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Z odbornej literatúry

Telesné ochorenia u ľudí s duševnými poruchami

Sartorius, N.: Physical illness in people with mental disorders.

World Psychiatry, 6, 2007, č. 1, s. 3-4.

N. Sartorius (2007) informuje, že Cambridge University
Press v najbližších mesiacoch prinesie informácie o frek-
vencii výskytu telesných ochorení u ľudí so schizofréniou
a pravdepodobne počas najbližších dvoch až troch rokov
sa v asi 6-mesačných intervaloch budú objavovať informá-
cie o frekvencii výskytu a type telesných ochorení u ľudí
trpiacich aj inými duševnými poruchami. Podnetom k tomu
bola osobná komunikácia autora článku s lekárom pracujú-
cim v Ázii v rámci projektu Lekári bez hraníc. Ten sa denne
stretáva s veľmi vysokou mortalitou pacientov so schizofré-
niou, ktorí boli prijatí do ústrednej nemocnice pre duševne
chorých v krajine, kde jeden človek z dvoch prijatých pre
schizofréniu, pravdepodobne do 1 roka od prijatia na liečenie
zomrie. K tejto mortalite (podobne ako v iných krajinách)
prispieva suicidalita, ale najväčšiu časť tvoria infekčné ocho-
renia (napr. TBC), ktoré sú i hlavnou príčinou smrti. Aj iné
telesné ochorenia majú u ľudí so schizofréniou vyššiu pre-
valenciu ako u ľudí bez nej. Títo pacienti majú okrem toho
i väčšie ťažkosti pri získaní adekvátnej zdravotnej starostli-
vosti. Psychiatrické zariadenia sú v mnohých krajinách ne-
dostatočne vybavené na diagnostiku a liečbu telesných ocho-
rení a často ani psychiatri nie sú ochotní spolupodielať sa
na liečení telesných ochorení. Telesné ochorenia majú pri-
družené k základnému ochoreniu aj pacienti s depresiami,
demenciou, ale i inými duševnými poruchami.
Čiastočne vieme, prečo ľudia s duševnými ochoreniami

trpia častejšie telesnými ochoreniami ako zvyšok populácie
(napr. nevenujú dostatočnú pozornosť starostlivosti o svoje
telo, nedodržiavajú základné pravidlá hygieny a profylaxie

chorôb, často žijú v podmienkach chudoby, sú viac vystavení
riziku násilia a zneužívania, zneužívajú alkohol i iné psycho-
aktívne látky, možné sú u nich aj vrodené zmeny imunitného
systému a hormonálne zmeny – tu je však nevyhnutný ďalší
výskum).
V mnohých krajinách psychiatri odložili biele plášte, čím

akoby zabudli, že sú doktormi medicíny so špeciálnym zá-
ujmom o duševné symptómy, a stále zostávajú lekármi so
všeobecným medicínskym vzdelaním. Vytvorenie špecializá-
cie konziliárna psychiatria je smutným svedectvom skutoč-
nosti, že len malá časť psychiatrov má záujem o ľudí trpia-
cich aj somatickými ochoreniami. Čo by sme s tým mohli
urobiť ? Najskôr je potrebné získať údaje o komorbidite te-
lesných a duševných ochorení a jej následkoch v rôznych
častiach sveta, v rôznych typoch zdravotníckych zariadení
a pri rôznych duševných ochoreniach. Je potrebné prehod-
notenie vzdelávania personálu na pregraduálnej i postgradu-
álnej úrovni. Zmena v systéme vzdelávania zaberie dlhý čas,
hlavne ak chýba tlak na zavedenie zmien. Uvedomenie všet-
kých zúčastnených by mohlo zvýšiť zavedenie obligatórneho
skríningu duševných porúch vo všeobecných nemocniciach
a telesných ochorení v psychiatrických zariadeniach. Metódy
skríningu by museli byť jednoduché a ľahko aplikovateľné.
Stigma spájaná s duševnými ochoreniami vedie k diskriminá-
cii duševne chorých ľudí v systéme zdravotnej starostlivosti.
Demonštrovanie toho, že pozornosť venovaná liečbe dušev-
ných i telesných ochorení zlepšuje prognózu oboch a znižuje
cenu liečby oboch, by mohlo pomôcť zmeniť túto situáciu.
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