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Editoriál

Psychosomatika v teórii a praxi

Vážení čitatelia,

týmto číslom uzatvárame desiaty rok vydávania nášho časopisu. V prvom čísle som Vás informoval o zmenách,
ktoré sme s redakčnou radou plánovali. Žiaľ, v živote sa niekedy stáva, že nepredvídané okolnosti vstúpia do cesty
dobre mieneným úmyslom. Tak sa stalo, že z výrobných dôvodov sa oneskorilo vytlačenie prvých čísel časopisu, čo nás
pochopiteľne veľmi mrzí. Verím však, že napriek tomuto omeškaniu Vás oslovila nielen lepšia kvalita papiera a grafická
úprava, ale predovšetkým obsahová náplň. Stále je tu veľký priestor pre Vaše príspevky, ale aj názory a postrehy, či
odborné polemiky. Navyše súčasné grafické možnosti umožňujú i lepšie stvárnenie grafov a obrázkov. Viem, že mnohí
z Vás popri náročnej klinickej praxi stíhajú čítať aj zahraničné odborné časopisy a nové knihy. Prosím, neváhajte podeliť
sa s novými poznatkami so svojimi kolegami. Vaše recenzie, ale aj správy z kongresov a iných odborných podujatí radi
uverejníme.
Číslo, ktoré sa Vám práve dostáva do rúk, je venované prácam, ktoré odzneli na júnovej konferencii Psychosomatika

v teórii a praxi, ktorá sa konala v Pezinku. Sme radi, že touto formou môžeme pre súčasnú i ďalšiu generáciu psychiatrov
a iných odborníkov zachovať pohľad na aktuálnu úroveň psychosomatiky. Psychosomatika má ako interdisciplinárny
odbor mimoriadny význam pre zvládanie výskytu civilizačných chorôb, ktoré v uponáhľanej súčasnosti a na výkon
orientovanej dobe narastajú.
Pokiaľ ste boli jedným z 250 účastníkov tejto konferencie, možno Vám toto číslo pripomenie aj výbornú a tvorivú

atmosféru, ktorá na nej vládla. Nepochybne bolo dobré, že sa tu stretli nielen psychiatri a psychológovia, ale aj špecialisti
z iných odborov zo Slovenska i Čiech, ako aj praktickí lekári. Žiaľ, tých posledných bolo menej, ako som očakával, a je mi
to ľúto, pretože práve oni sú lekári prichádzajúci do prvého kontaktu s psychosomatickým pacientom, práve oni by mali
kvalifikovane rozhodnúť, aký bude ďalší osud pacienta, či bude

”
kŕmený“ anxiolytikami, alebo pôjde aj k psychiatrovi,

aby dostal adekvátnu psychoterapeutickú a psychofarmakologickú liečbu. V tomto smere nás psychiatrov čaká ešte veľa
práce. Dúfam, že plánované založenie Spoločnosti pre psychosomatickú a behaviorálnu medicínu SLS, ktoré oslovilo aj
kolegov z výborov PS SLS a SPS, pomôže situáciu razantnejšie posunúť vpred. Vhodné by bolo, aby na SZU bola potom
založená Katedra PSMBM, aby mohla najmä praktických lekárov (ale aj psychiatrov a iných odborníkov) pripravovať
na atestáciu alebo špecializovanými kurzami zvyšovať úroveň teoretických a praktických skúseností zo psychosomatiky.
Od vydania prvého čísla Psychiatrie je v zdravotníctve veľa vecí v pohybe. Dotýka sa to aj psychiatrie. Dobrá správa

je, že na MZ SR je šéfom Sekcie mentálneho zdravia náš kolega MUDr. Andrej Mayer a na úväzok sa tam vrátila aj
MUDr. Naďa Stowasserová. Máme s nimi dobrú spoluprácu, ktorá je veľmi dôležitá, okrem iného aj preto, že v týchto
dňoch sa spracúva kompletná analýza siete zdravotníckych zariadení poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť a dúfam,
že na jej základe bude postavená ambulantná sieť s normatívami, ktoré vychádzajú z reformy. Verím, že sa rozšíri
stacionárna sieť a konečne sa uskutoční aj transformácia posteľovej siete, najmä z hľadiska psychiatrických liečební.
Sieť potrebujeme zvýšiť v ambulanciách a stacionároch, znížiť na posteliach a zmodernizovať, aby sme sa dostali bližšie
ku komunitnej psychiatrii. To, že táto sieť nefunguje tak, ako by mala, potvrdil aj audit z WHO v júni t.r. Podľa správy
expertov je úroveň psychiatrie na Slovensku dobrá, máme však deficit predovšetkým v oblasti sociálno-psychiatrických
služieb.
V našej republike každý rok suiciduje okolo 700 našich spoluobčanov. Nás psychiatrov tieto ľudské tragédie upo-

zorňujú na to, že vo väčšine prípadov je za suicídiami nerozpoznaná, neliečená, alebo nedostatočne liečená duševná
porucha. Je to nikdy nekončiaca výzva pre nás, aby sme duševné choroby obyvateľstvu objasňovali, psychiatriu detabu-
izovali a aby sme čo najviac o týchto problémoch hovorili verejne. Myslím, že s Ligou za duševné zdravie nerobíme málo,
ale dobrého môže byť aj viac. Aj preto viaceré pracoviská na Slovensku využili 10. október – Svetový deň duševného
zdravia vyhlásený Svetovou federáciou duševného zdravia za príležitosť na propagovanie a odtabuizovanie psychiatrie.
Hoci tento rok to nemalo taký masívny charakter ako v apríli pred dvoma rokmi, v médiách som začul, že napríklad
Psychiatrické oddelenie vo Fakultnej nemocnici v Nitre malo výstavu výtvarných prác. V Pinelovej nemocnici v Pezinku
sa nám vďaka grantu GSK a ďalším sponzorom v sobotu 11. októbra podarilo zorganizovať celodenný Deň otvorených
dverí. Dobrá hudba, maľovanie, čajovňa i nesmelo vykúkajúce slniečko vytvorili príjemnú atmosféru pre takmer tisícku
návštevníkov, ktorí nielenže videli psychiatriu naživo, ale získali množstvo informácií z prednášok a diskusií o duševných
poruchách a ich liečbe. Záujem o tieto prednášky bol nad očakávanie vysoký. Možno aj toto, ale aj rozhovory v médiách
pomôžu tomu, aby sa ľudia psychiatrie nebáli a liečili sa vtedy, keď to potrebujú. A to má zmysel.

Blíži sa čas Vianoc. Za celú Redakčnú radu Vám prajem pevné zdravie, lásku a dobrú pohodu.
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