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Pôvodná práca

Psychosomatické kontexty kvality života rodičov detí s psychickými poruchami

Igor Ondrejka, Pavol Adamík, Alena Mažgútová, Valéria Kerná,

Gabriela Hollá, Eva Ondrejková1

Psychosomatic contexts on quality of life of parents with mental

disordered children

Súhrn

Rodičia psychicky chorého dieťaťa sú rizikovou skupinou na znekvalitnenie života vo viacerých oblastiach.
U matiek sme zistili výraznejšie psychosomatické symptómy, nižšiu kvalitu života, nižšiu pohodu, nižší zmy-
sel života a výraznejšie postihnutie fungovania ako u otcov. Psychosomatické symptómy rodičov korelovali
s kvalitou života, pohodou, fungovaním, a zmyslom života. Kompliancia rodičov v liečbe dieťaťa korelovala
s hodnotením zdravia rodičov, spokojnosťou s liečbou a dôverou v liečbu. Okrem manažmentu psychickej
poruchy dieťaťa je preto potrebné venovať pozornosť deficitom v psychosomatickom statuse, kvalite života
a sociálnom fungovaní rodičov vplyvom psychickej poruchy dieťaťa. Zhoršenie spolupráce rodiča v liečbe
dieťaťa môže ovplyvniť priebeh a prognózu psychickej poruchy dieťaťa.

Kľúčové slová: psychická porucha, rodičia, dieťa, kvalita života.

Summary

Parents of children with mental disorders are the risk group for development of deficits in their quality
of life in many domains. We found out significantly higher psychosomatic symptoms, lower level of quality
of life, well-being, and meanigfulness, and higher disablement in mothers of these children than in fathers.
Psychosomatic symptoms of parents correlated with quality of life, well-being, social functioning and meanig
of life. Compliance of parents with treatment of child’s mental disorder correlated with evaluation of parent’s
health, satisfaction with treatment and confidence in treatment of child. Therefor, it’s necessary to take
attention to parents of children with mental disorder in psychosomatic state, quality of life and social
functionig of these parents due to mental disorder of child. Decrease in compliance of parents with treatment
of child can affect course and outcome of mental disorders of child.

Key words: mental disorder, parents, child, quality of life.

Úvod

Celkový koncept kvality života pozostáva z množstva jednot-
livých domén – oblastí, ktoré kvalitu života každého človeka
v rôznej miere ovplyvňujú. Medzi základné domény podľa
viacerých autorov patria fyzický stav a funkčné schopnosti,
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psychologické parametre a celková spokojnosť, sociálne in-
terakcie, stavy a faktory týkajúce sa ekonomickej situácie
a práce, religiózny a/alebo spirituálny stav (Salajka, 2006).
Aktuálne poňatie kvality života v zásade vyjadruje z ce-
lostného hľadiska subjektívny dynamicky sa meniaci stav
v somatickej, psychickej, sociálnej a spirituálnej oblasti vo
vzájomných súvislostiach, ktorý je ovplyvnený celým spek-
trom činiteľov. Existuje mnoho faktorov, ktoré kvalitu života
v rôznej miere a v rozličných jej doménach znižujú. Jedným
z nich je aj psychická porucha.



64 ONDREJKA I. A SPOL.: KVALITA ŽIVOTA RODIČOV DETÍ S PSYCHICKÝMI PORUCHAMI

Psychická porucha dieťaťa, najmä s chronickým prie-
behom, znekvalitňuje život dieťaťa, jeho sociálne fungova-
nie a subjektívne prežívanie. Okrem vplyvu na samé dieťa
môže negatívne vplývať aj na rodinu, jej jednotlivých členov
a blízkych a môže dôjsť k znekvalitneniu ich života vo via-
cerých oblastiach vrátane vývinu psychosomatických symp-
tómov (Ondrejka a spol., 2003). Miera znekvalitnenia života
jednotlivých členov rodiny závisí od subjektívneho vníma-
nia a spracovania záťažovej situácie, teda psychickej poru-
chy dieťaťa, a najvýraznejšie sa prejaví u rodičov, ktorí sú
v najtesnejšom vzťahu k dieťaťu.
Včasná a adekvátna diagnostika a terapeutický manaž-

ment psychickej poruchy dieťaťa môže pozitívne ovplyvniť
priebeh psychickej poruchy, jej prognózu a tiež ovplyvniť aj
kvalitu života samého dieťaťa. Komplexný manažment psy-
chickej poruchy dieťaťa môže tiež preventívne pôsobiť na
možné zníženie kvality života jeho rodičov, ktorá môže byť
v recipročnom vzťahu so spoluprácou rodiča v liečbe psy-
chickej poruchy dieťaťa.

Cieľ

Vo výskumnom projekte sme zisťovali vplyv psychických po-
rúch detí na vybrané oblasti kvality života ich rodičov. Po-
rovnali sme rodové rozdiely a zisťovali sme korelačné kon-
texty psychosomatickej symptomatiky a spolupráce rodičov
v liečbe psychickej poruchy dieťaťa.

Súbor

Do súboru bolo zaradených 65 rodičov detí s psychickou po-
ruchou, ktoré boli hospitalizované na detskom oddelení Psy-
chiatrickej kliniky JLF UK a MFN vMartine alebo ambulan-
tne vyšetrované v pedopsychiatrickej ambulancii kliniky za
obdobie 6 mesiacov. Najčastejšou psychickou poruchou, pre
ktorú bolo dieťa hospitalizované alebo vyšetrované bola hy-
perkinetická porucha s častou komorbídnou poruchou sprá-
vania (31 rodičov, 47,7%), potom poruchy emócií v detstve
a adolescencii (5 rodičov), zmiešané poruchy emócií a sprá-
vania (5 rodičov) a ostatné psychické poruchy heterogénneho
spektra klasifikované podľa MKCH-10 (24 rodičov). Trva-
nie psychickej poruchy dieťaťa bolo priemerne 5,2±3,6 rokov
(x±SD).
Z celkového počtu rodičov bolo 42 (64,6%) matiek a 23

(35,4%) otcov. Priemerný vek rodičov bol 40,4±7,7 rokov,
z toho matky dosahovali priemerný vek 39,6±7,4 r. a otcovia
41,9±8,0 r. Zaraďujúce kritériá rodiča do súboru boli pod-
písaný informovaný súhlas, ochota k spolupráci, schopnosť
pochopiť inštrukcie pri vypĺňaní výskumných metodík a par-
ticipácia rodiča na výchove a starostlivosti o dieťa (podľa
anamnestických údajov). Vylučujúce kritériá boli diagnosti-
kovaná a liečená psychická porucha rodiča, vážnejšie symp-
tómové somatické ochorenie rodiča, ktoré by mohlo skres-
liť výsledky v administrovaných výskumných metodikách,
iný významný aktuálny stresor – životná udalosť (podľa Z-
diagnóz, ICD-10), ktoré by mohli participovať na vývine

psychosomatických symptómov a deficitoch sociálneho fun-
govania rodiča (okrem psychickej poruchy dieťaťa).

Metodika

V práci sa použili nasledovné metodiky, ktoré v prípade hos-
pitalizácie dieťaťa rodič vyplnil pri vstupe na oddelenie:
Dotazník Symptom Checklist–90 (SCL-90) (Derogratis

a spol., 1973; Boleloucký, Horváth, 1974; Filip a spol., 1985,
in Baštecký a spol., 1993) je často používanou metodi-
kou v najrôznejších oblastiach psychiatrie i psychosomatiky,
ktorá slúži na identifikáciu spektra a intenzity psychosoma-
tických symptómov v rámci deviatich dimenzií a ďalšej sku-
piny tzv. nezaradených položiek a z hľadiska súhrnných uka-
zovateľov. Jednotlivé dimenzie, škály tvoria tieto položky:
I. Somatizácia (SOM),
II. Obsesie – kompulzie (OBS),
III. Interpersonálna senzitivita (INT),
IV. Depresia (DEP),
V. Anxiozita (ANX),
VI. Hostilita (HOS),
VII. Fobia (PHOB),
VIII. Paranoidné myslenie (PAR),
IX. Psychoticizmus (PSY),
X. Nezaradené položky (NEZ).
Zo súhrnných ukazovateľov možno uviesť všeobecný uka-
zovateľ závažnosti (general severity index – GSI), ktorý je
súčtom bodov, dosiahnutých v celom dotazníku, delený po-
čtom všetkých, teda deväťdesiatich otázok. Vyššia hodnota
znamená výraznejšie psychosomatické symptómy (Baštecký
a spol., 1993).
PCASEE škála kvality života (PCASE scale for measu-

ring quality of life) je zostavená na základe PCASEE mo-
delu kvality života. Ide o posúdenie bio-psycho-sociálneho
aspektu kvality života, vyjadreného v šiestich subškálach: P
– somatické (fyzické) problémy, C – kognitívne problémy,
A – emočné (afektívne) problémy, S – sociálne dysfunkcie,
El – ekonomické problémy, E2 – osobnostné (ego) problémy.
Vyššia hodnota indikuje vyššiu kvalitu života (Bech, 1996).
WHO Disablement scale (DS) je posudzovacia stupnica

SZO pre stupeň postihnutia zameraná na špecifické ob-
lasti sociálneho fungovania. Vyhodnotením získame prehľad
o ťažkostiach respondenta v rámci štyroch oblastí sociálneho
fungovania: A. Starostlivosť o vlastnú osobu, B. Práca, C.
Rodina a domácnosť, D. Fungovanie v širšom sociálnom kon-
texte. Vyššia hodnota určuje výraznejšie postihnutie (Smo-
lík, 1996).
LOGO-test slúži na posúdenie zmyslu života ako význam-

nej spirituálnej domény. Pozostáva z troch častí. Najdôleži-
tejšia je časť I, ktorá skúma aké je noetické sebaporozume-
nie, časť II meria existenciálnu frustráciu a časť III zisťuje
sebaocenenie vo vzťahu ku životným cieľom, k životnému
úspechu a k postoju voči nim. Vyššia hodnota znamená nižší
zmysel života (Lukasová, 1997).
Celková pohoda sa posudzuje 10-položkovým dotazníkom

pohody podľaWHO-Well-being questionaire (WBQ). Vyššia
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Tabuľ ka 1. Psychosomatické symptómy.

SOM OBS INT DEP ANX HOS PHOB PAR PSY NEZ GSI

0,7±0,5 0,7±0,5 0,7±0,6 0,7±0,5 0,6±0,4 0,4±0,3 0,3±0,3 0,6±0,5 0,2±0,3 0,7±0,4 0,5±0,3

Tabuľ ka 2. Postihnutie fungovania a kvalita života.

P C A S E1 E2 PCASEE DSA DSB DSC DSD

16,5±4,1 17,4±4,0 16,4±4,4 18,4±2,5 16,7±5,0 18,1±3,3 103,5±19,6 0,5±1,0 0,8±1,2 1,3±1,2 1,5±1,4

Tabuľ ka 3. Zmysel života, pohoda a ostatné položky.

I II III LOGO WBQ vek HZ ST D Compl T

6,2±3,5 4,8±2,4 3,8±1,4 14,7±5,0 19,5±3,1 40,4±7,7 2,7±1,0 3,0±1,0 3,7±0,6 3,6±0,6 5,2±3,6

Tabuľ ka 4. Rozdiely v psychosomatických symptómoch.

rodičia SOM OBS INT DEP ANX HOS PHOB PAR PSY NEZ GSI

matky 0,8±0,9 0,8±0,5 0,9±0,6 0,9±0,6 0,7±0,4 0,4±0,3 0,4±0,3 0,7±0,5 0,3±0,3 0,8±0,4 0,7±0,3

otcovia 0,5±0,4 0,5±0,4 0,3±0,2 0,3±0,4 0,4±0,3 0,3±0,2 0,2±0,2 0,3±0,3 0,1±0,2 0,5±0,3 0,3±0,2

p ANOVA * * *** *** *** NS * * * * *

p ANOVA – významnosť rozdielov s použitím metódy ANOVA: NS – nesignifikantný rozdiel, * – signifikantný rozdiel,

** – vysoko signifikantný rozdiel, *** – veľmi vysoko signifikantný rozdiel

hodnota indikuje vyššiu pohodu (Bech, 1996). Ide o emočný
komponent kvality života.
Ďalšie parametre sa posudzovali na zostavených stupni-

ciach:
Hodnotenie vlastného zdravia rodiča (HZ) na stupnici od 0
(0%, neuspokojivé zdravie) do 4 (100%, výborné zdravie).
Spokojnosť s doterajšou psychiatrickou liečbou dieťaťa (ST)
na stupnici 0 (0%, nespokojnosť) do 4 (100%, maximálna
spokojnosť).
Dôvera v ďalšiu psychiatrickú liečbu dieťaťa (D) na stupnici
od 0 (0%, žiadna dôvera) do 4 (100%, úplná dôvera).
Spolupráca v psychiatrickej liečbe dieťaťa – compliance
(Compl) na stupnici od 0 (0%, žiadna spolupráca) do 4
(100%, výborná spolupráca).
V práci sa posudzovalo aj trvanie psychickej poruchy die-

ťaťa (T) vyjadrené v rokoch.

Na porovnanie významnosti rozdielov a vzájomných sú-
vislosti skúmaných premenných sa použila štatistická ana-
lýza ANOVA (Kruskal-Wallis) a Spearmanove korelácie.

Výsledky

V súbore rodičov detí s psychickými poruchami sme zistili
nasledovné hodnoty (x±SD) v jednotlivých skúmaných ob-
lastiach (tab. 1, 2, 3):
Pri porovnávaní rodových rozdielov sme zistili, že matky

uvádzali signifikantne výraznejšie psychosomatické symp-
tómy v porovnaní s otcami, okrem dimenzie hostilita (tab.
4).
Matky vykazovali v kvalite života výraznejšie somatické,

kognitívne, emočné, ekonomické a osobnostné problémy
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a signifikantne vyššie postihnutie fungovania vo všetkých
štyroch špecifických oblastiach. Nesignifikantný rozdiel bol
v sociálnych dysfunkciách (tab. 5).
U matiek sa zistila signifikantne nižšia celková kvalita ži-

vota, nižší zmysel života v časti I, ktorá skúma noetické se-
baporozumenie a signifikantne nižší celkový zmysel života,
nižšia pohoda a hodnotili vlastné zdravie ako štatisticky vý-
znamne horšie v porovnaní s otcami. Nesignifikatný rozdiel
medzi oboma skupinami bol v zvyšných dvoch položkách
zmyslu života, v spokojnosti, dôvere a spolupráci v liečbe
psychickej poruchy dieťaťa (tab. 6).
V oblasti psychosomatických symptómov sme zistili pozi-

tívnu signifikantnú koreláciu GSI so všetkými desiatimi di-
menziami dotazníka SCL – 90 (tab. 7).
V oblasti postihnutia fungovania GSI signifikantne pozi-

tívne korelovalo so všetkými štyrmi jeho špecifickými oblas-
ťami. V zmysle života GSI štatisticky významne pozitívne
korelovalo s časťou I, ktorá skúma noetické sebaporozume-
nie, s časťou II, ktorá meria existenciálnu frustráciu a s celko-
vým zmyslom života. Negatívnu signifikantnú koreláciu sme
zistili medzi GSI a celkovou pohodou (tab. 8).
V kvalite života GSI negatívne štatisticky významne ko-

relovalo so všetkými šiestimi subškálami a celkovou kvalitou
života. GSI ďalej negatívne signifikantne korelovalo s vekom
rodičov a hodnotením ich vlastného zdravia. Štatisticky ne-
významná korelácia bola medzi GSI a spokojnosťou, dôverou
a spoluprácou v liečbe dieťaťa a trvaním psychickej poruchy
dieťaťa (tab. 9).
Spolupráca rodičov v liečbe psychickej poruchy dieťaťa

nekorelovala signifikantne so žiadnou psychosomatickou di-
menziou ani všeobecným ukazovateľom závažnosti psycho-
somatických symptómov (tab. 10).
Štatisticky významnú koreláciu sme nezistili ani medzi

komplianciou rodiča v liečbe dieťaťa a postihnutím jeho fun-
govania, zmyslom života a pohodou (tab. 11).
Spolupráca rodiča v liečbe psychickej poruchy dieťaťa sig-

nifikantne pozitívne korelovala s hodnotením vlastného zdra-
via rodiča, so spokojnosťou s doterajšou liečbou a dôverou
v ďalšiu liečbu dieťaťa. Nesignifkanná korelácia bola medzi
spoluprácou v liečbe a kvalitou života rodiča, vekom rodiča
a trvaním psychickej poruchy dieťaťa (tab. 12).

Diskusia

Chronické ochorenie dieťaťa má podstatný vplyv nielen na
samého detského pacienta, jeho fyzické a psychické zdravie,
sociálne fungovanie a celkovú kvalitu života, ale aj na pre-
žívanie a fungovanie rodiny ako celku, teda rodičov, súro-
dencov a príbuzných. Túto úzku súvislosť medzi chorobou
dieťaťa a kvalitou života rodiny, jej fungovaním vrátane dô-
sledkov na jej jednotlivých členov dokladá viacero štúdií.
Napríklad Sawyer a spol. (2001) pri sledovaní kvality života
v skupine 90 astmatických detí vo veku 7–12 rokov zistili
signifikantný vzťah medzi deťmi uvádzanou kvalitou života
a niektorými kľúčovými dimenziami rodinného fungovania.
Tsai a spol. (2006) skúmali kvalitu života a možné depre-
sívne symptómy u opatrovateľov 32 detí s obličkovým zly-

haním liečených chronickou peritoneálnou dialýzou a zistili
signifikantne nižšiu kvalitu života a signifikantne častejší vý-
skyt depresie u týchto opatrovateľov v porovnaní so vzorkou
opatrovateľov zdravých detí.
Podobne aj psychická porucha dieťaťa, najmä s chronic-

kým priebehom, má významný dopad na prežívanie a fun-
govanie jeho rodiny. Rodičia detí s poruchou autistického
spektra udávajú nižšiu rodinnú kohéziu, rodinnú adaptáciu
a manželské šťastie v porovnaní s rodičmi psychicky zdra-
vých detí (Higgins a spol., 2005). Pongwilairat a spol. (2005)
hodnotili u detí s hyperkinetickou poruchou (ADHD) a u ich
rodičov kvalitu života v štyroch oblastiach: fyzickej, emoč-
nej, sociálnej a pracovnom/školskom fungovaní v porovnaní
so zdravou populáciou detí a ich rodičov. Deti s ADHD aj
ich rodičia vykazovali signifikantne nižšiu kvalitu života ako
deti a rodičia zdravej populácie.
V našej práci skúmaný súbor rodičov detí s psychickými

poruchami nedosahoval priemerne v žiadnej z dimenzií psy-
chosomatických symptómov ani vo všeobecnom ukazovateli
závažnosti (GSI) patologické hodnoty. Pri analýze jednotli-
vých prípadov rodičov vykazovali matky najčastejšie pato-
logické hodnoty v subškálach paranoidného myslenia, depre-
sie, interpersonálnej senzitivity a otcovia v dimenziách obse-
sie – kompulzie a interpersonálna senzitivita. Pri porovnaní
rodových rozdielov štatistickou analýzou vykazovali matky
vo všetkých symptómových oblastiach, okrem dimenzie hos-
tility, výraznejšie psychosomatické symptómy ako otcovia.
Bieščad a Szeliga (2006) potvrdili schopnosť dotazníka SCL-
90 diferencovať medzi bežnou a klinickou populáciou v psy-
chosomatickej symptomatike a poukazujú na jeho význam
v praxi.
V sociálnom fungovaní dosahovali rodičia najvýraznejšie

postihnutie v širšom sociálnom kontexte, čo sa týka najmä
očakávaných výkonov vo vzťahu k členom spoločnosti, účasti
pri spoločnom trávení voľného času a ďalších sociálnych ak-
tivitách. Rodičia psychicky chorých detí pravdepodobne ne-
stíhajú realizovať voľnočasové aktivity pre potrebu zvýšenej
starostlivosti o deti. Fungovanie matiek bolo vo všetkých
štyroch oblastiach signifikantne viac postihnuté v porovnaní
s otcami.
V jednotlivých subškálach kvality života vykazovali rodi-

čia najvýraznejšie telesné a afektívne (emočné) problémy, aj
ekonomické problémy, celková kvalita dosahovala priemerné
hodnoty (v priemere 69% z optimálnej hodnoty). Matky vy-
kazovali štatisticky výraznejšie problémy vo všetkých skú-
maných oblastiach kvality života a nižšiu celkovú kvalitu
života v porovnaní s otcami.
Zmysel života a celková pohoda rodičov dosahovali prie-

merné hodnoty, matky uvádzali signifikantne nižšiu pohodu
a celkový zmysel života a noetické sebaporozumenie. Rodi-
čia hodnotili svoje vlastné zdravie ako veľmi dobré, pričom
matky ho hodnotili ako významne horšie v porovnaní s ot-
cami. Rodičia boli výrazne spokojní s doterajšou liečbou die-
ťaťa, výrazne až úplne dôverovali v ďalšiu liečbu a uvádzali
veľmi dobrú až výbornú spoluprácu v liečbe dieťaťa, v týchto
skúmaných premenných neboli štatisticky významné rodové
rozdiely.
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Tabuľ ka 5. Rozdiely v kvalite života a v postihnutí fungovania.

rodičia P C A S E1 E2 DSA DSB DSC DSD

matky 15,2±3,7 16,1±3,9 15,4±3,8 17,7±3,3 15,4±5,3 17,3±3,4 0,7±1,1 1,1±1,4 1,6±1,3 1,9±1,4

otcovia 19,0±3,7 19,7±2,9 18,2±4,8 19,5±3,7 19,0±2,6 19,5±2,7 0,1±0,5 0,3±0,6 0,8±1,0 0,8±1,0

p ANOVA *** ** ** NS ** ** * * * *

Tabuľ ka 6. Rozdiely v ostatných položkách.

rodičia PCASEE I II III LOGO WBQ HZ ST D Compl

matky 97,1±18,9 7,1±3,8 5,1±2,6 3,8±1,3 16,1±5,1 18,3±2,7 2,5±1,0 3,0±1,1 3,7±0,5 3,6±0,6

otcovia 115,0±15,4 4,4±2,1 4,9±1,9 3,6±1,6 12,2±3,8 21,6±2,7 3,0±1,0 2,8±0,8 3,5±0,7 3,5±0,7

p ANOVA *** ** NS NS ** *** * NS NS *

Tabuľ ka 7. Korelácie GSI.

GSI SOM OBS INT DEP ANX HOS PHOB PAR PSY NEZ

r 0,57 0,74 0,79 0,86 0,81 0,58 0,62 0,74 0,81 0,74

P *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

r – korelačný koeficient

P – štatistická významnosť korelácie: NS – nesignifikantná korelácia, * – signifikantná korelácia,

** – vysoko signifikantná korelácia , *** – veľmi vysoko signifikantná korelácia

Tabuľ ka 8. Korelácie GSI.

GSI DSA DSB DSC DSD I II III LOGO WBQ

r 0,48 0,46 0,63 0,52 0,39 0,41 0,10 0,50 –0,72

P *** *** *** *** ** ** NS *** ***

Tabuľ ka 9. Korelácie GSI.

GSI P C A S E1 E2 PCASEE vek HZ ST D Compl T

r –0,72 –0,71 –0,64 –0,62 –0,56 –0,40 –0,77 –0,28 –0,43 –0,03 0,17 –0,07 0,15

P *** *** *** *** *** ** *** * *** NS NS NS NS
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Tabuľ ka 10. Korelácie kompliancie rodičov.

Compl SOM OBS INT DEP ANX HOS PHOB PAR PSY NEZ GSI

r –0,15 –0,22 –0,01 –0,06 –0,17 –0,08 0,08 –0,04 –0,10 –0,06 –0,07

P NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Tabuľ ka 11. Korelácie kompliancie rodičov.

Compl DSA DSB DSC DSD I II III LOGO WBQ

r –0,24 –0,18 –0,16 –0,19 0,04 –0,06 –0,23 –0,05 0,08

P NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Tabuľ ka 12. Korelácie kompliancie rodičov.

Compl P C A S E1 E2 PCASEE vek HZ ST D T

r 0,14 0,18 0,05 0,17 –0,07 –0,04 0,10 0,02 0,30 0,44 0,39 –0,19

P NS NS NS NS NS NS NS NS * *** ** NS

Výraznejší vplyv psychickej poruchy dieťaťa na matku ako
na otca uvádzajú aj Allik a spol. (2006) vo svoje štúdii, kde
zistili že matky detí s pervazívnou vývinovou poruchou (det-
ský autizmus, Aspergerov syndróm) dosahovali nižšiu kva-
litu života a vykazovali nižšiu telesnú pohodu v porovnaní
s otcami týchto detí. Nižšiu kvalitu života, najmä emočnú
pohodu uvádzajú aj ženy, ktoré sú príbuzné psychicky cho-
rých, v porovnaní s mužmi (Fleischmann a Klupp, 2004).

Výraznejšie psychosomatické symptómy, postihnutie fun-
govania, subjektívneho prežívania a celková nižšia kvalita
života matiek starajúcich sa o psychicky choré dieťa súvisí
pravdepodobne s úlohou matky ako dominantného jednot-
livca vo výchove a starostlivosti o dieťa. Hoci sa na zabezpe-
čení fungovania rodiny a riadení domácnosti podieľajú často
obidvaja rodičia, zvýšené nároky na starostlivosť o dieťaťa
je v našej spoločnosti kladený na matku, čím je matka vy-
stavená náročnejšej úlohe adaptácie na psychickú poruchu
dieťaťa.

Pri hodnotení štatistických korelácií v našej práci GSI
významne pozitívne korelovalo so všetkými desiatimi skú-
manými psychosomatickými dimenziami, čo načrtáva vnú-
tornú konzistenciu SCL-90. GSI korelovalo aj so všetkými
špecifickými oblasťami sociálneho fungovania, so zmyslom
života a negatívne štatisticky významne korelovalo so všet-
kými subškálami kvality života, celkovou kvalitou, pohodou,
vekom rodiča a hodnotením jeho vlastného zdravia. GSI ne-

korelovalo so spokojnosťou, dôverou a spoluprácou rodiča
v liečbe psychickej poruchy dieťaťa. Z uvedeného vyplýva,
že čím sú výraznejšie psychosomatické symptómy u rodičov,
tým majú významnejší dopad na postihnutie ich fungova-
nia, pohody, znekvalitnenie života, rodičia vtedy subjektívne
hodnotia svoje zdravie ako horšie a psychosomatické symp-
tómy sú zároveň výraznejšie pri nižšom veku rodiča. Nižší
vek rodiča ako prediktor pre možný vývin psychosomatic-
kých ťažkostí pravdepodobne súvisí s menším počtom za-
pojených kopingových stratégií, s menej účinnými kopingo-
vými stratégiami rodiča na psychické ochorenie dieťaťa a cel-
kovo nižšími životnými skúsenosťami týchto rodičov, menšou
zručnosťou zvládania záťaží, kratším časom na adaptáciu.
Vzťahy zmyslu života a psychosomatickej symptomatiky sú
pravdepodobne recipročné.

V našom skúmanom súbore rodičov psychicky chorých
detí sa nezistili priemerné patologické hodnoty v žiadnej psy-
chosomatickej dimenzii, jednotlivé prípady rodičov však vy-
kazovali aj patologické postihnutie. Týkalo sa to prevažne
matiek, čo potvrdila aj štatistická analýza rodových roz-
dielov. Matky okrem výraznejších psychosomatických symp-
tómov vykazovali aj významnejšie postihnutie v ostatných
skúmaných oblastiach, ako bolo už uvedené vyššie. Je preto
potrebné zacieliť pozornosť na rodičov, a to prevažne na
matky psychicky chorých detí a zamerať sa pri vyšetrení
na možné psychosomatické symptómy, postihnutie fungova-
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nia a subjektívneho prežívania. Toto zisťovanie, či už nefor-
málne bežnou otázkou

”
Ako sa máte?“, anamnesticky alebo

pomocou dotazníkov je často neúplné, pretože nemôže za-
chytiť mnohé oblasti, ktoré do celkovej kvality života patria.
Ako však uvádza Bergmann a spol. (1992), táto nekomplet-
nosť meraní nezmenšuje ich dôležitosť. Aj malé množstvo
údajov, ktoré odrážajú vplyv ochorenia a liečby na kvalitu
života, môže byť dôležité pre chorého a zdravotnícky per-
sonál. V prípade zistených deficitov u rodičov je potrebné
zahájiť vhodný manažment ich riešenia. Ide o psychoterape-
utické intervencie, najmä kognitívne a behaviorálne techniky
v rámci rodinnej psychoterapie, edukáciu o povahe ochore-
nia dieťaťa, o metódach a technikách liečby, potrebe často
dlhodobej liečby, o priebehu a úskaliach ochorenia a možnom
vplyve na rodiča a jeho zvládaní týchto negatívnych vplyvov.
Význam majú aj klubové aktivity rodičov detí s rovnakou
či podobnou psychickou poruchou a v niektorých prípadoch
aj psychofarmakoterapia klinicky významnejších psychoso-
matických symptómov. Spoločne s psychiatrom by sa na
tomto manažmente mali podieľať aj ďalší členovia terape-
utického tímu (psychológ, sestra, sociálny pracovník, peda-
góg a ďalší).

Pri zisťovaní štatistickej významnosti korelácií spolupráce
rodiča v liečbe dieťaťa s ostatnými skúmanými premen-
nými sa zistila pozitívna signifikantná korelácia s hodno-
tením vlastného zdravia rodiča, so spokojnosťou s doteraj-
šou liečbou dieťaťa a dôverou v ďalšiu liečbu. Medzi psycho-
somatickými symptómami, sociálnym fungovaním, kvalitou
života, zmyslom, pohodou, vekom rodiča, trvaním psychic-
kej poruchy dieťaťa a komplianciou rodiča v liečbe neboli
štatisticky významné korelácie. Spoluprácu rodiča v liečbe
psychickej poruchy dieťaťa teda významne pozitívne ovplyv-
ňuje najmä jeho spokojnosť s liečbou a dôvera v ďalšiu
liečbu dieťaťa a jeho subjektívny pocit dobrého fyzického
i psychického zdravia. Spokojnosť a dôveru rodiča možno
ovplyvňovať jeho informovanosťou a edukáciou o ochorení
dieťaťa, možnom priebehu a prognóze ochorenia, terapeutic-
kom manažmente, možných nežiadúcich účinkoch psycho-
farmák, účasti rodiča na tomto terapeutickom manažmente
a možnosti ho i ovplyvniť vo výbere prostriedkov. V nepo-
slednom rade i profesionálnym a individuálnym prístupom
lekára k dieťaťu a jeho rodičovi ako k pacientovi a jeho zá-
konnému zástupcovi. Je potrebný pohľad lekára na pacienta
a jeho rodiča ako na jednotlivcov, a nielen ako na pasívnych
príjemcov určitého diagnostického a terapeutického procesu.
Vyžaduje to integráciu liečby a starostlivosti o pacienta. Ako
konštatuje Casell a spol. (1991), pacient a jeho ochorenie
nie sú doteraz úplne bežne chápané ako logické integrálne
časti modernej medicíny, a tak sa často stáva, že chorý je
pri liečbe svojho ochorenia celkom prehliadaný. Ďalším dô-
ležitým komponentom spolupráce rodiča v liečbe psychickej
poruchy dieťaťa je zvyšovať jeho adherenciu k liečbe (edu-
kačne, psychoterapeuticky).

Aj keď rodičia psychicky chorých detí v našom súbore
hodnotili svoju spoluprácu v liečbe ako veľmi dobrú až vý-
bornú, je potrebné ju neustále monitorovať, udržiavať a pod-
porovať. Naviac, kvalitná spolupráca rodiča v liečbe pozi-

tívne vplýva na priebeh a prognózu ochorenia dieťaťa, čo
vyžaduje ďalšie skúmanie a analýzu.

Záver

V práci sme zistili signifikantne významnejší vplyv psychic-
kej poruchy dieťaťa na znekvalitnenie života matiek psy-
chicky chorých detí vo viacerých skúmaných oblastiach v po-
rovnaní s otcami týchto detí. Pri zisťovaní súvislostí psy-
chosomatikých symptómov u rodiča, tieto významne korelo-
vali s viacerými oblasťami kvality života a spolupráca rodiča
v liečbe psychickej poruchy dieťaťa signifikantne korelovala
s hodnotením vlastného zdravia rodiča, spokojnosťou s do-
terajšou liečbou dieťaťa a dôverou v ďalšiu liečbu. Je preto
potrebné kvalite života rodičov, najmä matiek, s psychickou
poruchou dieťaťa venovať zvýšenú pozornosť, pravidelne ju
hodnotiť, v prípade potreby zvyšovať jej úroveň. Dôraz kla-
dieme aj na udržiavanie a podporu spolupráce rodiča v dl-
hodobej liečbe dieťaťa, čo má význam aj pre priebeh a prog-
nózu psychického ochorenia dieťaťa.∗

∗Práca bola podporená vedecko-výskumným projektom JLF
UK v Martine č. 3/2006.
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