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Pôvodná práca

Chronická psychická porucha dieťaťa v kontexte rodiny

I. Ondrejka, A. Mažgútová

Chronic mental disorder of a child in family context

Súhrn

V práci sa hovorí o vplyve chronickej psychickej poruchy dieťaťa na rodinu, konkrétne na emočný komponent
kvality života – pohodu, ktorá sa skúmala u 20 rodičov autistických detí a u 27 rodičov schizofrénnych detí.
Zistila sa nízka úroveň ich pohody, pričom najnižšia bola v čase prijatia dieťaťa do nemocnice, počas hospita-
lizácie dieťaťa sa zvýšila a po prepustení do domáceho prostredia klesla. Priebežné hodnotenie kvality života
možno pokladať za jedno z východísk pre manažment rodičov detí s chronickými psychickými poruchami
(lit. 6, tab. 5).
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Summary

This study is aimed at the influence of a chronic mental disorder of a child upon the family, precisely upon
the emotional component of the quality of life – well-being, which was analyzed in the group of 20 parents
with autistic children and 27 parents with schizophrenic children. A low level of well-being was found in
the study, with the lowest level at the time of admission to hospital, increased level during hospitalization
a decreased level after discharging. Concurrent evaluation of the quality of life could be considered as one
of the cornerstones for the management of parents with children suffering from chronic mental disorders
(Ref. 6, Tab. 5).
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Vplyv chronickej psychickej poruchy dieťaťa na život celej
rodiny je nepochybne významný vo viacerých smeroch. Ide
o ovplyvnenie vzájomných vzťahov rodičov a dieťaťa, pri-
čom nemusia byť novo sa formujúce vzťahy oboch rodičov
k chorému dieťaťu významovo podobné. Ide aj o vzťah die-
ťaťa k rodičom s možnou ambivalenciou k dôležitejšiemu či
prítomnejšiemu vychovávateľovi, aj o možné zmeny v pôvod-
ných vzťahoch (pred ochorením) rodičov ako partnerov pri
nezhodnom prijatí, pochopení, rešpektovaní, prihliadaní na
ochorenie i nezhodnej ochote, či schopnosti poskytovať die-
ťaťu primeranú pomoc. Neprehliadnuteľné zmeny nastávajú
v súrodeneckých vzťahoch. Zvyčajne sú o to náročnejšie na
zvládnutie, čím menej je zdravý súrodenec schopný akcepto-
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vať inakosť svojho chorého súrodenca, napr. pre vek, hyper-
trofovanú rivalitu pred ochorením. Môžu súvisieť aj s pre-
morbidnou diferentnosťou rodičovsko-výchovného prístupu.
Treba mať na pamäti aj význam širších rodinných vplyvov,
najčastejšie starých rodičov, prípadne významných osôb šir-
šieho príbuzenstva, ktorých názory, postoje, dovolenia už
premorbidne formovali život a vzťahy v rodine. Aby všetky
zmeny vo vzťahoch medzi jednotlivými členmi rodiny mohli
byť zvládnuté v zmysle udržania pôvodnej kohézie, prípadne
aby ohrozenie kohézie rodiny bolo pokiaľ možno minimalizo-
vané, je nevyhnutné pri chronickom ochorení dieťaťa venovať
veľkú pozornosť dôslednej rodinnej psychoterapii – a to dlho-
dobo. Jedným z východísk, o ktoré sa možno neskôr oprieť, je
zistenie premorbidnej kvality života rodiny už pri podozrení
na psychické ochorenie s potenciálne chronickým priebehom,
či pri jeho diagnostikovaní – a to u všetkých členov rodiny.
Kvalita života ako subjektívny dynamicky sa meniaci mul-
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tidimenzionálny a multifaktoriálne determinovaný stav sa
najčastejšie posudzuje pomocou pocitu celkovej pohody,
spokojnosti v rôznych oblastiach života, sociálneho fungova-
nia, zmyslu života a úspechu. Chronická psychická porucha
dieťaťa je emočne nadhranične a dlhodobo stresujúcou ži-
votnou situáciou rodiny. V práci sa preto hovorí o emočnom
komponente kvality života – celkovej pohode rodičov detí,
ktoré sú liečené pre chronické psychické poruchy – perva-
zívnu vývinovú poruchu autistického kontínua a schizofréniu
so skorým a s veľmi skorým začiatkom.

Ciele práce

V otvorenej klinickej štúdii sa posudzovala dynamika zmien
pohody rodičov autistických detí a schizofrénnych detí v čase
prijatia dieťaťa do nemocnice, počas hospitalizácie a po pre-
pustení dieťaťa do domáceho prostredia. Zároveň sa porov-
nali rozdiely v pohode rodičov schizofrénnych a autistických
detí.

Súbor a metodika

Do súboru bolo zaradených 47 rodičov psychotických detí vo
veku 36,3±4,3 roka (x±SD).
1. skupinu tvorilo 20 matiek autistických detí vo veku

35,3±3,9 roka. 12 (60%) matiek bolo vydatých a 8 (40%)
rozvedených. 7 (35%) matiek skončilo SOU, 10 (50%) SŠ a 3
(15%) VŠ. 5 (25%) matiek bolo v pracovnom pomere, kým
15 (75%) bolo nezamestnaných. Ich deti s diagnózou det-
ský autizmus boli vo veku 8,8±2,9 roka. Psychická porucha
trvala 6,2±2,5 roka. Pomer chlapcov a dievčat bol 19:1.
2. skupinu tvorilo 27 rodičov schizofrénnych detí vo veku

37,0±4,7 roka, z toho bolo 25 (92,59%) matiek a 2 (7,41%)
otcovia. V matrimóniu žilo 20 (74,07%) rodičov, 7 (25,93%)
rodičov bolo rozvedených. Z hľadiska najvyššieho dosia-
hnutého vzdelania 6 (22,22%) rodičov skončilo SOU, 14
(51,85%) SŠ a 7 (25,93%) rodičov VŠ. 23 (85,19%) rodi-
čov bolo zamestnaných, 4 (14,81%) boli nezamestnaní. Schi-
zofrénia trvala u ich detí 0,9±1,1 roka. Priemerný vek bol
13,0±2,8 roka. Pomer chlapcov a dievčat bol 1,08:1.
Pohoda rodičov sa posudzovala Dotazníkom pohody

podľa WHO – The WHO Well-being questionnaire (WBQ).
Sebaposudzovací dotazník má 10 položiek, ktoré sú kvanti-
fikované na stupnici od 0 do 3. Hodnota 3 vyjadruje ma-
ximálnu pohodu v danej položke. Súhrnné skóre môže do-
sahovať hodnoty od 0 do 30, pričom hodnota 30 vyjadruje
maximálnu pohodu skúmaného probanda (Bech, 1996). Do
súboru boli zaradení rodičia psychotických detí hospitalizo-
vaných na detskom oddelení Psychiatrickej kliniky JLF UK
a MFN v Martine v rokoch 1998–2001 s diagnózou perva-
zívnej vývinovej poruchy autistického kontínua (F 84 podľa
MKCh-10) a s diagnózou schizofrénie (F 20 podľa MKCh-
10). Rodičia vyplnili dotazník 3-krát:

1. v čase prijatia dieťaťa do nemocnice,

2. počas 4.–6. týždňa hospitalizácie dieťaťa,

3. vyšetrenie sa vykonalo 4.–6. týždeň po prepustení die-
ťaťa do domáceho prostredia.

Vylučujúcimi kritériami boli chronická somatická a psy-
chická porucha rodiča, ktoré by negatívne ovplyvňovali úro-
veň sledovanej pohody.
Na porovnanie rozdielov aritmetických priemerov name-

raných hodnôt sme použili Wilcoxonov test a Mannov–
Whithneyov test.

Výsledky

Pohoda rodičov autistických detí dosahovala najnižšiu úro-
veň pri prvom vyšetrení. Počas hospitalizácie autistických
detí došlo k štatisticky významnému zvýšeniu pohody ich
rodičov. Po prepustení autistických detí do domáceho pro-
stredia došlo k štatisticky významnému poklesu pohody ich
rodičov, ktorý však nedosahoval úroveň pri prvom vyšetrení.
Pohoda rodičov pri treťom vyšetrení bola významne vyššia
ako pri prvom vyšetrení. Všetky rozdiely pohody boli vysoko
signifikantné (tab. 1 a 2).

Tabuľka 1. Štatistické parametre skupiny rodičov autistických
detí

Štatistický Pohoda rodičov (WBQ) autistických detí

parameter vyšetrenie 1 vyšetrenie 2 vyšetrenie 3

počet 20 20 20

priemer 14,05 15,85 15,05

SD 2,04 2,46 1,90

minimum 10 9 10

maximum 17 20 18

rozsah 7 11 8

Tabuľka 2. Porovnanie pohody rodičov (WBQ) autistických
detí – Wilcoxonov test

Vyšetrenie 1 2

1 – –

2 p=0,00189 –

3 p=0,00351 p=0,00695

Aj pohoda rodičov schizofrénnych detí bola na najnižšej
úrovni v čase prijatia dieťaťa do nemocnice. Pri druhom vy-
šetrení sa zistilo významné zvýšenie pohody rodičov v po-
rovnaní s prvým vyšetrením. Pri porovnaní pohody medzi
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druhým a tretím vyšetrením sa zistil jej významný pokles.
Pohoda rodičov po prepustení dieťaťa do domáceho prostre-
dia bola však tiež štatisticky významne vyššia ako v čase
jeho prijatia do nemocnice. Rozdiely pohody boli veľmi vy-
sokosignifikantné (tab. 3 a 4).

Tabuľka 3. Štatistické parametre skupiny rodičov schizofrén-
nych detí

Štatistický Pohoda rodičov (WBQ) shcizofrénnych detí

parameter vyšetrenie 1 vyšetrenie 2 vyšetrenie 3

počet 27 27 27

priemer 11,07 19,44 17,89

SD 2,02 2,17 2,69

minimum 7 16 15

maximum 15 23 24

rozsah 8 7 9

Tabuľka 4. Porovnanie pohody rodičov (WBQ) schizofrénnych
detí – Wilcoxonov test

Vyšetrenie 1 2

1 – –

2 p=0,0000059 –

3 p=0,0000088 p=0,000200

Pohoda rodičov schizofrénnych detí bola štatisticky vý-
znamne nižšia ako pohoda rodičov autistických detí v čase
prijatia dieťaťa do nemocnice. Počas hospitalizácie detí sa
zistila štatisticky významne vyššia pohoda u rodičov schizof-
rénnych detí ako u rodičov autistických detí. Po prepustení
detí do domáceho prostredia sa zistila štatisticky významne
vyššia pohoda u rodičov schizofrénnych detí ako u rodičov
autistických detí (tab. 5).

Diskusia

Pohoda rodičov psychotických detí nie je stacionárna, ale
osciluje. Pohoda rodičov schizofrénnych detí výraznejšie os-
ciluje ako u rodičov autistických detí. Celkovo možno kon-
štatovať nízku úroveň ich pohody. Psychotická porucha die-
ťaťa je noxou deteriorujúcou pohodu jeho rodiča. Možno
uvažovať o činiteľoch poklesu pohody rodiča, ktoré vyplý-
vajú z prítomnosti psychotickej poruchy u jeho dieťaťa. Za-

Tabuľka 5. Porovnanie pohody rodičov (WBQ) autistických
a schizofrénnych detí – Wilcoxonov test

Vyšetrenie 1 2 3

1 p=0,000055 – –

2 – p=0,0000089 –

3 – – p=0,00094

hŕňajú trvanie, intenzitu a dynamiku zmien psychopatolo-
gickej symptomatológie.

Pohoda rodičov bola najnižšia v čase prijatia dieťaťa do
nemocnice. Môže to súvisieť s vývojom psychózy alebo s jej
zhoršovaním. Pohoda rodičov schizofrénnych detí bola šta-
tisticky významne nižšia ako u rodičov autistických detí
v čase prijatia detí do nemocnice. Pravdepodobne to sú-
visí s trvaním psychózy. Schizofrénia trvala u detí pod-
statne kratšie (0,9±1,1 roka) ako detský autizmus (6,2±2,5
roka). Psychotický schizofrenický vývin znamená vážnu psy-
chickú zmenu u dieťaťa oproti premorbidnej úrovni. Spôso-
buje výraznejšiu deterioráciu pohody rodiča pre kratšie trva-
nie adaptačného procesu ako v prípade detského autizmu.

Počas hospitalizácie detí sa pohoda ich rodičov štatis-
ticky významne zvýšila. Vyššiu úroveň dosahovala u rodi-
čov schizofrénnych detí. Uvažujeme o súvislosti s dynami-
kou zmien psychopatologických symptómov. V prípade schi-
zofrénie je väčšia tendencia k reverzibilite psychopatologic-
kých symptómov vplyvom liečby ako pri detskom autizme.
Pervazívne vývinové poruchy autistického kontínua sú te-
rapeuticky rezistentné psychopatologické štruktúry, liečbou
však možno zlepšiť behaviorálnu a afektívnu symptomatiku,
čím sa zlepší spolupráca v rehabilitácii a edukácii (Ondrejka
a spol., 2000). Výraznejšie zlepšenie stavu dieťaťa sa prejaví
vo vyššej pohode jeho rodiča. Počas hospitalizácie dieťaťa
dochádza k prechodnej čiastočnej úľave od každodenných
rodičovských povinností. Kladú sa nižšie nároky na výkon
úlohy rodiča. Dôvera v liečbu a očakávania zlepšenia stavu
dieťaťa počas hospitalizácie sa zúčastňujú na zvýšení kvality
života rodiča.

Po prepustení detí do domáceho prostredia pohoda ich ro-
dičov sa signifikantne znížila, ale dosahovala vyššiu úroveň
ako v čase prijatia detí do nemocnice. Vyššiu úroveň dosa-
hovala u rodičov schizofrénnych detí. Pokles pohody rodiča
po návrate dieťaťa do domáceho prostredia súvisí s potre-
bou zvýšenej starostlivosti o dieťa. Kladie to vyššie nároky
na úlohu rodiča. Nevyhnutná je aj korekcia priorít, hodnôt
a postojov. Vyššiu pohodu rodiča možno očakávať aj pri
lepšej sociálnej integrácii dieťaťa.

Včasná diagnostika, a teda aj následná komplexná liečba
psychotických porúch v detstve tiež prispievajú k efektív-
nej adaptácii rodiča na chronické ochorenie dieťaťa. Skoré
zmeny v psychickom stave dieťaťa by preto nemali uniknúť
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pozornosti pediatra prvého kontaktu, ktorý odošle rodiča
s dieťaťom na pedopsychiatrické vyšetrenie. Včasná detek-
cia psychotických symptómov a ich adekvátna komplexná
dlhodobá liečba môžu prispieť k lepšej sociálnej integrá-
cii dieťaťa. Pri pervazívnej vývinovej poruche autistického
kontínua sa pedopsychiater v diferenciálnej diagnostike za-
meriava na odlíšenie Kannerovho syndrómu, Aspergerovho
syndrómu, Rettovho syndrómu, Hellerovho syndrómu, čo má
aj prognostický význam (Buchanec, 2001).

Lefley (1987) uvádza, že starostlivosť o duševne chorých
príbuzných vyžaduje vykonať zmeny v životnom štýle a v ži-
votných plánoch. Z dôvodu zvýšených nárokov na starost-
livosť dochádza často aj k ukončeniu pracovného pomeru
opatrovateľov. V našom súbore bolo 75% matiek autistic-
kých detí nezamestnaných.

Simonová (1997) uvádza, že o duševne chorých sa starajú
v domácom prostredí väčšinou matky žijúce bez partnera po
rozpade rodiny. Častejšie majú psychické a psychosomatické
ťažkosti. V našom súbore 40% matiek autistických detí bolo
rozvedených. Neúčinná adaptácia rodiča na chronické ocho-
renie dieťaťa je vážnym stresogénnym činiteľom celej rodiny.
Môže spôsobovať narušené interakcie v rodine, zníženie vý-
konu v jednotlivých úlohách a funkciách rodiny (rodičovskej,
partnerskej, pracovnej), čo môže viesť k rozpadu rodiny.

Problematika pohody rodiča má však širší rozmer. Závisí
aj od osobných činiteľov, presahujúcich rámec väzby na po-
ruchu dieťaťa. Zahŕňajú vek, pohlavie, hodnotenie vlastného
zdravia, sociálne funkcie, ašpiračnú úroveň, kvalitu vzťahov,
spokojnosť so vzdelaním, zamestnaním, úspech a zmysel ži-
vota rodiča. Sledovanie pohody rodičov psychotických detí
má význam v praxi. Rodina je významným činiteľom pod-
pory dieťaťu s psychickou poruchou, ako aj činiteľom sociál-
nej integrácie dieťaťa. Spolupráca v liečbe dieťaťa závisí od
postoja a spolupráce jeho rodičov. Pokles pohody rodičov
spôsobuje postihnutie ich fungovania. Prejavuje sa to v zní-
žení výkonu úlohy rodiča starajúceho sa o dieťa s psychotic-
kou poruchou. Manažment detí s psychotickou poruchou je
preto potrebné rozšíriť o manažment ich rodičov. Diagnóza
dieťaťa aj pre rodiča v určitom zmysle determinuje štruktúru
možnej pomoci, ako aj potencionalitu sociálnych úloh, čo sú-
visí s celkovým priebehom ich kvality života. Na zvyšovaní,
či stabilite kvality života rodičov autistických a schizofrén-
nych detí sa významnou mierou zúčastňujú aj psychoedu-
kačné programy, rodinná psychoterapia a klubová činnosť.

Psychoedukácia priebežne zvyšuje informovanosť o ocho-
rení, možnom priebehu a osobitostiach starostlivosti, redu-
kuje motivačný deficit, zlepšuje spoluprácu rodiča, čo má aj
preventívny význam pre ochorenie dieťaťa a pre zhoršenie
kvality života rodiča. Rodinná psychoterapia okrem iných
funkcií upevňuje rodinné väzby. Klubová činnosť rozširuje
sociálne väzby, sociálnu sieť a posilňuje aj špecifikuje, či
umožňuje sociálnu podporu. Jedným z východísk, o ktoré
sa možno oprieť v rodinnej psychoterapii, je priebežné hod-
notenie kvality života členov rodiny počas zhoršovania aj
zlepšovania psychického stavu dieťaťa. Z tohto východiska
možno priebežne usmerňovať psychoterapeutické zámery,
napr. u mladšieho súrodenca, ktorý nerozumie trestu a pre-

hliadaniu za rovnaký prehrešok, prípadne u (častejšie) otca
s tendenciou unikať z rodiny pre frustrované ambície, hanbu,
či nadmerné emočné nároky pri požiadavke nekriticky prijať
a milovať, hoci cíti odstup, žiaľ, sklamanie, zúfalstvo, či od-
por. Premorbidná kvalita života rodiny je jedným z faktorov,
ktoré determinujú priaznivé zvládanie chronického ochore-
nia dieťaťa. Patrí sem aj predchádzajúca kohézia rodiny,
hodnotenie založenia a udržania rodiny ako životného úspe-
chu determinujúcimi členmi (rodičia), ako aj pevnosť a zre-
teľnosť spektra základných ľudských hodnôt u rodičov, ich
zmysel života, zodpovednosť v sociálnych funkciách a ne-
pochybne širšie sociálne zázemie a podpora (širšia rodina,
rodinní priatelia, priatelia jednotlivých rodičov, podporná
príslušnosť k obci podľa vierovyznania a pod.), pričom for-
málne udržanie rodiny nemožno zamieňať s jej funkčnos-
ťou. Možno predpokladať, že z hľadiska kvality života bude
mať podstatnú úlohu diferencovaná emotivita rodičov (či as-
poň jedného z nich), sociálna stabilita, ekonomická istota
i zrelá osobnosť, pretože chronické ochorenie člena rodiny je
emočne nadhranične a dlhodobo stresujúcou životnou situ-
áciou.

Chronická psychická porucha dieťaťa často ohrozuje
emočné prijatie a podporu v užšej i širšej societe. Vždy na-
stoľuje otázku, aké bude prijatie dominujúcim vychováva-
teľom, jeho partnerom, súrodencom, širšou rodinou, roves-
níkmi, širokou societou. Jedným z najpodstatnejších vplyvov
na dieťa v ataku ochorenia, no najmä v remisii, či chronicite
je vzťah s determinujúcim vychovávateľom, ktorým v našej
kultúre býva väčšinou matka. Preto možno povedať, že v pr-
vom pláne rodinnej psychoterapie treba pozornosť zamerať
práve na ňu. Z našich skúseností možno predikovať, že expo-
novanejší rodič pri výchove psychotického dieťaťa je ohro-
zený viacerými preferenciami mechanizmov (dynamizmov)
osobnosti. Zaznamenali sme najmä identifikáciu, hyperkom-
penzáciu a vytesnenie. Všetky dynamizmami určené spôsoby
vzťahovania sa a správania u exponovanejšieho prítomnej-
šieho rodiča sú pochopiteľne nepriaznivé pre neho i dieťa.
Najčastejšie sme zaznamenali riziká:

• identifikácie – rodič stráca rozmer reality, dieťa je ohro-
zené prehliadnutím možných symptómov recidívy aj
znemožnením sociálneho začlenenia i plnenia sociálnych
úloh,

• hyperkompenzácie – pre rodiča znamená skôr smer
úniku do nefunkčných až paralyzujúcich, či škodlivých
rodinných a sociálnych aktivít v zmysle náhrady za ne-
uspokojenie pohody, ocenenia, satisfakcie, sebarealizá-
cie, ambície, zabezpečenia pre dieťa to často znamená
vystavenie sociálne zaťažujúcim, neprimeraným a nad-
merným situáciám, v ktorých zvyčajne zlyháva,

• vytesnenie – buď celého ochorenia – rodič marí liečbu
a stav dieťaťa chronifikuje, alebo jednotlivých prízna-
kov (procesuálnych, reziduálnych, aktuálnych), čo de-
terminuje rozkladné vzťahy v rodine i societe, znemož-
ňuje včasné a adekvátne liečenie chorého dieťaťa, po-
tenciálnu socializáciu.
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Hoci každá forma podpornej terapie a činnosti má svoj
hlavný zámer, všetky zvyšujú potenciál rezistencie rodiča
zvládať záťažové situácie, čím bránia zlyhávaniu, oslabeniu
ochranných mechanizmov. Určite je zaujímavé, že z podpor-
ných terapií a činností špeciálne na klubovú činnosť prichá-
dzajú podnety skôr od potenciálnych členov (nie od zdravot-
níkov), čo signalizuje veľkú potrebu práve tejto špecifickej so-
ciálnej podpory pre ohrozenú, či znižujúcu sa kvalitu života
konkrétnej skupiny (rodičia autistických, schizofrénnych detí
a podobne). Teda rodič, ktorý po čase cíti, že kvalita života
sa začína znižovať, nachádza možnosť tomu odolávať najmä
posilňovaním sociálnych väzieb vo svojej netypickej život-
nej situácii a možnosť prijatia sociálnej podpory (emočná,
inštrumentálna, vzájomná a mnohostranná podpora) dovo-
ľuje práve klubová aktivita ľudí s podobnými problémami,
ohraničeniami života.
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