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Pôvodná práca

Posúdenie somatopsychickej záťaže u príbuzných pacientov so schizofréniou

Alexandra Ivičičová, Dana Krajčovičová

Súhrn

Schizofrénia je ochorenie z okruhu tzv. endogénnych psychóz, ktoré je charakterizované nielen poruchami
myslenia, vnímania, emotivity, správania sa a osobnosti, ale aj kognitívnymi poruchami. V dôsledku kogni-
tívneho deficitu, predovšetkým v oblasti spracovania informácií, dochádza u chorých so schizofréniou k ne-
dostatočnému zvládaniu záťažových situácií (coping), čo znižuje ich schopnosť adekvátne emočne reagovať
a sociálne fungovať. Dôležité je využitie komplexného prístupu v terapii, t.j. postupov psychofarmakologic-
kých, ale aj psychoterapeutických, resocializačných a rehabilitačných.
Cieľom práce bolo posúdiť a zhodnotiť somatopsychickú záťaž u príbuzných pacientov so schizofréniou a sfor-
mulovať podstatné opatrenia určené pre príbuzných pacientov so schizofréniou zamerané na zmiernenie ich
záťaže.
Do súboru bolo zaradených 15 príbuzných pacientov so schizofréniou, ktorí boli liečení a doliečovaní v Den-
nom psychiatrickom stacionári PK FNsP a LF UK v Bratislave v čase od mája 2006 do februára 2007. Pri
zostavovaní súboru boli splnené vstupné a vylučujúce kritériá pre zaradenie. Za účelom získania relevantných
údajov boli využité nasledujúce dotazníky: (1) tzv. Vstupný záznam, ktorý zahŕňa podstatné sociodemogra-
fické údaje o pacientoch, (2) tzv. Úvodný dotazník, ktorí zisťuje sociodemografické ukazovatele týkajúce sa
príbuzných pacientov so schizofréniou, (3) Dotazník IADL (Istrumental Activities od Daily Living), ktorý sa
zameriava na činnosti, ktoré vykonáva pacient a (4) CBI (Caregiver Bureden Interview) dotazník týkajúci
sa zmeny životnej situácie príbuzného.
Priemerný vek príbuzných pacientov, ktorí tvorili súbor, bol 49 rokov, u pacientov so schizofréniou 34
rokov. Pomocou dotazníka CBI sa zistilo, že pri starostlivosti o svojho chorého príbuzného pociťuje malú
záťaž 40,0% respondentov, miernu záťaž 13,3% respondentov, veľmi zaťažených starostlivosťou o chorého
je 46,7% príbuzných, veľmi vysoká záťaž sa nezaznamenala u žiadneho z respondentov.

Kľúčové slová: schizofrénia, somatopsychická záťaž, kvalita života.

Úvod

Schizofrénia predstavuje ochorenie z okruhu tzv. endogén-
nych psychóz, ktoré je charakterizované nielen poruchami
myslenia, vnímania, emotivity, správania sa a osobnosti, ale
aj kognitívnymi poruchami (Libiger, 1997). V dôsledku kog-
nitívneho deficitu, predovšetkým v oblasti spracovania in-
formácií (Liberman, 1992), dochádza u chorých so schizof-
réniou k nedostatočnému zvládaniu záťažových situácií (co-
ping), čo znižuje ich schopnosť adekvátne emočne reagovať
a sociálne fungovať. Oslabenie sociálnych spôsobilostí zni-
žuje schopnosť chorých so schizofréniou nájsť si a udržať sa
v zamestnaní, schopnosť kvalitne prežívať partnerské vzťahy
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a pod. Sociálne zlyhávanie chorých so schizofréniou vedie
k zníženiu kvality ich života a k sociálnej izolácii, ktorá ďalej
prehlbuje symptómy ochorenia a vedie taktiež k zvýšeniu
rizika relapsu.

V rámci prevencie relapsov ochorení z okruhu schizo-
frénie sa v súčasnosti kladie dôraz na komplexnú terapiu
s využitím všetkých dostupných liečebných postupov a me-
tód, a to biologických (predovšetkým psychofarmakologic-
kých), psychoterapeutických, resocializačných, rehabilitač-
ných, psychoedukatívnych a socioterapeutických.

Reintegrácia psychicky chorých do spoločnosti sa podľa
Nawku (1997), Breiera (2000) a iných, stáva prioritou
a v rámci presadzovania komunitného prístupu v terapii psy-
chických ochorení sa presadzuje najmä podporovanie den-
ných psychiatrických stacionárov, psychosociálnych klubov,
socioterapeutických centier, združení chorých a ich príbuz-
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ných. Pacientské združenia, ako aj združenia psychicky cho-
rých a ich príbuzných, t.j. rodinných príslušníkov posky-
tujú prostredníctvom psychoedukačných a iných podpor-
ných programov informácie o charaktere duševného ocho-
renia, o možnostiach liečby, prevencie a prognóze. Uvedené
postupy vedú k zlepšeniu komunikácie a spolupráce medzi
chorými a ich príbuznými, čo má za následok zlepšenie vzá-
jomných vzťahov a prístupu chorého k liečebnému procesu
(compliance). Vyústením uvedených postupov sa stáva re-
dukcia relapsu psychického ochorenia, a tým zlepšenie sub-
jektívneho prežívania kvality života chorými a ich príbuz-
nými.
Problémy týkajúce sa rodín chorých so schizofréniou závi-

sia predovšetkým od charakteru ochorenia, jeho symptómov,
ako aj od špecifických príbuzenských pomerov a vzájomných
vzťahov medzi členmi rodiny. Problémy v rodine chorého so
schizofréniou začínajú podľa Dörnera a spol. (1999) už vtedy,
keď správanie chorého nespĺňa predstavy a očakávania os-
tatných členov rodiny. Hlavným problémom pre príbuzných
nie sú podľa Hella a spol. (2004) ani tak dramatické krízové
situácie, ako skôr starostlivosť o dlhodobo a chronicky cho-
rých so schizofréniou a akceptácia ich oslabenej výkonnosti
najmä v sociálnej oblasti.
Rodinu zaťažujú nasledujúce príznaky a spôsoby chovania

chorého:

• pasivita a apatia, alebo naopak prehnaná aktivita,

• zanedbanie zovňajšku a bytu,

• zanedbávanie hygieny, čistoty a poriadku,

• porušovanie každodenných rodinných stereotypov,

• obrátený rytmus deň/noc,

• neobvyklá alebo nedostatočná výživa,

• zvláštne správanie – od uzavretia sa do seba až k ťažkej
agresii (Dorner a kol., 1999).

Psychicky chorého v rodine sprevádzajú rozmanité so-
ciálne a materiálne neistoty. Obtiažna ekonomická situácia
rodín psychicky chorých sa stáva stále napätejšou v súlade
so spoločenskou situáciou.

Ciele práce

Cieľom práce bolo posúdenie prejavov somatopsychickej zá-
ťaže u príbuzných pacientov so schizofréniou, ako aj zistenie,
v ktorých oblastiach je ich záťaž najväčšia. Na základe vý-
sledkov bolo cieľom sformulovanie základných opatrení vy-
plývajúcich pre príbuzných pacientov so schizofréniou, ktoré
sú zamerané na zmiernenie ich záťaže.

Materiál a metodika

Výskum bol zameraný na zisťovanie stavu somatopsychickej
záťaže u príbuzných pacientov so schizofréniou.
Súbor tvorili príbuzní pacientov so schizofréniou, t.j. res-

pondenti, ktorí boli hospitalizovaní v Dennom stacionári
Psychiatrickej kliniky FNsP a LF UK v Bratislave v časovom

horizonte od mája 2006 do februára 2007. Pri zaraďovaní
respondentov do súboru boli splnené nasledujúce vstupné
a vylučujúce kritériá:

a) Vstupné kritériá pre zaradenie respondentov do súboru

1. Príbuzní pacientov, ktorí spĺňali kritériá klasifikácie
MKCH-10 pre diagnózy schizofrénia (F 20), schizoafek-
tívne poruchy (F 25), príp. trvalé duševné poruchy
s bludmi (F 22).

2. Absolvovanie liečby chorými počas pobytu v Dennom
stacionári PK FN v dĺžke 3–6 týždňov.

3. Ochota príbuzných pacientov spolupracovať pri vy-
pĺňaní dotazníkov.

b) Vylučujúce kritériá pre zaradenie respondentov so súboru

1. Predčasné ukončenie hospitalizácie zo strany pacienta
(tzv. negatívny reverz).

2. Pacienti so súčasným organickým poškodením mozgu,
prípadne súčasnou drogovou závislosťou.

3. Nespolupráca, príp. neochota príbuzných pacietov pri
vypĺňaní dotazníkov.

Celkovo bolo oslovených 21 príbuzných pacientov – res-
pondentov, z ktorých 6 nebolo ochotných vyplniť dotazníky,
prípadne neodpovedali na všetky položky uvedených dotaz-
níkov, čím nebolo možné zaradiť ich do súboru.
Do súboru bolo zaradených 15 respondentov (t.j. príbuz-

ných pacientov), ktorý tvorilo 8 žien a 6 mužov. Jeden res-
pondent nevyplnil úvodný dotazník, týkajúci sa jeho soci-
odemografických údajov (vek, vzdelanie a pod.) úplne, ale
vzhľadom na úplné odpovede na otázky ostatných dotazní-
kov do súboru zaradený bol.
Za účelom získania relevantných údajov boli v štúdii po-

užité nasledujúce dotazníky:

1. Tzv. Vstupný záznam o pacientoch, ktorý zisťoval zá-
kladné sociodemografické údaje o pacientoch (vek, po-
hlavie, rodinný stav, vzdelanie, zamestnanie pred za-
radením do štúdie, spôsob spolužitia, diagnóza podľa
MKCH-10, počet atakov ochorenia, spôsob liečby).

2. Tzv. Úvodný dotazník (Ondriášová, 2003), ktorý ob-
sahuje 8 otázok tzv. uzatvoreného typu, kde sú odpo-
vede na jednotlivé otázky vopred sformulované, pričom
respondent vyberá tú odpoveď, ktorá najviac vystihuje
jeho aktuálnu situáciu. Dve otázky majú charakter tzv.
otvoreného typu, kde respondent dopĺňa svoju odpo-
veď.

Otázky sa zameriavali na zisťovanie základných soci-
odemografických údajov o príbuzných pacientov, akými
sú zamestnanosť, príbuzenský vzťah k pacientovi, po-
treba pomoci inej osoby pri starostlivosti o chorého,
zdravotný stav respondenta, citový vzťah k pacientovi
a najväčší problém v starostlivosti o pacienta.

3. Dotazník IADL (Istrumental Activities od Daily Living,
Mahoney, 1965), ktorý obsahuje desať otázok uzatvore-
ného typu. Na každú z nich je možné odpovedať troma
rôznymi spôsobmi, ktoré sú ohodnotené bodmi 10, 5
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a 0. Uvedený dotazník skúma činnosť chorého so schi-
zofréniou za posledných 6 mesiacov mimo pobytu v ne-
mocnici (napr. cestovanie MHD, nakupovanie, varenie,
domáce práce, užívanie liekov, financie, záujmy, osobná
hygiena, kontakt s príbuznými a zamestnanie).

4. Dotazník CBI (Caregiver Bureden Interview, Zarit,
1986), ktorý pozostáva z 22 otázok uzatvoreného typu
s rôznymi možnými odpoveďami. Odpovede boli typu

”
nikdy“,

”
zriedkavo“,

”
niekedy“,

”
dosť často“,

”
takmer

vždy“ alebo
”
takmer stále“, alebo odpovede ako

”
nie“,

”
zriedkavo“,

”
niekedy“,

”
výrazne“,

”
veľmi závislý“. Pri

poslednej otázke zhodnotenia celkovej záťaže sa vy-
skytujú odpovede – takmer žiadna, malá, priemerná,
značná, extrémna.

Dotazník sa zameriava na sledovanie celkovej situácie res-
pondenta, t.j. príbuzného za posledných 6 mesiacov. Otázky
sú zamerané najmä na zisťovanie pocitov príbuzného (napr.
či mu starostlivosť o chorého uberá z jeho voľného času, či
sa cíti byť zahanbený správaním svojho príbuzného, či je na-
hnevaný alebo sa cíti byť vystresovaný v dôsledku opatery,
či je od nich chorý závislý a pod).
Všetky údaje boli spracované v počítačovom programe

Microsoft Excel. Na vyjadrenie bolo použitých niekoľko
matematicko-štatistických postupov: výpočet priemerných
hodnôt, maximálna a minimálna hodnota a percentuálne
vyjadrenie. Po zozbieraní údajov a vyhodnotení dotazníkov
boli získané výsledky spracované do tabuliek a grafov.

Výsledky

1. Charakteristiku pacientov, ktorých príbuzní boli zaradení
do súboru, zahŕňajú tabuľky 1–3 a obrázok 1.
Z uvedených výsledkov vyplýva, že v diagnostickom spek-

tre malo prevahu zastúpenie schizoafektívnej poruchy – dep-
resívny typ u žien (21,42%) a najmenej bola zastúpená
nediferencovaná a reziduálna forma schizofrénia u mužov
(7,14%).
Všetci pacienti absolvovali v rámci pobytu v Dennom sta-

cionári komplexnú liečbu v trvaní 3–6 týždňov, ktorá pozos-
távala z psychofarmakologickej liečby a rehabilitačno – re-
socializačného pobytu v DS (individuálna a skupinová psy-
choterapia, psychoedukačný program PRELAPS, tréning so-
ciálnych zručností, muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia,
ergoterapia, vychádzky, klub pacientov DS, plávanie a ďal-
šie).
V rámci psychofarmakologickej liečby boli využité psycho-

farmaká:

• incizívne neuroleptiká, a to haloperidol (aj v depotnej
forme),

• atypické neuroleptiká (olanzapín, risperidón, klozapín,
quetiapín, ziprasidón),

• bazálne neuroleptiká (zuclopentixol),

• tymoprofylaktiká (valproát sodný, karbamazepín),

• antidepresíva (citalopram, sertralín).

Tabuľ ka 1. Základné sociodemografické údaje o pacientoch.

Muži Ženy

Priemerný vek 32 r. 39 r.

Pohlavie 9 (64,2%) 5 (35,71%)

Rodinný stav: slobodný 9 (64,2%) 4 (28,75%)
vydatá-ženatý 1 (7,14%)

Vzdelanie: vysokoškolské 4 (28,57%)
stredoškolské 3 (21,42%) 4 (28,57%)
základné 2 (14,28%) 1 (7,14%)

Zamestnanie: nezamestnaný 1 (7,14%)
zamestnaný 1 (7,14%) 1 (7,14%)
invalidný dôchodca 6 (42,85%) 2 (14,28%)
starobný dôchodca 1 (7,14%)

Spôsob spolužitia: sám 1 (7,14%)
s rodinou 8 (57,14%) 5 (35,71%)

Doba trvania: viac ako 5 rokov 6 (42,85%) 2 (14,28%)
menej ako 5 rokov 3 (21,42%) 3 (21,42%)

Počet atakov 5 x 3,8 x

Tabuľ ka 2. Diagnostické spektrum pacientov.

Muži Ženy

Paranoidná schizofrénia (28,75%) 0

Simplexná schizofrénia 2 (14,28%) 0

Reziduálna schizofrénia 1 (7,14%) 2 (14,28%)

Schizoafektívna porucha 2 (14,28%) 3 (21,42%)
depresívny typ

Nediferencovaná schizofrénia 1 (7,14%) 0

2. Charakteristika súboru respondentov vychádzajúc z tzv.
Úvodného dotazníka prezentujeme v tabuľke 4 a na ob-
rázku 2.
Zamestnanosť príbuzných bola znázornená graficky (obr.

2), z ktorého vyplýva, že zamestnanie vykonáva 53,33% res-
pondentov (8), 40% (6) ho nevykonáva a 7% (1) z opýtaných
neudal či zamestnanie vykonáva alebo nevykonáva.
Pri hodnotení ďalších položiek v Úvodnom dotazníku sa

dospelo k nasledovným výsledkom:
Z opýtaných príbuzných sa stará 40,0% (6) o svojho syna,

26,7% (4) o dcéru, 13,3% (2) o svoju matku a 20,0% (3)
poskytujú starostlivosť inému príbuznému. V starostlivosti
o chorého príbuzného v 4 prípadoch nevyžadujú príbuzní
pomoc nikoho.
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Obrázok 1. Diagnostické spektrum pacientov.

Tabuľ ka 3. Spôsob liečby.

Muži Ženy

Neuroleptiká a depotné NL 3 (21,42%) 0

Neuroleptiká 1 (7,14%) 3 (21,42%)
a tymoprofylaktiká

Neuroleptiká 3 (21,42%) 1 (7,14%)

Neuroleptiká 1 (7,14%) 0
a antidepresíva

Depotné neuroleptiká 1 (7,14%) 0
a tymoprofylaktiká

Neuroleptiká, tymoprofy- 0 1 (7,14%)
laktiká a antidepresíva

Tabuľ ka 4. Vekové zloženie súboru.

Vek príbuzných Vek pacientov
(roky) (roky)

x̄± s 49,23±15,75 34,79±11,12

Minimum 27 22

Maximum 76 58

Za najväčší problém v starostlivosti o chorého pova-
žujú príbuzní nepokoj a nezáujem o dianie, čo sa prejavilo

Obrázok 2. Zamestnanosť príbuzných.

v 40,0% (6), nasledovala nespavosť a zanedbávanie hygieny
v 20,0% (3), agresivita v 13,3% (2), nedostatočné citové
reagovanie chorého v 6,7% (1) a ako iné problémy (napr.
nedostatok financií, výrazná spavosť, neposlušnosť, fajčenie)
sa prejavilo v 40,0% (9).
Zdravotný stav respondentov, t.j. príbuzných chorých so

schizoréniou bol ohodnotený v 53,3% (8) ako dobrý, za zhor-
šený ho považovalo 40,0% (6) respondentov.
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Väčšina respondentov sa v súčasnosti nelieči na žiadnu
chorobu. Najčastejšie sa ale vyskytujú choroby kardiovasku-
lárneho systému, alergie, problémy so štítnou žľazou a u jed-
ného príbuzného sa diagnostikovala depresia.
Citový vzťah sa v 6,7% (1) k chorému zmenil a v 93,4%

(14) ho respondenti hodnotili za nezmenený.

3. V dotazníku IADL boli vyhodnotené jednotlivé činnosti
pacienta. Najpodstatnejšie boli znázornené na obrázkoch
3–6.
V otázke užívania liekov sa 40% opýtaných vyjadrilo

k tomu, že pacient užije v určenú dobu správnu dávku lieku
sám, pričom pozná názvy jednotlivých liekov. Pripomenutie
liekov na užitie vyžaduje 53,33% pacientov a 6,67% pacien-
tov potrebuje, aby boli lieky pripravené, pripomenuté a po-
dané inou osobou.
Spravovanie financií úplne samostatne zvláda 20% pa-

cientov. Pomoc so zložitejšími operáciami vyžaduje 60%
a 20% pacientov nie je schopných bez pomoci inej osoby
zaobchádzať s peniazmi.
Zamestnať sa alebo brigádovať chce 46,67% pacientov, ale

konkrétne nič neurobia. Záujem zamestnať sa nemá 13,33%
pacientov a aktívne zamestnanie vyhľadáva 33,33% chorých.

4. Dotazník CBI hodnotí situáciu a záťaž príbuzného za po-
sledných 6 mesiacov, kde výsledky jednotlivých odpovedí sú
zhrnuté v nasledovnom texte. Na každú otázku je možné od-
povedať 5 možnými spôsobmi, ktoré sú ohodnotené bodmi
0, 1, 2, 3, 4.

Odpoveďami na jednotlivé otázky sa získali body, ktoré sa
spočítali a vyhodnotili ako malú záťaž (0–20 bodov), miernu
záťaž (21–40 bodov ), veľkú záťaž (41–60 bodov) a veľmi
vysokú záťaž ( 61 a viac bodov).
Štatisticky bolo zistené, že malú záťaž v starostlivosti

o chorého pociťuje 40% respondentov, miernu 13,33%, veľmi
zaťažených starostlivosťou o chorého je 46,67% opýtaných
a veľmi vysokú záťaž sme nezaznamenali u žiadneho z oslo-
vených (tab. 5).

Tabuľ ka 5. Hodnotenie záťaže v starostlivosti o pacienta.

Hodnotenie Počet respondentov

Malá záťaž (n=6)
40%

Mierna záťaž (n=2)
13,33%

Značná záťaž (n=7)
46,67%

Veľmi vysoká záťaž (n=0)
0%

Diskusia

Z výsledkov výskumu vyplynulo, že priemerný vek príbuz-
ných pacientov je vyšší, a to 49 rokov a pacientov je 34 rokov.
Z výsledkov dotazníka IADL vyplynulo, že vykonávanie

činností samotným pacientom podľa jeho opatrovníka je cel-
kovo ohodnotené tak, že polovica činností bola označená naj-
vyšším počtom bodov – 10 a polovica činnosti stredným po-
čtom bodov – 5. Napr. prevaha pacientov a to 53,33% užíva
lieky len ak sú pripomenuté a prichystané, drobné finančné
operácie vykonáva 60%, 46,67% chorých má v úmysle pra-
covať, ale nikdy tak neurobí, 60% pacientov vykonáva len
ľahšie domáce práce.
Z dotazníka CBI vyplynulo, že dosť často sa stresovaných

starostlivosťou o chorého so schizofréniou cíti 60% príbuz-
ných. Zdravotný stav sa málo zhoršil u 33,33% príbuzných.
Podobne si 33,33% respondentov myslí, že ich príbuzní chorí
so schizofréniou sú od nich výrazne závislí. Neistotu v sta-
rostlivosti o svojho príbuzného má až 40% opýtaných, úva-
hami ohľadom starostlivosti o chorého sa zaoberá 40% res-
pondentov.
Nakoľko vzorka respondentov zaradených do štúdie ne-

bola veľká, výsledky nie je možné generalizovať. Vyplývajú
z nich ale niektoré konkrétne zistenia, na základe ktorých je
možné sformulovať základné opatrenia vhodné pre príbuz-
ného pacienta so schizofréniou:

1. Zlepšenie komunikácie s chorým so schizofréniou, ako
aj s jeho ošetrujúcim, prípadne rajónnym psychiatrom.

2. Získavanie a prehlbovanie informácií o charaktere ocho-
renia prostredníctvom psychoedukatívnych a iných po-
stupov, ktoré sú určené pre príbuzných pacientov so
schizofréniou.

3. Podporovanie a kontrola chorých pri užívaní psychofar-
mák.

4. Využívanie pomoci a siete sociálnych pracovní-
kov, využívanie možnosti chránených dielní a

”
case-

managementu“.

5. Podporovanie chorého so schizofréniou v navštevovaní
denných psychitrických stacionárov, psychosociálnych
centier a socioterapeutických klubov.

6. Navštevovanie a angažovanie sa v svojpomocných zdru-
ženiach pre príbuzných pacientov s psychickými poru-
chami s možnosťou podeliť sa so svojimi pocitmi s os-
tatnými členmi skupiny.

7. Využitie voľnočasových aktivít príbuznými chorých za
účelom zlepšenia psychohygieny, t.j. venovať sa vlast-
ným záujmom a záľubám, starostlivosť o svoj zdravotný
stav, v rámci voľného času navštevovanie spoločenských
aktivít ako je divadlo, kino a pod.

Výsledky získané spracovaním jednotlivých položiek do-
tazníkov možno porovnať s výsledkami štúdie Ondriášovej
(2003), ktorá sledovala somatopsychickú záťaž príbuzných
pacientov v závislosti od stupňa kognitívneho poškodenia
pacienta. Pri celkovom hodnotení záťaže opatrovníkov pa-
cientov vyššieho veku s demenciou (základný súbor), s po-
rovnávaním záťaže opatrovníkov pacientov vyššieho veku
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Obrázok 3. Cestovanie chorého MHD.

Obrázok 4. Užívanie liekov.

s dlhodobým telesným ochorením bez kognitívneho poško-
denia (kontrolný súbor), bolo zistené štatisticky významné
zaťaženie u opatrovníkov chorých s demenciou.

Zlepšenie kvality života u chorých so schizofréniou vychá-
dza podľa štúdie Atkinsona a kol.(1997) zo zlepšenia medzi-
ľudských vzťahov a rozšírenia sociálnej siete. V práci Kova-
ničovej a Homolovej (1997) sa zhodnotil dopad komplexnej
liečebnej starostlivosti na niektoré z psychologických aspek-
tov, ktoré napĺňajú pojem

”
kvalita života“. Výsledky po-

tvrdili vyššiu celkovú životnú spokojnosť a vyššiu kvalitu
života v oblasti medziľudských vzťahov u pacientov vede-
ných v komplexnom liečebnom režime. Do celého procesu
celej ošetrovateľskej starostlivosti by mala byť zahrnutá aj
spolupráca s jednotlivými členmi rodiny (Stromková a Ne-
mčeková, 1997). Podľa Vránovej (1997) ani v najvyspelejších
krajinách nie je využitie vedeckých poznatkov univerzálne
a obmedzuje sa tiež len na niektoré pracoviská. Najväčší po-
krok sa dosiahol v tých krajinách, kde sa spojili profesionáli
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Obrázok 5. Spravovanie financií.

Obrázok 6. Zamestnanie pacientov.

a dobrovoľné organizácie príbuzných a pacientov duševne
chorých. Významnú úlohu tu zohráva organizácia s názvom
World Schizophrenia Fellowship (WSF), ktorá vznikla pred
viac ako 20 rokmi a združuje národné organizácie príbuzných
a priateľov duševne chorých z viac ako 40 krajín sveta. Mí-
ting WSF vychádzal z poznatku, že edukácia a tréning rodín
zabraňujú relapsu, redukujú opakované hospitalizácie, zlep-
šujú spoluprácu (compliance), zlepšujú prognózu pacientov
a sú finančne výhodné.

Záver

V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na komplexnú liečbu psy-
chických porúch s využitím všetkých dostupných terapeutic-
kých postupov a metód. Vhodným výberom psychofarmaka,
vytitrovaním jeho dennej dávky a minimalizovaním jeho ne-
žiadúcich účinkov možno zlepšiť spoluprácu a prístup cho-
rého k liečebnému procesu. Práve zvyšovanie compliance ve-
die k redukovaniu rizika relapsu ochorenia najmä z okruhu
schizofrénie.

Motivácia psychicky chorého k liečbe sa dosahuje a zvy-
šuje zaangažovaním ich rodinných príslušníkov do liečebného
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procesu. Poskytovanie informácií o chorom, o priebehu jeho
ochorenia a liečbe, zaraďovanie príbuzných do psychoeduka-
tívnych a iných programov, ich zaangažovanie do Združení
chorých a príbuzných, pacientských a iných organizácií ve-
die často k zmierneniu napätia v rodine psychicky chorého
a k zlepšeniu ich vzájomnej komunikácie a spolupráce. Zod-
povednosť za úzdravu sa tak prenáša z chorého čiastočne
na jeho príbuzného, čo môže viesť k zlepšeniu compliance
a výsledkov liečby.
Zaťaženie príbuzných chorých s psychickou poruchou je

vysoké a týka sa najmä obmedzenia ich možnosti zamestnať
sa a realizovať sa v osobnom živote. Zmierňovanie uvedeného
rizika je možné dosiahnuť angažovaním príbuzných v uvede-
ných organizáciách, kde rodinní príslušníci môžu získať veľa
potrebných informácií, spätnej väzby a podpory, čo vedie
k pozitívnemu prístupu pri dlhodobej starostlivosti o psy-
chicky chorých.
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