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Telo a psychika(duša) nefungujú oddelene, ovplyvňujú
sa navzájom.
Psychiatrickí pacienti nie sú hospitalizovaní výlučne na

psychiatrických lôžkach. Somatické choroby súvisia s psy-
chologickými faktormi a na druhej strane choroby tela vy-
volávajú psychické problémy, poruchy či už priamo, zmene-
nou funkciou nervového systému alebo cez zážitkové spra-
covanie ochorenia, bolesti, postihnutia, zmeny postavenia
v sociálnej hierarchii atď.
Asi takto by sa stručne dali zhrnúť základné myšlienky

sympatickej útlej knižky, ktorá nevenuje pozornosť atrak-
tívnym,

”
veľkým“ psychiatrickým diagnózam, ale nás zo-

známi s nemenej zaujímavou prácou psychiatrického kon-
zultanta na somatických oddeleniach.
V deviatich kapitolách stručne a prehľadne pribli-

žuje psychiatrické aspekty kardiológie, onkológie, nefroló-
gie, gastroenterológie, endokrinológie, pôsobenie psychiatra
na traumatologickom/popáleninovom, neurologickom od-
delení, gynekologicko-pôrodníckom oddelení, u pacientov
s AIDS. Nechýba ani kapitola o somatoformných, predstie-
ravých poruchách a simulácii, posudzovaní schopnosti, ma-
nažovanie bolesti. Samostatnú kapitolu venujú autori mož-

nostiam psychoterapie na somatickom oddelení, abúzu sub-
stancií, procesu smútenia a umierania.
Knižka nezaťažuje čitateľa diagnostickými kritériami či

klinickým obrazom ochorení, ponúka hlavne možnosti, ako
týmto pacientom pomôcť.
Každá kapitola je obohatená zaujímavými kazuistikami

a vlastnými skúsenosťami autorov s činnosťou konziliár-
neho psychiatra.
Knižka sa dobre číta a pocit, ktorý po jej prečítaní

ostáva je ešte lepší. A síce, že to vôbec nie je tá
”
nevďačná“

”
horšia“ stránka psychiatrie. Že stojí za to venovať jej viac
času a pozornosti. Psychiatrický konziliár úzko spolupra-
cujúci s lekármi z iných odborov má jedinečnú možnosť
prispievať svojou odbornosťou a štýlom prístupu ku kom-
plexnejšiemu poňatiu medicíny, pacienta a jeho choroby.
Hoci je knižka venovaná hlavne psychiatrom a bolo by

trúfalosťou očakávať od lekárov iných špecializácií, že si na
ňu nájdu čas, viem si predstaviť, o koľko menej konfliktov
a nedorozumení by vznikalo pri indikáciách psychiatrických
konzílií.
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