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Predstavujeme nové knihy 
 

J. Pečeňák, V. Kořínková a kol.: Psochofarmakológia 

Nakl. Wolters Kluwer, 2016, 672 s. 

 

Nakladateľstvo Wol-
ters Kluwer  vydalo  672 
str.  monografiu vyníma-
júcu sa od klasických  
študijných materiálov  
zahŕňajúcich  problémy 
ľudskej  duše. Dvanásť 
autorov vytvorilo dielo 
s jednoliatou koncepčnou 
líniou a mimoriadnou evo-
lúciou témy. Vznikol tak 
nevšedný  bedeker a in-
špiratívne kniha akoby 
pokračovala v chýrnych  
statiach  českých kolegov 
(O. Vinařa, J. Švestku  
a ďalších). 

24  kapitol s vetvením  na  konkrétne vsuvky prinúti  či-
tateľa vložiť si do práve potrebných častí záložky, aby sa 
dostal k súčasnému  poznaniu  o psychofarmakách.  Čosko-
ro  zistíte, že  ide  o maximálne  zodpovedné,  slovného ba-
lastu  naprosto  zbavené  informácie. To je nevšedný a neľah-
ký počin. 

Počnúc 3. kapitolou po  siedmu sa preberajú  nepertrak-
tované (vedomo či nevedomo obchádzané) vysvetlenia  
mnohorakých  aspektov  tejto skupiny liečiv s akcentom na  
nežiaduce účinky, rizikové interakcie,  pravidlá predpisova-
nie či klasifikáciu. Bravúrna  je partia základov  neurofyzio-
lógie, kde sa decentne - psychiatrom menovite -  pripomína-
jú  najnovšie  fakty  o centrálnom nervovom systéme, jeho 
funkciách, hierarchii  riadenia a  miestach ovplyvnenia.  
Základy  farmakokinetiky a  farmakodynamiky  zasa  citlivo  
pripomínajú  zodpovednosť  a teda nevyhnutnú znalosť  „bio-
chemizmu“  podávaných  liekov,  pretože tak ako to platí 

napr. pre neurológiu, aj psychiatrické entity sú veľmi  často  
trvalé -  síce nevyliečiteľné, ale mnohé  efektívne  liečiteľné! 

Špeciálna časť sa  začína odvíjať  od 9. kapitoly – anti-
depresív a chúlostivou  (často terapeuticky  paušalizovanou 
alebo zneužívanou)  kapitolou  anxiolytík a hypnotík meno-
vite.  Nasledujú  partie  o antimanikách  a stabilizátoroch 
nálady,  antipsychotikách, ale aj o antiparkinsonikách, kto-
rých závažné vedľajšie účinky sa podceňujú,  preberajú sa 
i stimulanciá.  16. kapitola   je  venovaná  antiadiktívam 
(donedávna  sporadickej  skupine o ktorej je málo súhrn-
ných informácií).  Autori širšom spektre informácií upria-
mujú pozornosť   psychofarmakológii  detského veku, ale aj 
(mimoriadne  významné) osobitostiam pri liečbe žien v čase 
ťarchavosti či laktácie a skupine starších pacientov.  Súčas-
né výdobytky   vo farmakologickej  liečbe   sexuologických 
porúch sú opäť poučné - moderne a hutne podané. Prekva-
pujúcou a tiež  opomínanou kapitolou sú poznatky o rast-
linných liečivách (kapitola 21), veď celá farmakológia 
a farmaceutický priemysel vychodí z  prvotných   odpozoro-
vaných účinkov rastlín. Dielo sa uzatvára kapitolami 
a vyhliadkach vo vývoji novým psychofarmák a nezabudlo 
sa ani na animálne modely používané vo výskume liekov. 
Registre účinných látok a liekov sú prakticky využiteľným 
nástrojom v bežnej práci s pacientom.  

Recenzovaná publikácia spĺňa všetky a podmienky pre 
jednoznačne pozitívne zhodnotenie, vzbudzuje úctu hlav-
nému autorovi a jeho spolupracovníkom, že sa im v tak 
spletitej téme podarilo kreovať vynikajúci a predovšetkým 
kompaktný (!) spis. Takto koncipovaná publikácia je prvou 
svojho druhu v Slovenskej republike a môže dlhú dobu slú-
žiť ako podrobný referenčný zdroj pre klinickú prácu i vše-
obecnú orientáciu v problematike. 
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