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Editoriál

Vážení čitatelia,

uplynuli už dva roky, odkedy redakcia upravila názov ča-
sopisu do terajšej podoby. Stalo sa tak bez veľkej okáza-
losti, priam nenápadne. V redakčnom kruhu sme si poti-
chu, ale dôrazne povedali, že súčasným názvom chceme dať
najavo, že psychoterapiu a psychosomatiku považujeme za
integrálnu súčasť psychiatrie a že týmto krokom viac otvá-
rame dvere príspevkom z týchto oblastí. Je to reflexia na vý-
voj psychiatrie u nás. Skúsenosti z praxe čoraz presvedčivej-
šie hovoria, že chvalabohu už sú za nami časy, kedy bola psy-
chiatria (a psychiatri samozrejme tiež)

”
postrachom“ spo-

ločnosti. Dnes sa do terapií hlási čoraz viac pacientov, a tí
už majú svoje nároky: očakávajú, že terapeut bude mať pre
nich dostatok času a porozumenia. K tomu prvému očaká-
vaniu treba uviesť, že ambulantná sieť teraz síce pomalšie,
ale predsa len viditeľne narastá, veď v r. 2006 sme evido-
vali už 372 ambulancií (napr. v r. 2001 to bolo len 311).
Úmerne s tým však narastá aj počet ambulantne liečených
pacientov, takže ak chceme dosiahnuť primeraný komfort
pre pacienta aj lekára, naozaj je potrebné dosiahnuť aspoň
stav uvedený v pomaly už historickej reforme psychiatrickej
starostlivosti – cca 500 plných ambulantných miest. Z epi-
demiologických prieskumov výskytu depresie a úzkostných
porúch pritom vieme, že

”
zamorenosť“ populácie je naozaj

vysoká, že je stále veľa pacientov neliečených, resp. zle lie-
čených, že nepriaznivý stav duševného zdravia na Slovensku
sa odráža vo vysokom výskyte psychosomatických porúch,
a v konečnom dôsledku sa tým zvyšujú náklady na celkovú
zdravotnú starostlivosť. Aj preto časopis otvára priestor pre
oblasť psychosomatiky, ktorá je u nás ako spôsob uvažova-
nia (psychosomatického, resp. bio-psycho-sociálnleho) stále
na nízkej úrovni. Aj pre psychiatra, o to viac pre praktického
lekára, je spôsob psychosomatického myslenia náročný, pre-
tože vyžaduje vedomosti z oblasti psychodynamiky, inak je
to
”
ploché“, a pacient to vycíti: nestačí mu počuť, čo má vo

svojom živote zmeniť, aké kroky má urobiť, ale je dôležité,
aby cítil, že mu lekár, terapeut rozumie, a to na základe
poznania psychodynamických procesov a súvislostí. Preto
v editorskej činnosti chceme klásť dôraz na porozumenie. To
je najdôkladnejšie a najvedeckejšie prepracované v psycho-
terapii, jej rôznych smeroch, metódach. Nerezignujeme pri-
tom na

”
veľkú psychiatriu“, psychofarmakológiu, nebudeme

uberať priestor klinickej psychiatrii, psychopatológii ani neu-
robiológii duševných porúch. Chceme len, aby všetci, ktorí
majú záujem, dostali materiály, aj priestor na publikovanie
v oblasti, ktorá je predpokladom rastu osobnosti terapeuta.

Veď vieme, že počet psychotických porúch sa výrazne ne-
mení a v týchto prípadoch lekár neraz vystačí so základným
podporným psychoterapeutickým prístupom. Ale čo hrozivo
narastá, je počet reaktívne, neuroticky chorých a v týchto
prípadoch sú aj pacienti náročnejší: vyžadujú neraz hlboké
porozumenie a sú vďační za

”
odkrývanie“ súvislostí, v pra-

vom slova zmysle psychodynamických. Aj to je dôvod, prečo
vychádza časopis od minulého roku vo väčšom náklade, aby
sa mohol distribuovať nielen k psychiatrom, členom PS SLS,
ale aj k iným terapeutom, členom SPS.

V októbri t.r. zorganizoval Slovenský inštitút psychody-
namickej psychoterapie v spolupráci s Pinelovou nemocni-
cou a SPS už 10. – jubilejné – dni dynamickej psychotera-
pie. Uskutočnili sa v Senci a stretli sa s mimoriadnym záuj-
mom. Už predchádzajúci ročník zaujal asi 150 odborníkov,
a zrejme prísľub kvality tentoraz prilákal až dvesto záujem-
cov. Z atmosféry, pozorného počúvania prednášok autorov
zo Slovenska (neúčasť kolegov z okolitých krajín na kvalite
podujatia zdá sa neubrala) sa dalo usudzovať, že neboli skla-
maní. Aj preto sa rozhodla redakcia v tomto čísle uverejniť
všetky prezentované práce, ktoré boli dodané do tlače. Dom-
nievam sa, že aj vďaka

”
šteklivej atraktívnosti“ témy kon-

ferencie (Sexualita v psychoterapii) siahnu po tomto čísle
aj tí, ktorých psychoterapia veľmi neoslovuje. Pikantnosti
nenájdu, nájdu však seriózne úvahy a analýzy javu, ktorý
je neodmysliteľnou súčasťou každého psychoterapeutického
vzťahu.

V roku 2009 budú mať dve významné slovenské pracoviská
výročie: Psychiatrická klinika LF UK v Bratislave oslávi 90.
výročie vzniku a Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
85. výročie svojho založenia. Nie náhodou ide o pracoviská,
ktoré sú uvedené v našej tiráži ako zakladajúce tento časo-
pis. Za to, že vznikol a udržal si nezávislú tvár a

”
prehupol“

sa cez svoj jubilejný 15. ročník treba na tomto mieste po-
ďakovať jeho zakladateľovi prof. Pogádymu a najmä nášmu
odbornému redaktorovi m.prof. M. Bernadičovi, CSc., ktorý
obetavo koriguje každé číslo a pripravuje ho do tlače. Obe
pracoviská (ale nielen tie) sú v plnej kondícii. Prvému vďa-
číme najmä za hodnotné odborné publikácie, zamestnancov,
druhého zase potešila nedávno uverejnená tabuľka Združe-
nia zdravotných poisťovní, v ktorej je hodnotenie kvality
zdravotníckych zariadení. Z 85 nemocníc sa Pinelova umiest-
nila ako jediné samostatné psychiatrické pracovisko na veľmi
dobrom 12.–13.mieste. Pre Pinelovu nemocnicu je to vý-
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znamné ocenenie za náročnú prácu, ale aj záväzok, a pre
slovenskú psychiatriu to je významný signál, že aj lôžková
psychiatria môže byť vnímaná pacientmi pozitívne.

Vývoj ide nezadržateľne dopredu: internet zasahuje do
nášho života s nebývalou penetráciou. Redakčná rada preto
vďačne prijala ponuku firmy Pfizer, ktorá bude od tohto čísla
prevádzkovať náš časopis na internetovej stránke. Zatiaľ skú-
šobne, od ďalšieho čísla naostro. Veríme, že to nielen sprí-

stupní používateľom materiály, ale že sa oživí komunikácia
medzi redakciou a čitateľmi. Takže vstupujeme do novej éry,
a keďže sme vstúpili aj do nového „euroroku“, želám Vám,
milí čitatelia, nielen plný mešec euromincí, ale hlavne veľa
dobrého a pevného zdravia, psychosomatickej pohody a ra-
dosti zo života.
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