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Eva Češková: Schizofrenie a její léčba. 2. vyd. Praha, Maxdorf 2007, 104 s.

V druhom vydaní vychádza v edícii Farmakoterapie pro
praxi vo vydavateľstve Maxdorf knižka prof. Češkovej o schi-
zofrénii. Kniha má 5 častí. Po úvode nasleduje časť nazvaná
Repetitorium. V tejto časti sa podáva zhustený a veľmi
konzistentný pohľad na schizofréniu, jej definíciu, epidemi-
ológiu, genetiku, etiopatogenézu. Samozrejme sa spomínajú
prehľadne rizikové faktory, klinický obraz, diagnóza a kla-
sifikácia. Nechýba ani zmienka o prognóze tohoto vážneho
psychiatrického ochorenia.
Ďalšie časti sú už orientované vyslovene prakticky. V časti

o diagnostike sú napríklad aj uvedené explicitne otázky,
ktoré môže lekár položiť pacientovi pri odoberaní cielenej
anamnézy. V tejto časti sa uvádza aj prakticky orientovaná
diferenciálna diagnóza. Je tu aj zmienka o prínose pomoc-
ných vyšetrení pre diagnostiku schizofrénie.
Najrozsiahlejšia je štvrtá časť, ktorá sa zameriava na far-

makoterapiu. Opisuje sa historický vývoj antipsychotík, ich
klasifikácia. Podáva sa aj stručný opis jednotlivých liekov.
Vzhľadom na rozsah knihy je dosť podrobná kapitolka

o nežiadúcich účinkov liekov. V tejto časti sa tiež opisuje
relaps, spolupráca s pacientom, liečebné stratégie pre rôzne
typy pacientov. Opisuje sa liečba nekľudného pacienta, gra-
vidnej ženy a podobne.
Na záver knižky sa prezentujú praktické poznámky

k možným omylom v diagnostike a terapii.
Kniha má 104 strán, 8 prehľadných tabuliek. Knižka má

aj prehľad použitých skratiek a register. Jej 2. vydanie v roz-
medzí dvoch rokov poukazuje na to, že takéto prakticky orie-
nované dielko na našom trhu je veľmi potrebné a zrejme chý-
balo. Niektorým náročnejším čitateľom možno budú chýbať
odkazy na rôzne teoretické problémy. Myslím si, že ale te-
oreticky orientované monografie sú dostupné v českom a slo-
venskom jazyku.
Ide o veľmi zdarilú a prehľadnú knižku. Veľmi rýchlo sa dá

v nej orientovať. Prednosťou je zameranie na prax. Možno ju
vrelo odporučiť všetkým profesionálom pre rýchlu orientáciu
v tejto zložitej a náročnej téme.
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