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Úvodom 
Renomovaní autori predkladajú odbornej verejnosti už 

tretie prepracované a doplnené vydanie knižnej publikácie 
Geriatria pre praktického lekára (2004, 2006, 2014). Som 
veľmi rád, že sme svedkami rodiacej sa tradície pokračujú-
cich vydaní potrebných lekárskych monografií, ktoré odrá-
žajú nielen medicínsku a spoločenskú potrebu, ale aj vývoj 
poznatkov a klinických skúseností lekárov, špecialistov 
v danom odbore.  

Slovensko sa pripája k trendom rozvinutých krajín Eu-
rópskej únie, kde sa spolu s predlžovaním strednej dĺžky ži-
vota zlepšuje aj kvalita života vo vyššom veku. Súvisí to 
nielen s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, ale aj s jej 
rastúcou kvalitou. Ale nielen to. Zdravotný stav výrazne 
ovplyvňujú aj aktivity vzdelávacie, zmena životného štýlu, 
stav zdravotného uvedomenia našich občanov a do reálneho 
života uvádzané stravovacie návyky. To je však komplex 
opatrení, ktorý sa prejavuje na zdravotnom stave celej popu-
lácie. Problematika geriatrie sa tak iba posúva do vyšších 
vekových skupín, mnohé špecifické problémy ostávajú, no 
objavujú sa aj mnohé ďalšie a nové. Dĺžka veku nie je jedi-
ná charakteristika, ktorá nás zaujíma. Stále viac sa hovorí 
o kvalite života. 

Osud seniora s pribúdajúcim vekom stále viac ovplyvňu-
jú popri základnom ochorení početné nešpecifické kompli-
kácie (geriatrické syndrómy). V praxi sú časté nielen soma-
tické geriatrické syndrómy, ale aj psychické (demencia, de-
presia, anxieta, poruchy chovania a pod.) a sociálne ge-
riatrické syndrómy. Je potrebné myslieť na to, že polymor-
bidita staršej populácie je dôsledkom vysokej prevalencie 
rizikových faktorov zdravia v mladšej populácii.   

Zvýšenie absolútneho počtu žijúcich starých ľudí najmä 
vo vyšších vekových skupinách zvyšuje hospitalizačný tlak 
na všetky medicínske odbory. Aby jednotlivé odbory boli 
schopné poskytovať adekvátnu starostlivosť, musia byť 
k dispozícii dostatočné nielen konziliárne, ale aj ambulant-
né, nemocničné a ďalšie geriatrické služby.  

 
Ústav patologickej fyziológie LF UK, Bratislava 
Adresa pre komunikaciu: prof. MUDr. M. Bernadič, CSc.,  
e-mail: marian.bernadic@fmed.uniba.sk 

Anxieta 
Anxiózne syndrómy sa obyčajne začínajú v mladšom 

veku. V závislosti od populácie sa anxieta vyskytuje u 6–
20 % starých ľudí. Pri niektorých chorobách (napr. parkin-
sonovský syndróm, CHOCHP, včasné štádiá demencie) 
môže byť anxieta prítomná až u 38 % pacientov. V starobe 
je anxieta častejšie spôsobená chorobami a liekmi. 

Tabuľka 1. Príčiny anxiety (Vink et al., 2006). 

Choroby 
• IM 
• tachykardie 
• pľúcny edém 
• embólia do pľúc 
• endokrinné a metabolické 
• hypoglykémia 
• hypo- (hyper-)tyreóza 
• hypo- (hyper-)para-

tyreóza 
• hyperkáliémia 
• hypo- (hyper-)kalciémia 
• feochromocytóm 
• Cushingov syndróm 
• karcinoid 
• CHOCHP 
• pľúcna fibróza 
• hypoxémia 
• anémia 
• reumatické choroby 

Duševné choroby  
• depresia 
• demencia 
• poruchy spánku 
• poruchy osobnosti 
• schizofrénia 

 Choroby nervového  
systému 
• infekcie CNS 
• expanzívne proces 
• postkomočný syndróm 
• Parkinsonova choroba 
• temporálna epilepsia 

 Lieky  
• anticholínergiká  

(reakcia na poruchy 
pamäti) 

• antihypertenzíva 
• neuroleptiká 
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• teofylín 
• levotyroxín 
• antidepresíva (SRSI) 

 Abúzy a abstinenčné  
syndrómy 
• kofeín 
• alkohol 
• sedatíva 
• hypnotiká 
• anorektiká 
• lieky proti nachladnutiu 

 

Časté je prelínanie sa s inými psychickými poruchami 
(napr. depresiou a demenciou).  

Anxieta sa prejavuje nepokojom, popudlivosťou, úna-
vou, poruchami koncentrácie, pocitom napätia, svalovým 
napätím a nespavosťou. Inými prejavmi sú pocit nedostatku 
vzduchu, nauzea, závrate, búšenie srdca, pocit na odpadnu-
tie, ale aj smrť. Anxieta má niekoľko foriem.  

Fóbie sú neopodstatnené obavy spojené s intenzívnou 
úzkosťou vznikajúce v určitých situáciách (agarofóbia, 

klaustrofóbia a ďalšie). Sú častejšie u mladších ľudí, u star-
ších môžu výrazne obmedzovať spoločenské aktivity. Po-
straumatická porucha je spôsobená znovuprežívaním neja-
kej traumatizujúcej udalosti (napr. aj z detstva), čo spôsobu-
je vznik intenzívneho strachu, pocity bezmocnosti a vyhý-
banie sa situáciám a podnetom, ktoré by mohli túto traumu 
znovu vyvolať. Generalizovaná anxiózna porucha patrí me-
dzi najčastejšie psychiatrické problémy vyššieho veku, pre-
tože postihuje až 5 % starých ľudí, najmä ženy. Prejavuje sa 
ustavičnými obavami z toho, čo sa stane. 

Obsedantno–kompulzívna porucha obťažuje svojich no-
siteľov vtieravými myšlienkami, predstavami a podnetmi, 
ktoré sú hlúpe, neslušné s nutkavým, často rituálnym sprá-
vaním, ktoré má odvrátiť tieto zlé myšlienky. U starých ľudí 
sa vyskytuje pomerne často, ale veľmi sa neprejavuje navo-
nok. Aj táto porucha sa vyskytuje častejšie u žien.  

Panická porucha je charakterizovaná opakovanými zá-
chvatmi intenzívneho strachu alebo nepríjemných pocitov. 
V starobe sa vyskytuje menej často a je menej výrazná. 

Liečba. Dôležitou súčasťou liečby je psychoterapia.  

 

Tabuľka 2. Prehľad anxiolytík. 

Látka Preparát Polčas  
účinku 

Poznámka Nežiaduce účinky 

Alprazolam Frontin 
 
Neurol 

10 – 12 vhodný pre 
seniorov  

ako benzodiazepíny 

Buspirón Anxiron 2 – 9 nie je benzodiazepín 
nemá tlmivý účinok 
pri poškodené pečene a obličiek  
treba redukovať dávku 

nauzea, cefalea, excitácia, nespavosť  

Diazepam  30  
(20 – 100) 

nevhodný pre starých ľudí ako benzodiazepíny 

Hydroxizín Atarax  nie je benzodiazepín  
nevhodný pre starých ľudí 
 

ospalosť 

Chlordiazepoxid Defobin 
Elenium 

10 – 15,  
metabolity  
50 – 90 

nevhodný pre starých ľudí ako benzodiazepíny 

Klonazepam Rivotril   veľmi rýchlo vzniká závislosť ako benzodiazepíny 

Medazepam Ansilan 2  ako benzodiazepíny 

Oxazepam Oxazepam 5 – 12 vhodný pre starých ľudí ako benzodiazepíny 

Tofizopam Grandaxin 6 nemá hypnotický účinok,  
nie je vhodný pri nepokoji 

nespavosť nauzea, xerostómia 
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Medzi nežiaduce účinky benzodiazepínov patrí ospalosť, 
vznik návyku a abstinenčného syndrómu po ich vynechaní. 
Ďalšie nežiaduce účinky vyplývajú z ich anticholínergické-
ho účinku (glaukóm, zhoršenie kognitívnych funkcií). Ne-
žiaduce účinky benzodiazepínov sú u starších ľudí častejšie 
následkom zníženia tvorby acetylcholínu v mozgu, spoma-
lenie eliminácie v pečeni a ich kumulácie v tukovom tkani-
ve (podiel tuku sa v starobe zvyšuje).  

 

Diskusia 
Predlžovanie ľudského veku prináša so sebou celý rad 

problémov zdravotníckych a sociálnych nielen pre seniora, 
ale aj pre jeho rodinu a celú spoločnosť. Sme radi, že na na-
šich stránkach môžeme predstaviť niektoré časti z publi-
kácie významných autorov prof. L. Hegyiho a prof. Š. Kraj-
číka Geriatria pre praktického lekára. Veríme, že vybrané 
state budú dôvodom, pre ktorý viacerí čitatelia siahnu po 
prezentovanej knihe. 

Starnutie populácie ako typický jav modernej spoločnos-
ti vyžaduje v mnohých oblastiach zmenu myslenia a posto-
jov. Predkladaná publikácia reaguje a odpovedá na tieto 
otázky a pripravuje geriatrov, ale aj lekárov príbuzných od-
borov na riešenie aktuálnych úloh v tejto oblasti. Publikácia 
prináša nielen množstvo informácii o starom človeku 

v zdraví i chorobe, ale aj o senioroch ako o populačnej sku-
pine. Pomáha nielen zvládnuť manažment starostlivosti 
o starého pacienta, ale i pochopiť súvislosti v širšom rozsa-
hu v rovine manažmentu geriatrickej starostlivosti ako cel-
ku. Kniha je určená predovšetkým geriatrom, internistom, 
všeobecným lekárom prvého kontaktu, nielen pre postgra-
duálne vzdelávanie, ale aj pre štúdium vybraných kapitol 
v rámci pregraduálneho vzdelávania na lekárskych fakul-
tách. Sme presvedčení, že táto monografia nadviaže na ús-
pechy predchádzajúcich vydaní Geriatrie pre praktického 
lekára. Knihu, ktorá už je v našich kníhkupectvách, si mož-
no objednať aj na stránke www.shopherba.sk. 
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