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Predstavujeme nové knihy 
 

Lívia Vavrušová a spol.: Hraničná porucha osobnosti 

Nové Zámky: Psychoprof, spol. s r. o., 2014, 78 s. 

 

 

Publikácia Hraničná poru-
cha osobnosti nadväzuje na 
úspešnú sériu publikácii Bipo-
lárna porucha, Depresia, Úz-
kostne poruchy a Demencia 
kolektívu autorov pod vede-
ním MUDr. Lívie Vavrušovej, 
PhD. Hraničná porucha osob-
nosti patrí medzi závažné 
ochorenia v psychiatrii. Ok-
rem medicínskej stránky vy-
stupujú do popredia aj nega-
tívne vplyvy uvedeného ocho-
renia na spoločensko-sociálne 

fungovanie jednotlivca a jeho okolia. Uvedené skutočnosti 
len podčiarkujú význam uvedenej publikácie, ktorá v našich 
podmienkach predstavuje ojedinelý vydavateľský čin. 

V prvej kapitole venovanej poruchám osobnosti v DSM-
5 (Lívia Vavrušová) čitateľ nájde ucelený obraz klasifiká-
cie, patológie, diagnostiky a priebehu porúch osobnosti. 
Kapitola aktuálne reaguje na zavedenie nového Diagnostic-
kého a štatistického manuálu duševných porúch, 5. vydanie 
(DSM-5), ktorý by mal v oblasti psychiatrie tvoriť aj vý-
chodisko pre vytvorenie novej Medzinárodnej klasifikácie 
chorôb ICD-11.  

Nasledujúca kapitola je zameraná na hraničnú poruchu 
osobnosti a sociálne interakcie (Peter Minárik). Narušenie 
sociálnych interakcií patrí medzi charakteristické znaky toh-
to ochorenia. Výskumy v oblasti neurovied postupne odkrý-
vajú mechanizmy vedúce k tomuto stavu. V závere kapitoly 
sú naznačené možnosti využitia metód neuroekonómie pri 
opise a kvantifikácii narušenia sociálnych interakcií. Tieto 
snahy by v budúcnosti spolu s genetikou mohli prispieť 
k zavedeniu biomarkerov v diagnostike a liečbe hraničnej 
poruchy osobnosti. 

Tretia kapitola je venovaná poruchám emočnej regulácie 
pri hraničnej poruche osobnosti (Bronislava Kušnieriková) 
podáva klinický obraz subjektívneho emočného prežívania 
a afektívnej instability u pacientov s týmto ochorením. Zá-
ver kapitoly sa venuje neurobiologickým aspektom porúch 
emočnej regulácie pri hraničnej poruche osobnosti, čo 
vhodne dopĺňa predchádzajúce časti.  

Záverečná kapitola sa sústreďuje na liečbu hraničnej po-
ruchy osobnosti (Andrea Heretiková Marsalová), a preto je 
orientovaná na klinickú stránku ochorenia. Text podáva 
prehľad používanej farmakologickej liečby a psychoterapie. 
Čitateľ obzvlášť ocení komplexný pohľad psychoterapeu-
tických prístupov k danému ochorenie. Uvedená kazuistika 
názorne ilustruje problematiku liečby daného ochorenia.  

Môžeme povedať, že publikácia Hraničná porucha 
osobnosti vhodným a vyváženým spôsobom v sebe spája 
teoretické a klinické aspekty daného ochorenia. Kniha vyšla 
s finančnou podporou spoločnosti Zentiva, a.s., ktorá takto 
dlhodobo podporuje postgraduálne vzdelávanie v psychiatrii. 

Pri čítaní publikácie treba oceniť aj fundovanú prácu re-
cenzenta MUDr. Ludvíka Náběleka, PhD. Rovnako ocene-
nie si zaslúži aj prístup vydavateľstva Psychoprof, spol. s r. 
o., ktoré už tradične obohacuje slovenský trh o novinky 
z oblasti psychiatrie a psychológie.  

Publikáciu Hraničná porucha osobnosti môžeme odpo-
rúčať psychiatrom, psychológom, sociálnym pracovníkom, 
ale aj pracovníkom vo výskume. Predložená publikácia 
predstavuje vhodný úvod do ďalšieho štúdia literatúry ve-
novanej tejto problematike.  

 
RNDr. Peter Minárik, PhD. 

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 
Malacká cesta 63 

902 18 Pezinok 
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