SWN – celkové priemerné skóre 117,4±5,6 115,92±3,9 P=0,466

SWN – pozitívne položky 69,96±2,3 76,68±2,4 P<0,01

SWN – negatívne položky 47,44±2,9 39,24±4,1 P<0,001

Tab. 7b Kontrolný súbor Signif.

I. hodnotenie II. hodnotenie

SWN – celkové priemerné skóre 124,03±6,3 121,51±7,2 P=0,08

SWN – pozitívne položky 72,44±4,2 76,0±2,2 P<0,01

SWN – negatívne položky 51,58±4,3 45,51±3,8 P<0,001

Tab. 7c Oba súbory Signif. I. hodnotenie Signif. II. hodnotenie

SWN – celkové priemerné skóre P<0,05 P<0,05

SWN – pozitívne položky P=0,76 P=0,86

SWN – negatívne položky P=0,21 P<0,05

Tabuľ ka 8. Hodnotenie nefarmakologickej liečby pacientami základného súboru.

Veľmi dobre Dobre Minimálne Negatívne

Rehabilitácia 5 (20%) 14 (56%) 6 (24%) 0

Psychoedukácia 12 (48%) 13 (52%) 0 0

Tréning soc. zručností 14 (56%) 10 (40%) 1 (4%) 0

Koncentrat.-pohybová terapia 17 (68%) 8 (32%) 0 0

Iné psychoterap. aktivity 15 (60%) 10 (40%) 0 0

sanatóriu bude významne vyššie ako u pacientov liečených na

oddelení.

Získané výsledky poukazujú na to, že v priebehu liečby
sa subjektívne prežívanie pohody v oboch súboroch menilo.
Pokles parciálneho skóre negatívne formulovaných položiek
škály SWN je ukazovateľom zlepšenia subjektívneho pre-
žívania pohody. Pri porovnávaní oboch súborov sa pri II.
meraní zistilo, že v základnom súbore bola väčšia reduk-
cia negatívne formulovaných položiek (–8,2) ako v kontrol-
nom súbore (–6,07). Tento rozdiel sa ukazuje ako štatisticky
významný (p<0,05). Napriek tomu je diskutabilné či zis-

tený výsledok skutočne nasvedčuje väčšiemu subjektívnemu
prežívaniu pohody počas farmakologickej liečby u pacientov
denného sanatória. U týchto pacientov môže pozitívne na
pocit pohody vplývať viac okolností, napr. nižšie dávkova-
nie psychofarmák, doliečovanie v inom prostredí ako u pa-
cientov kontrolného súboru počas hospitalizácie, dobrovoľ-
nosť liečby, denný kontakt s rodinami a so širším sociálnym
prostredím atď. Okrem toho v prípade základného súboru
ide o selektovanú vzorku pacientov, ktorí boli na doliečo-
vanie vybraní lekármi podľa určitých kritérií (dobrovoľnosť,
dobrá spolupráca, dostupnosť služieb, bez pridružených zá-
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vislostí a organických porúch). Výsledky získané v tomto
súbore preto nie je možné generalizovať.
Subjektívne prežívanie pohody počas farmakologickej

liečby pomocou škály SWN je v tejto práci sledované len
sumárne. Popis zmien v priebehu liečby v jednotlivých po-
ložkách škály a dotazníka bude prezentovaný v inej práci.

Hypotéza 2: Subjektívna spokojnosť s liečbou bude významne

vyššia u pacientov liečených v dennom sanatóriu ako u pacien-

tov liečených na oddelení.

a) Z výsledkov vyplýva, že pacienti základného súboru sú
spokojnejší s poskytovanými informáciami o farmako-
logickej liečbe. Až 96% pacientov základného súboru
uviedlo, že sú spokojní, zatiaľ čo 79,3% pacientov kon-
trolného súboru uviedlo, že nedostalo žiadne informácie
a 10,3% hodnotí informácie za nedostatočné.

U pacientov liečených a doliečovaných v dennom sa-
natóriu je táto problematika pravidelne diskutovaná
(psychoedukačný program Prelaps, komunity, individu-
álne poskytované informácie). Napriek tomu sa stáva,
že pacient uvádza, že nedostal dostatočné informácie.
Predpokladáme, že údaje získané od pacientov kontrol-
ného súboru nevystihujú skutočnú mieru informova-
nosti chorých lekármi.

b) Spokojnosť s nefarmakologickými terapeutickými po-
stupmi je uvedená v tab. 9. V kontrolnom súbore nebolo
možné zapojiť všetkých pacientov do rehabilitácie, re-
habilitačná liečba bola realizovaná len u 51,7% týchto
pacientov. Iné nefarmakologické terapeutické metódy
neboli u pacientov kontrolného súboru použité.

V základnom súbore 24% pacientov hodnotí efekt reha-
bilitačnej liečby ako minimálny. S ostatnými nefarmakolo-
gickými terapeutickými metódami pacienti vyslovili spokoj-
nosť.

Diskusia

Vzhľadom na získané výsledky vyvstáva otázka: Poskytuje
liečba a doliečovanie v dennom sanatóriu väčší predpo-
klad pre dosiahnutie vyššieho subjektívneho pocitu pohody
a zlepšenie kvality života ?
Sú práce, ktoré poukazujú na to, že spokojnosť pacientov

s liečbou a kvalita ich života je vyššia počas liečby v den-
nom sanatóriu v porovnaní s hospitalizáciou. (napr. Brown,
1999, Brekke a spol., 2000, Stárková a spol., 2003, Pěč,
2004). Napr. Stárková a spol. (2003) porovnávali kvalitu ži-
vota u chorých liečených v dennom sanatóriu (l03 pacientov)
a u chorých počas klasickej hospitalizácie na lôžku (107 pa-
cientov). Diagnosticky išlo prevažne o afektívne a úzkostné
poruchy. Celkové skóre kvality života merané 12-položkovým
dotazníkomMANSA (Manchester Short Assessment Quality
of Life) vzrástlo viac v skupine pacientov liečených v dennom
sanatóriu (62,07) ako v skupine hospitalizovaných pacientov
(60,69).

Na nedostatky v hodnotení vplyvu dlhodobého užívania
antipsychotík na kvalitu života upozornil v r. 1985 Diamond.
Poukázal na potrebu doplniť hodnotenie efektu liečby o sub-
jektívny názor pacienta. Práce zaoberajúce sa kvalitou ži-
vota u chorých so schizofréniou poukazujú na vhodnosť aty-
pických neuroleptík pred klasickými neuroleptikami. Napr.
Voruganti a spol. (2000) v súbore 230 pacientov zistili, že
lepšie ako klasické neuroleptiká boli tolerované atypické ne-
uroleptiká (risperidón, olanzapín, klozapín), ktoré mali me-
nej NÚL a priaznivejší vplyv na kvalitu života než klasické
neuroleptiká (haloperidol, flufenazín). Iné výsledky dosiahli
Nábělek a spol. (2000), ktorí 22 pacientom s diagnózou schi-
zofrénie podávali depotné neuroleptiká a 17 pacientom klo-
zapín. Pomocou skrátenej verzie škály SWN sledovali sub-
jektívny pocit pohody pri užívaní liekov. Nezistili štatisticky
významné rozdiely v subjektívnom prežívaní antipsychotic-
kej liečby, ani v celkovom skóre, ani v čiastkových skóre škály
SWN.

Za NÚL negatívne ovplyvňujúce kvalitu života sa naj-
častejšie považujú: zvýšenie hmotnosti, neuroleptická dys-
fória, poruchy sexuálnych funkcií, akathízia. Minimalizácia
NÚL pri liečbe psychofarmakami môže pozitívne subjek-
tívne ovplyvniť pocit pohody a spokojnosť s liečbou.

V odbornej literatúre je diskutovaná otázka či pacienti
so psychotickým ochorením sú schopní adekvátne hodnotiť
kvalitu svojho života. Najmä u akútnych psychotických sta-
vov môžu byť ťažkosti spôsobené nielen neochotou spolupra-
covať v dôsledku nekritického prístupu k chorobe, ale aj zme-
nenou schopnosťou reálneho hodnotenia situácie a poruchou
emotivity. V súboroch pacientov so schizofréniou bolo opa-
kovane pozorované aj nadhodnocovanie spokojnosti s kvali-
tou života v porovnaní so súbormi pacientov s inými diag-
nózami. Napr. Goppoldová a spol. (2004) porovnávali kva-
litu života chorých so schizofréniou s afektívnymi poruchami
a neurózami a sledovali jej zmeny v súvislosti s hospita-
lizáciou chorých. Použili škálu SOS-10 (Schwartzova škála
hodnotenia). Najvyššiu spokojnosť s kvalitou života uviedli
chorí so schizofréniou. Aj niektoré ďalšie štúdie (napr. Ko-
ivumaa – Honkanen a spol., 1986, Russo a spol., 1997) potvr-
dili podobné výsledky. Na možnosť nadhodnocovania údajov
o kvalite života upozorňuje napr. diskrepancia medzi objek-
tívnym hodnotením klinického stavu pacienta a jeho subjek-
tívnym posudzovaním napr. lekárom, príbuzným alebo osob-
ným asistentom (Atkinson a spol., 1997, Herrman a spol.,
2002 a iní). Atkinson a spol. (1997) tento jav vysvetľujú
pôsobením afektívnych vplyvov, a to afektívnou oploštenos-
ťou a nedostatočným náhľadom na ochorenie. Nie je možné
vylúčiť aj iné mechanizmy podieľajúce sa na nadhodnotení
kvality života chorých so schizofréniou. V úvode ochorenia
okrem neschopnosti reálne posúdiť svoju životnú situáciu,
môže ísť aj o uplatnenie mechanizmu obrany, prípadne dis-
simuláciu, ktorá je častá. Podľa Fitzeralda a spol. (2001)
ďalším faktorom môže byť aj nižšie očakávanie od života
a adaptácia na nižšiu kvalitu života.

Kvalita života býva hodnotená pomocou subjektívnych
a objektívnych kritérií. Cieľom našej práce nebolo hodnotiť
kvalitu života v oboch dimenziách, ale poukázať na jej hod-
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notenie len pomocou subjektívnych kritérií a na problémy,
ktoré s tým súvisia.

Záver

V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na komplexnú liečbu
schizofrénie s využitím všetkých dostupných terapeutických
postupov a metód, v rámci ktorých najmä farmakologická
(neuroleptická) liečba pomáha odstrániť, prípadne znížiť na
minimum jednotlivé symptómy ochorenia. Celkový prístup
chorého k terapeutickému procesu, najmä k neuroleptickej
liečbe je u chorých so schizofréniou špecifický, charakte-
rizovaný najmä odporom. Vhodnou kombináciou biologic-
kej (predovšetkým farmakologickej) liečby so psychoterape-
utickými, rehabilitačnými a psychoedukačnými postupmi je
možné postupne obnoviť a rozvinúť spôsobilosti v sociálnej
oblasti, zlepšiť sociálne interakcie, a tým aj kvalitu života
chorých so schizofréniou. Liečba a doliečovanie pacientov
v dennom sanatóriu umožňuje súčasne aplikovať viaceré te-
rapeutické metódy pri dennom kontakte pacientov s rodinou.

Práca obsahuje výsledky získané riešením výskumnej úlohy

”
Schizofrénia a kvalita života“ podporenej grantom firmy
Wyeth riešenej na Psychiatrickej klinike FNsP a LF UK
v Bratislave v r. 2005–2006.
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