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Editoriál 

 

Rôzne cesty – rovnaký cieľ (osobný pohľad) 

The different ways – the same goal (a personal view) 

Anton Heretik, sr.  

 

Súhrn  

Pri hľadaní spoločného menovateľa rôznych psychologických smerov – rôznych ciest, sme navrhli definíciu  

psychoterapie „ako múdrosťou podporenej pomoci ľuďom“. Psychologický koncept „múdrosti“ stojí nad pre-

mennými, ako sú inteligencia, vzdelanie, či tvorivosť, je to koncept nadosobný. Stelesnením múdrosti Západu 

sa z rôznych dôvodov stal Sokrates, na ktorého sa odvoláva aj mnoho súčasných psychoterapeutických smerov. 

Ďalším spoločným menovateľom rôznych prístupov môže byť triangulácia, psychoterapeutický proces je pohyb 

v džungli trojuholníkov. Zložitosť sprevádzania klienta na ceste k múdrosti ilustrujeme na krátkej kazuistike. 

Dôležitú rolu v nej má aj postava Dalajlámu, stelesnenia východnej múdrosti. 

Kľúčové slová: psychoterapia, múdrosť, Sokrates, triangulácia, Dalajláma. 

 

Summary  

By the looking for common denominator of different psychotherapeutic approaches – different ways, we are 

proposing a characteristic „psychotherapy is wisdom supported help to the people“. The psychological concept 

of „wisdom“ stays over such variabels as are intelligence, education, creativity, its a transpersonal concept. The 

personification of the wisdom in the West is the antic philosopher Socrates, many of current psychotherapeutic 

approaches are reffering to him. Another common denominator of different approaches is triangulation, psy-

chotherapeutic proces is the movement in the jungle of triangles. The complexity of accompaniment of one 

client on his way to the wisdom is illustrated in the short case story. In the case story plays important role The 

Dalai Lama, personification of the East wisdom. 

Key words: psychotherapy, wisdom, Socrates, trangulation, Dalai Lam. 

 

Úvod 

Prijať výzvu na spracovanie tak komplexnej témy bolo do 

značnej miery nezodpovedné. Je to téma presahujúca mož-

nosti jedného človeka. Ide preto viac o osobný pohľad, než 

o pokus priniesť zásadné odpovede. Osobný aj preto, že autor 

v ňom nezastupuje žiadnu školu, smer, či psychoterapeutickú 

inštitúciu.  

 

Múdrosť a psychoterapia 

Pojem múdrosť sa z laickej do vedeckej psychológie do-

stal len v posledných dekádach, teda vzhľadom na tempo 

psychológie, relatívne nedávno. Je to koncept, ktorý stojí nad 

psychologickými premennými ako sú inteligencia, myslenie,  
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vzdelanosť, praktické zručnosti či tvorivosť. Je to do značnej 

miery nadosobný koncept, môžeme snáď hovoriť o arche-

type. Na Slovensku sa histórii pojmu múdrosti a jeho kon-

ceptualizácii venuje prof. Ruisel (2010, 2011), ktorý sa pri 

vymedzení múdrosti odvoláva na prácu Baltesa (2005): 

1) múdrosť predkladá zložité a dôležité otázky a stratégie 

hľadania zmyslu života, 

2) múdrosť zahŕňa limity poznania a neistôt sveta, 

3) múdrosť reprezentuje nadpriemernú úroveň poznania 

a posudzovania, 

4) múdrosť tvorí poznanie s mimoriadnym rozsahom, hĺb-

kou a rovnováhou, 

5) múdrosť zahŕňa perfektný súlad mysle a charakteru, spo-

luprácu poznania a cnosti, 

6) múdrosť reprezentuje poznanie využité pre dobro a po-

hodu seba a iných, 
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7) múdrosť, hoci je ju ťažko získať a vymedziť, ľahšie možno 

spoznať, ak je manifestovaná navonok (v správaní). 

Je zrejmé, že takéto vymedzenie múdrosti je ideálom, ku 

ktorému sa možno len priblížiť a ťažko všetky kritéria skĺbiť 

v osobnosti jedného človeka. Napr. dosiahnuť perfektný sú-

lad mysle a charakteru je v istom kontraste s uvedomením si 

limitov poznania (sebapoznania) a neistôt sveta. Klienti nás 

vyhľadávajú, pretože nás často (a často neoprávnene) pokla-

dajú za múdrych. Zároveň dúfajú, že v psychoterapeutickom 

procese vzrastie ich osobná múdrosť v tom, ako zvládať svoje 

problémy a uniesť ťarchu života. Ak teda hľadáme spoločný 

cieľ rôznym cestám, navrhujem pre potrebu tejto práce definí-

ciu: „psychoterapia je múdrosťou podporená pomoc ľuďom“. 

 

Sokrates ako symbol západnej múdrosti  

Na obrázku 1 je údajne Sokrates (470-399 pr. n.l). Údajne 

preto, lebo dnes nikto nevie ako Sokrates v skutočnosti vyze-

ral a dokonca ani to, čo vlastne hlásal. Po Sokratovi nezostalo 

žiadne písomné dielo. Napriek tomu, alebo možno práve preto, 

je Sokrates dodnes personifikáciou západnej múdrosti. 

 

Obrázok 1. Sokrates (470-399 pr. n.l). 

Poznáme len to, čo zachytili alebo Sokratovi vložili do úst 

jeho žiaci a obdivovatelia, najmä Platón, ale aj Xenofont a Aris-

toteles, ale aj jeho nepriateľ a ironik Aristofanes, ktorý o ňom 

napísal komédiu Oblaky. Sokrates nič nenapísal a predsa... Po-

dobne sú na tom dnes mnohí psychoterapeuti, ktorí pohŕdajú 

akademickými činnosťami, za celý život nenapíšu žiadnu 

knihu, článok, či prednášku a predsa ovplyvnia životy sto-

viek ľudí.  

Sokrates tvoril akýsi žijúci protipól inej skupine praktic-

kých a hlavne pragmatických filozofov, ktorí fungovali 

v rovnakej dobe v Aténach a to boli sofisti. Tí pôsobili v bo-

hatých rodinách ako vychovávatelia ich potomkov, či porad-

covia obchodníkov a politikov. Pomocou tréningu rétoriky, 

komunikácie a argumentácie učili sofisti svojich klientov, 

aby boli efektívnejší a úspešnejší v biznise a politike. Mno-

hým zo sofistov sa hmotne veľmi darilo. Dnes by sme ich 

volali „koučovia“. Činnosť a filozofia Sokratova je bližšia 

dnešnému povolaniu psychoterapeuta. Však ani medzi dneš-

nými psychoterapeutmi veľa zámožných ľudí nenájdeme. 

Johnson (2016) rekonštruuje z tradovaných informácií Sok-

ratovu osobnosť takto: Sokrates bol rozumný, praktický, rea-

listický človek, zaujímal sa o užitočnosť, nie dokonalosť, mal 

sklon tolerovať nekonečnú rôznorodosť ľudskej prirodze-

nosti. Bol veľmi nenáročný a skromný V Aténach sa vysmie-

vali jeho nedbalému obliekaniu. Súčasníci spomínali na jeho 

zmysel pre humor a iróniu, ale dodnes sa traduje aj jeho vý 

rok „... nikdy si nerobím žarty z posvätnosti“. 

Keď stručne zhrnieme, čo na Sokratovom učení zdôraz-

ňujú súčasní filozofi a historici, ako sú napr. Jan Patočka 

(1991), Paul Johnson (2016) Imrich Ruisel 2010) a v čom je 

jeho dopad na súčasné psychoterapeutické myslenie i prax, 

vyjdú nám tieto body: 

1) Sokrates presunul centrum filozofie od kozmológie k pra-

vidlám života a podstate duše. Cicero o ňom napísal: „Bol 

prvý, kto zniesol filozofiu z neba na zem, zabýval ju v mes-

tách, zaviedol do domov a nútil ju skúmať život mužov 

a žien, etické konanie, dobro a zlo“. 

2) Neveril v akademické skúmanie mysle, jeho metódou bol 

dialóg, ktorý staval na umení klásť otázky a z odpovedí 

diskutérov vyabstrahovať ďalšie otázky. Nikdy nedával 

rady, čo má človek robiť, ale nebál sa povedať, ako by ne-

mal konať. 

3) Veľmi dobre poznal limity poznania, argumentoval, že člo-

vek je vtedy múdrejší ako ostatní ľudia, ak pozná vlastnú 

ignoranciu, odtiaľ tradovaný výrok „viem, že nič neviem“.  

4) Sokrates bol morálny filozof, bol presvedčený že cieľom 

myslenia nie je absolútna idea, pravda, ale cnosť, veril v in-

klináciu ľudí k dobru, ale zároveň, že existuje absolútna 

morálka. 

Jeho múdrosť, ale aj životný štýl provokovali aténsku 

spoločnosť, ktorá bola na sklonku Sokratovho života v mo-

rálnom rozvrate, vládla tyrania - nie demokracia. Pre svoju 

morálnu nekompromisnosť odmietol možnosť vyhnúť sa 

trestu smrti a vynútenej samovražde.  

Ako tieň Sokratovej múdrosti sa uvádza jeho manželka 

Xantipa. Sokrates ako sangvinik zdôvodňoval svoju lásku 

k cholerickej Xantipe práve poznávaním a zdolávaním zvlášt-

ností jej povahy. Ja si predstavujem, že mu bola skôr zdatným 

a temperamentným partnerom pre diskusie, nie ako obdivu-

júci mladí muži, ktorí ho obklopovali. Z toho pramenil jeho 

rešpekt voči Xantipe, hoci okolie ju považovalo za hádavú 

a konfliktnú. Bola to ostatne Xantipa, ktorá spolu s ich naj-

menším dieťaťom, strávila so Sokratom poslednú noc. 

Keď sa vrátime k psychoterapii 20. storočia vidíme, že 

k Sokratovým myšlienkam a metódam sa hlásia také rôzno-

rodé smery ako racionálne-emočná terapia Aberta Ellisa, 

kognitívna terapia Aarona Becka, ale aj logoterapia Viktora 

Frankla. Sokratovský dialóg je synonymom umenia viesť psy-

choterapeutický rozhovor. Ja osobne s láskou spomínam na 

peripatetické vychádzky, na ktoré nás v SURáckej federálnej 

komunite vysielal Jaroslav Skála – neboli síce v olivových 

hájoch, ale aj lúky okolo Lhotky rámcujú moje spomienky na 

vlastný výcvik a útrapy sebapoznávania. 

 

„Na kosť obraná“ teória – svet trojuholníkov  

Ďalšia možnosť ako sa, okrem histórie, pozrieť na rôzne 

cesty a rovnaký cieľ, je hľadať spoločných menovateľov 

v teoretických východiskách. To je ostatne jadrom integra-

tívneho prístupu – hľadanie univerzálnych účinných faktorov 

psychoterapeutických smerov a škôl. Tieto pokusy sa však 

ťažko vyhnú istej simplifikácii, musíme tie teórie naozaj „ob-

rať na kosť“. Pri tomto oberaní ma napadla ako centrálny po-
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jem triangulácia. Trojuholníky vymedzujú náš psychotera-

peutický priestor, v ktorom sa počas procesu psychoterapie 

pohybujeme.  

Sigmund Freud (1969) (obr. 2) prišiel s trojicou inštancií 

osobnosti, kde základný intrapsychický konflikt vytvára pnu-

tie medzi Id a Superego. Triangulácia je však aj vývinový 

proces, v ktorom dieťa rieši svoj Oidipovský, či Elektrin 

komplex vo vzťahu s rodičmi.  

Obrázok 2. Triangulácie S. Freuda. 

Abraham Maslow (2000) (obr. 3) vymedzil 3 úrovne hie-

rarchie potrieb. Život i psychoterapeutická prax potvrdzujú, 

že málokedy u človeka pozorujeme plynulé narastanie se-

baaktualizácie, ale skôr ide o neustále konflikty medzi úrov-

ňami biologických, psychologických a spirituálnych potrieb 

a preto tak často zažívame regres až pád z výšin. 

Obrázok 3. Triangulácie A. Maslowa. 

Podobne Viktor Frankl (1999) (obr. 4) viedol svojich 

klientov ku hľadaniu životného zmyslu v troch skupinách 

hodnôt – zážitkových, tvorivých a postojových. Aj tento 

priestor je o neustálom hľadaní rovnováhy, pevne stojí len 

„trojnožka“, ktorej nohy sú približne rovnako dlhé. 

Obrázok 4. Triangulácie V. Frankla. 

Kognitívne-behaviorálna psychoterapia (napr. Lewinsohn 

1986) prišla s trojuholníkom zmeny (obr. 5). A skutočne - ak 

chceme pomôcť klientovi v jeho väčšej adaptabilite musí dôjsť 

ku zmene na úrovni kognícii, emotivity i správania. A vlastne 

ani veľmi nezáleží, s ktorými metódami a v ktorom vrchole 

trojuholníka, so snahou o zmenu začneme. 

 

Obrázok 5. Triangulácie P. Levinsohna. 

Pre erotické a partnerské vzťahy je magický trojuholník 

Sternberga (2017) (obr. 6) s vrcholmi vášne, blízkosti a zá-

väzku. Je to model umožňujúci analýzu stavu počiatočnej za-

milovanosti, ale aj kríz dlhotrvajúcich vzťahov. 

Obrázok 6. Triangulácia R.J. Sternberga. 

A nakoniec (obr. 7) - bez ohľadu na našu teoretickú orien-

táciu a prax - na každom jednotlivom psychoterapeutickom 

sedení sme prítomní traja: klient - terapeut – tretia strana 

(rodič, partner, supervízor, Boh...). 

Obrázok 7. Triangulácia nás všetkých. 

 

Znovu sa ospravedlňujem za simplifikáciu, ale každý 

z nás sa v psychoterapii pohybuje vo svojej spleti trojuholní-

kov a napĺňa ich spoločnou múdrosťou s klientom. Mám to-

tiž dojem - a je to zvláštne priznanie na sklonku kariéry - kde 

som sa veľa venoval výskumu, že prínos empirického vý-

skumu v psychoterapii pre prax nezodpovedá vynaloženému 

úsiliu a nákladom. Svojho času sme publikovali prácu (Here-

tik a spol. 2007) s názvom EBN - Evidence based nonsense, 

kde sme parodovali štatisticky významné nálezy z nášho 

vlastného epidemiologického výskumu depresie a úzkost-

ných stavov. Svoje výhrady k empiricky podloženej terapii 
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formuloval aj Yalom (2003) v kapitole, ktorú nazval Nebojte 

sa strašiaka EBT (evidence based therapy). Parafrázujeme: 

- nepotvrdená terapia neznamená spochybnená terapia, 

- EBT používa „čistých“ pacientov s jednou diagnózou, 

zriedkavých v praxi, ktorí sa liečia krátko a podľa manu-

álu, čo zvýhodňuje KBT oproti PT, 

- prvky účinnej psychoterapie nemožno oddeliť, 

- efekt EBT býva rýchly, ale katamnéza je slabšia, 

- naturalistický výskum ukazuje, že krátka terapia nie je 

až taká krátka, 

- a záverom malá zlomyseľnosť: Praktici KBT, ak sami 

potrebujú terapiu sa obrátia skôr na psychodynamického 

terapeuta. 

 

Kazuistika – obraz Dalajlámu* 

Na tomto obrázku (obr. 8) asi všetci spoznávame súčas-

ného Dalajlámu, duchovnú celebritu a pre mnohých ľudí ste-

lesnenie východnej múdrosti.  

Obrázok 8. Dalajláma.  

Môj 33-ročný klient, ktorý je profesionálny fotograf, do-

stal minulý rok dostal pre neho úžasnú a vzrušujúcu ponuku 

– fotograficky zdokumentovať 3-dňový pobyt Dalajlámu na 

Slovensku. Odmenou za jeho prácu od mimovládnej organi-

zácie, mala byť príležitosť portrétovania jeho svätosti. Dalaj-

lámov manažment mu na to vyhradil 5 minút. Klient si znovu 

naštudoval všetko o tibetskom vodcovi a hlavne sa snažil 

technicky perfektne pripraviť na portrétovanie. Bol som 

veľmi zvedavý, čo mi o tom zážitku porozpráva na prvom 

sedení po fotografovaní. Prišiel zronený, smutný, zničený 

vnútorným kritikom, s rozjatrenými narcistickými zrane-

niami. Citujem jeho slová: „trapas, facka, padol som na dno, 

pocítil som pri spánku revolver...počul som vnútorný hlas, 

aký som debil...“. Kým dokumentovanie návštevy zvládol ru-

tinne – išlo o potriasania rúk dalajlámu s desiatkami ľudí – 

pri portrétovaní samotného svätca, podľa neho úplne zlyhal. 

Zrazu, tvárou v tvár Dalajlámovi, nedokázal zaostriť, ubúda-

júcimi minútami rástli napätie a úzkosť. A výsledok – rozma-

zané fotografie, premárnená príležitosť, skôr ako portrét Da-

lajlámu, obraz jeho nepodareného života. „Čo Dalajláma?“ 

spýtal som sa. „Ten sa stále len smial“ odvetil smutne klient. 

„Čo by asi povedal na svoj nepodarený portrét? pýtam sa. 

„Smial by sa ešte viac... teraz na mne“. Dalajlámov optimiz-

mus a humor teda nebol veľmi nákazlivý. Trvalo nám viac 

sedení, kým sa na túto príhodu klient začal dívať so sebairo-

nickým odstupom a dalajlámovskou láskavosťou. Potvrdzuje 

to fakt, že „nepodarené portréty“ bol ochotný poslať na pre-

stížnu fotografickú súťaž. Mimochodom za portrét dostal 

čestné uznanie, čo komentoval pre neho typicky: „...keby 

prvú, druhú, či aspoň tretiu cenu, ale čestné uznanie... to mi 

radšej nemali dať nič“. No máme ešte čo robiť...*  

(*Klient poskytol k publikácii informovaný súhlas.) 

Tento jednoduchý príbeh má mnoho úrovní – asi nikto 

z nás by nepokladal tento obrázok (údajne najhorší zo série) 

za pokazený. Ale klient ho tak videl a veľmi silno to prežíval. 

A mohli by sme tento príbeh prehnať celým lesom našich tro-

juholníkov. Od Oidipovho komplexu (a v živote klienta ne-

prítomného otca), cez intrapsychické konflikty ničiace jeho 

Ego až po trianguláciu terapeutického vzťahu, kde ako tretia 

strana sedel na terapii sám Dalajláma. 

 

Záver 

Dlhodobo ma zaujíma psychológia humoru a možnosti 

nechceného i intencionálneho humoru v psychoterapii (Here-

tik, 2013). Na túto tému sme spolu s mojou pani viackrát re-

ferovali aj na psychoterapeutických konferenciách. Preto na 

záver stará židovská anekdota o „múdrosti“: 

Stretne Roubíček Kohna a pýta sa: „Kde boli Kohn, 20 

rokov som ich nevidel!“ 

K: Bol som v Tibete... 

R: V Tibete, a čo tam robili? 

K: Meditoval som o zmysle života... 

R: Áno, a na čo prišli? 

K: Že život je hlboká studňa... 

R: Počúvajú Kohn a nie je to blbosť?! 

K. No keď myslia.... 

Ako nakreslil V. Jiránek - „Freud sa pri práci smial a čo 

vy?“ 

Obrázok 9. V. Jiránek: Freud... 

 

 

Práca je skrátenou verziou úvodného referátu na XXXI. česko-slovenskej 

psychoterapeutickej konferencii, ktorá sa konala 9.-12. novembra 2017 

v Piešťanoch. 

 



A. HERETIK, sr.: RÔZNE CESTY – ROVNAKÝ CIEĽ (OSOBNÝ POHĽAD) 

10 

Literatúra 

FRANKL, V.: Teorie a terapie neuróz. Grada: Praha, 1999. 

FREUD, S.: Vybrané spisy I-III. Avicenum: Praha, 1969.  

HERETIK, A., RITOMSKÝ, A., HERETIK, A., jr.: EBN 

– evidence based nonsense. Problém interpretácie niektorých 

epidemiologických zistení. Psychiatria-psychoterapia-psy-

chosomatika, 14, 2007, č. 1, s. 5-8. 

HERETIK, A.: Humor je vážna vec. Psychológia a psycho-

patológia komiky. Trio: Bratislava, 2013. 

JOHNSON, P.: Sokrates. 2. vydanie. Barrister and Pronci-

pal: Brno, 2016. 

LEWINSOHN, P.M.: Control your depression. Prentice 

Hall: New York, 1986. 

MASLOW, A.: Ku psychológii bytia. Persona: Modra, 

2000. 

PATOČKA, J.: Sokrates. Státní pedagogické nakladatelství: 

Praha, 1991. 

RUISEL, I.: Poznávanie v historických súvislostiach. Slo-

vak Academic Press: Bratislava, 2010. 

RUISEL, I.: Od idolov myslenia k múdrosti. In: Zborník prí-

spevkov 29. psychologických dní. SPS SAV: Bratislava, 

2011, s. 15-22. 

STERNBERG, R.J.: Láska je příběh. Nová teorie vztahu. 

Portál: Praha, 2017. 

YALOM, I.: Chvála psychoterapie. Portál: Praha, 2003. 

 

Do redakcie došlo 8.3.2018. 





Pregabalín

Liečivo: Každá tvrdá kapsula obsahuje 75 mg alebo 150 mg alebo 300 mg pregabalínu. Lieková forma: Tvrdé kapsuly. Farmakoterapeutická skupina: Antiepileptiká, iné antiepileptiká. ATC kód: N03AX16. 
Indikácie: Neuropatická bolesť: Pregabalin Zentiva k.s. je indikovaný na liečbu periférnej a centrálnej neuropatickej bolesti u dospelých. Epilepsia: Pregabalin Zentiva k.s. je indikovaný ako prídavná liečba u dospelých 
s parciálnymi záchvatmi so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej. Generalizovaná úzkostná porucha: Pregabalin Zentiva k.s. je indikovaný na liečbu generalizovanej úzkostnej poruchy (GAD = Generalised Anxiety 
Disorder) dospelých. Dávkovanie: Rozsah dávkovania je 150 až 600 mg denne, podáva sa v dvoch alebo troch rozdelených dávkach. Počiatočná dávka je 150 mg denne. Maximálna dávka je 600 mg denne. Prípadné 
vysadení pregabalínu postupne, minimálne po dobu 1 týždňa. Zníženie dávky u pacientov s poškodením obličiek musí byť stanovené individuálne podľa klírensu kreatinínu. U pacientov s poruchou funkcie pečene 
nie je potrebná úprava dávky. Bezpečnosť a účinnosť pregabalínu u detí a dospievajúcich do 17 rokov veku nebola stanovená. Starší pacienti môžu vyžadovať zníženie dávky vzhľadom ku zníženej funkcii obličiek. 
Môže sa podávať s jedlom alebo bez jedla. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: U pacientov s diabetom môže 
vzniknúť potreba úpravy dávkovania liekov používaných na zníženie glykémie. V prípade reakcie precitlivenosti zahŕňajúce príznaky angioedému, je nevyhnutné ihneď pregabalín vysadiť. Pacienti majú byť inštruovaní  
k zvýšenej opatrnosti z dôvodu možného výskytu závratov, somnolencie, straty vedomia, zmätenosti a poruchy mentálnych funkcií. Možný, väčšinou prechodný, výskyt rozmazaného videnia, zníženej zrakovej ostrosti, 
zmeny zorného poľa, straty zraku; tieto očné príznaky môže vyriešiť alebo zlepšiť vysadenie pregabalínu. Hlásené prípady zlyhania obličiek. Možné abstinenčné príznaky: nespavosť, bolesť hlavy, nauzea, úzkosť, 
hnačka, chrípkový syndróm, nervozita, depresia, bolesť, kŕče, hyperhidróza a závrat. Na začiatku liečby je nutné o tejto skutočnosti informovať pacienta. Môžu sa vyskytnúť epileptické záchvaty vrátane status 
epilepticus a záchvatov typu grand mal. Opatrnosť u starších pacientov s poruchou kardiovaskulárnych funkcií v indikácii neuropatie z dôvodu hlásených prípadov kongestívneho srdcového zlyhania. Opatrnosť pri 
liečbe centrálnej neuropatickej bolesti v dôsledku poranenia miechy. Nutné monitorovať príznaky samovražedných myšlienok a správania; poučenie pacientov. Pri súčasnom podávaní pregabalínu a opioidných liekov 
je vhodné prijať opatrenia na prevenciu zápchy. Potrebná opatrnosť u pacientov so zneužívaním liekov v anamnéze. Boli hlásené prípady encefalopatie. Obsahuje laktózu. Liekové a iné interakcie: Pregabalín 
sa vylučuje prevažne v nezmenenej forme močom, podlieha zanedbateľnému metabolizmu u ľudí (<2% dávky zachytenej v moči vo forme metabolitov), neinhibuje liekový metabolizmus in vitro a neviaže sa na 
plazmatické proteíny, je nepravdepodobné, že by spôsobil alebo bol sám subjektom farmakokinetických interakcií. Pregabalín môže zosilňovať účinky etanolu a lorazepamu. Pregabalín má aditívny efekt pri poškodení 
kognitívnych funkcií a hrubej motoriky spôsobenom oxykodónom. Fertilita, gravidita a laktácia: Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe, ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu. Pregabalin sa 
smie užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch (ak prínos pre matku jednoznačne preváži potenciálne riziko pre plod). Pregabalín sa vylučuje do materského mlieka, je potrebné prijať rozhodnutie, či ukončiť 
dojčenie alebo liečbu pregabalínom. Nežiaduce účinky: Veľmi časté: závrat, somnolencia, bolesť hlavy; Časté: nazofaryngitída, zvýšená chuť do jedla, euforická nálada, zmätenosť, podráždenosť, dezorientácia, 
nespavosť, zníženie libida, ataxia, poruchy koordinácie, tras, dyzartria, amnézia, zhoršenie pamäti, poruchy pozornosti, parestézia, hypoestézia, sedácia, porucha rovnováhy, letargia, rozmazané videnie, dvojité 
videnie, vertigo, zvracanie, pocit na vracanie, zápcha, hnačka, plynatosť, abdominálna distenzia, suchosť v ústach, svalové kŕče, artralgia, bolesti chrbta, bolesti končatín, cervikálne spazmy, erektilná dysfunkcia, 
periférny edém, opuchy, poruchy chôdze, pády, pocit opitosti, zvláštne pocity, únava, zvýšenie telesnej hmotnosti; Menej časté: neutropénia, precitlivenosť, anorexia, hypoglykémia, halucinácie, panický atak, 
nepokoj, agitovanosť, depresia, depresívna nálada, povznesená nálada, agresivita, kolísanie nálady, depersonalizácia, ťažkosti s hľadaním slov, abnormálne sny, zvýšenie libida, anorgazmie, apatia, synkopa, stupor, 

pálenia, ageúzia, malátnosť, strata periférneho videnia, poruchy zraku, opuch očí, porucha zorného poľa, zníženie zrakovej ostrosti, bolesť očí, astenopia, fotopsia, suchosť očí, zvýšené slzenie, podráždenie oka, 
hyperacuze, tachykardia, atrioventrikulárna blokáda I. stupňa, sínusová bradykardia, kongestívne srdcové zlyhanie, hypotenzia, hypertenzia, návaly horúčavy, sčervenanie, pocit chladných končatín, dýchavičnosť, 

myalgia, svalové zášklby, bolesti šije, svalová stuhnutosť, inkontinencia moču, dyzúria, sexuálna dysfunkcia, oneskorená ejakulácia, dysmenorea, bolesti prsníkov, generalizovaný opuch, opuch tváre, pocit tiesne na 
prsiach, bolesť, horúčka, smäd, triaška, asténia, zvýšenie hladiny kreatínfosfokinázy, zvýšenie hladiny alanínaminotransferázy, zvýšená hladina aspartátaminotransferázy, zvýšenie hladiny glukózy v krvi, pokles počtu 
krvných doštičiek, zvýšenie hladiny kreatinínu v krvi, pokles hladiny draslíka v krvi, zníženie telesnej hmotnosti. Dostupné balenie: 56 tvrdých kapsúl. Uchovávanie: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.  
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika. Dátum poslednej revízie: Marec 2018. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním 
lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku, ktoré môžete získať na adrese: Zentiva, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, tel.: +421 233 100 607,  

Určené pre odbornú verejnosť.
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