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** väčšia časť návštev všeobecného väčšia časť návštev všeobecného 
lekára je kvôli telesným lekára je kvôli telesným 
ťažkostiam Depresia ktorá jeťažkostiam Depresia ktorá jeťažkostiam. Depresia, ktorá je ťažkostiam. Depresia, ktorá je 
podkladom, sa rozpoznáva a lieči podkladom, sa rozpoznáva a lieči 
len u menšiny pacientov.len u menšiny pacientov.

neliečené prípady depresiíneliečené prípady depresiíneliečené prípady depresiíneliečené prípady depresií
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Depresívne poruchyDepresívne poruchy
•• celoživotná prevalencia: 15% mužovceloživotná prevalencia: 15% mužov

24% žien24% žien
•• 15% riziko smrti suicídiom u ťažkých depresií15% riziko smrti suicídiom u ťažkých depresií
•• správne liečený pacient 1:10správne liečený pacient 1:10
•• iba 20% pacientov s ťažkou depresiou malo 150 mgiba 20% pacientov s ťažkou depresiou malo 150 mgiba 20% pacientov s ťažkou depresiou malo 150 mg iba 20% pacientov s ťažkou depresiou malo 150 mg 

imipramínu alebo ekvivalentu v trvaní aspoň 4 týždňov !imipramínu alebo ekvivalentu v trvaní aspoň 4 týždňov !
•• 31% pacientov prijatých do nemocnice 31% pacientov prijatých do nemocnice kvôlikvôli depresii depresii 

d t l ži d l b í k dá k AD č 8 týždňd t l ži d l b í k dá k AD č 8 týždňnedostalo žiadne alebo nízke dávky AD počas 8 týždňov nedostalo žiadne alebo nízke dávky AD počas 8 týždňov 
liečbyliečby

•• 53% pacientov v ambulantnej liečbe nemalo dostatočne 53% pacientov v ambulantnej liečbe nemalo dostatočne 
vysoké dávky ADvysoké dávky AD

•• sú známe efektívne psychoterapeutické prístupy ale len sú známe efektívne psychoterapeutické prístupy ale len 
málo pacientov ich absolvujemálo pacientov ich absolvujemálo pacientov ich absolvujemálo pacientov ich absolvuje

R.M.A. Hirschfeldt et al., 1997R.M.A. Hirschfeldt et al., 1997
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Vzdelávací program WPA/PTD: DEPRESÍVNE PORUCHY

5.80%bežná popul.

Prevalencia depresívnych porúch u rôznych populácií pacientovPrevalencia depresívnych porúch u rôznych populácií pacientov

33%

9.40%

hospital.

chronicky chorí

33%

36%

amb. onkol. pac.

hosp. geriatr.

47%

42%

CMP

hospital. onkol.pac.

39%

45%

Parkinson.choroba

infarkt myokardu

Prevalencia
* percentuálne rozmedzie sa u rôznych štúdií líši
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F32F32--F33 Depresívna epizóda, recidivujúca F33 Depresívna epizóda, recidivujúca 
d í hd í hdepresívna porucha depresívna porucha 

Diagnóza podľa ICD Diagnóza podľa ICD --1010

-- Depresívna epizódaDepresívna epizóda٭٭
FF3232..0 0 ľahkáľahká
FF3232..1 1 strednástredná
FF3232..2 2 ťažkáťažká
FF3232..3 3 ss psychotickými sy.psychotickými sy.

-- Recidivujúca depresívna poruchaRecidivujúca depresívna porucha٭٭
FF3333..0 0 ľahkáľahká
FF3333..1 1 strednástredná
FF3333..2 2 ťažkáťažká
FF3333..3 3 ss psychotickými sy. psychotickými sy. p y ý yp y ý y

٭٭)) jedna epizóda za život, tj. Fjedna epizóda za život, tj. F32 32 uu 2525%)%)
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Znaky depresívnej epizódy podľa ICD Znaky depresívnej epizódy podľa ICD --1010
Hlavné symptómyHlavné symptómy
•• skleslá nálada, beznádej, pesimizmus(„stratil som náladu“)skleslá nálada, beznádej, pesimizmus(„stratil som náladu“)
•• neschopnosť radosti potešenianeschopnosť radosti potešenia•• neschopnosť radosti, potešenianeschopnosť radosti, potešenia
•• chýba energiachýba energia
Prídavné symptómyPrídavné symptómy
•• ↓↓ sebavedomiesebavedomie
•• robenie si výčitiek, pocity vinyrobenie si výčitiek, pocity viny
•• prianie nežiť alebo suicidálne myšlienky prianie nežiť alebo suicidálne myšlienky p y yp y y
•• ↓↓ koncentráciakoncentrácia
•• spomalenosť alebo agitovanosťspomalenosť alebo agitovanosť
•• insomnia niekedy hypersomniainsomnia niekedy hypersomnia

Stupeň:Stupeň:
Ľ hkáĽ hká 2 22 2

•• insomnia, niekedy hypersomniainsomnia, niekedy hypersomnia
•• ↓↓ chuti do jedla a /alebo chuti do jedla a /alebo ↓↓ hmotnosti, niekedy hmotnosti, niekedy ↑↑

Ľahká: Ľahká: 2+22+2
Stredná: 6Stredná: 6
Ťažká: Ťažká: 88
Trvanie: najmenej 2 týždneTrvanie: najmenej 2 týždne
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Znaky depresie „ so somatickými Znaky depresie „ so somatickými 
( d f ý i) í k i“ dľ ICD( d f ý i) í k i“ dľ ICD 1010(=endogenomorfnými) príznakmi“ podľa ICD (=endogenomorfnými) príznakmi“ podľa ICD --1010

á já j lk á h ť ží ť d ťlk á h ť ží ť d ť•• strata záujmu astrata záujmu a celková neschopnosť prežívať radosťcelková neschopnosť prežívať radosť
•• chýbajúca reaktivita na pozitívne udalostichýbajúca reaktivita na pozitívne udalosti
•• insomnia sinsomnia s včasnými prebúdzaniamivčasnými prebúdzaniamiinsomnia sinsomnia s včasnými prebúdzaniamivčasnými prebúdzaniami
•• ranné pesimáranné pesimá
•• výrazná agitovanosť alebo spomalenievýrazná agitovanosť alebo spomalenie
•• ↓↓ chuť do jedlachuť do jedla
•• ↓↓ hmotnostihmotnosti
•• ↓↓ libidalibida•• ↓↓ libidalibida
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Vyjadrenie pocitov v depresii in: D. Hell
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Znaky atypickej depresieZnaky atypickej depresiey yp j py yp j p

•• prechodné prejasnenie nálady pri pozitívnych prechodné prejasnenie nálady pri pozitívnych 
udalostiachudalostiach

•• hypersomnia ( namiesto insomnie)hypersomnia ( namiesto insomnie)
↑↑ chuti do jedla a/alebochuti do jedla a/alebo ↑↑ hmotnostihmotnosti•• ↑↑ chuti do jedla a/alebo chuti do jedla a/alebo ↑↑ hmotnostihmotnosti

•• únavaúnava
•• ↑↑ citlivosť na odmietaniecitlivosť na odmietanie
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ĎĎalšie symptómy aalšie symptómy a syndrómy pri depresiáchsyndrómy pri depresiách

•• úzkosť, fóbieúzkosť, fóbie
•• podráždenosťpodráždenosť•• podráždenosťpodráždenosť
•• hypochondria, dysmorfofobiahypochondria, dysmorfofobia
•• obsesieobsesie
•• somatické ťažkostisomatické ťažkosti٭٭
•• bolesťbolesť
•• únavaúnava
•• porucha regulácie  impulzovporucha regulácie  impulzov
•• abusus baživosť“abusus baživosť“•• abusus, „baživosťabusus, „baživosť
•• „pseudodemencia“„pseudodemencia“

––––––––––––––––––––

Keď pacient nevníma skleslú náladu: larvovaná depresia٭



Depresia Depresia -- prehľadprehľad

Lokalizácia nepríjemných telesných pocitov pri endogenomorfných Lokalizácia nepríjemných telesných pocitov pri endogenomorfných 
depresiáchdepresiách ( zo vzorky 2000 pac.). ( zo vzorky 2000 pac.). 
Veľkosť kruhov zodpovedá percentám výskytu. Veľkosť kruhov zodpovedá percentám výskytu. 

WieckWieck,,19771977
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Otázky pomáhajúce identifikovať depresívny Otázky pomáhajúce identifikovať depresívny 
syndrómsyndrómsyndrómsyndróm

•• Mohli by ste mi povedať ako je to s vašou náladou?Mohli by ste mi povedať ako je to s vašou náladou?
•• Ako by ste charakterizovali vašu súčasnú náladu?Ako by ste charakterizovali vašu súčasnú náladu?
•• Zmenilo sa niečo čo  vo vašou citovom živote?Zmenilo sa niečo čo  vo vašou citovom živote?
•• Aké je to sAké je to s vašou schopnosťou potešiť sa, rozveseliť sa?vašou schopnosťou potešiť sa, rozveseliť sa?
•• Ako cítite svoje telo?Ako cítite svoje telo?
•• Aké je to sAké je to s pocitom sviežosti, energie, sily?pocitom sviežosti, energie, sily?
•• ...tempom? podnikavosťou, aktivitou ? ...myslením ...tempom? podnikavosťou, aktivitou ? ...myslením 

?..sústredením ??..sústredením ?
•• Dokážete si predstaviť, že všetko bude opäť vDokážete si predstaviť, že všetko bude opäť v poriadku?poriadku?
•• Myslíte si niekedy, že máte menšiu hodnotu než iní ľudia?Myslíte si niekedy, že máte menšiu hodnotu než iní ľudia?y y,y y,
•• Je niečo, čo si vyčítate?Je niečo, čo si vyčítate?
•• Ako je to sAko je to s chuťou do jedla?chuťou do jedla?
•• .............................. na sex?.............................. na sex?
•• ..........................so spánkom?..........................so spánkom?
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P i tk ť žk d f d i Skl láP i tk ť žk d f d i Skl lá

WieckWieck,,19771977

Pacientka s ťažkou  endogenomorfnou depresiou. Skleslá Pacientka s ťažkou  endogenomorfnou depresiou. Skleslá 
nálada, spomalenosť v kombinácii s agitovanosťou (šúcha si nálada, spomalenosť v kombinácii s agitovanosťou (šúcha si 
ruky)ruky)
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Diferenciálna diagnóza pri depresiáchDiferenciálna diagnóza pri depresiách

ČČisto depresívna symptomatikaisto depresívna symptomatika
•• depresívna epizóda, recidivujúca d.depresívna epizóda, recidivujúca d.jj
•• depresívna adaptačná poruchadepresívna adaptačná porucha
•• bipolárna depresiabipolárna depresia
•• depresia pri cyklotýmiidepresia pri cyklotýmii
•• dystýmiadystýmia
•• recidivujúca krátka depresiarecidivujúca krátka depresia

Depresia aDepresia a iná symptomatikainá symptomatikaDepresia aDepresia a iná symptomatikainá symptomatika
•• schizodepresívna fázaschizodepresívna fáza
•• depresia pri schizofréniidepresia pri schizofrénii
•• depresia pri demenciidepresia pri demencii•• depresia pri demencii depresia pri demencii 

Chýba depresívna symptomatika Chýba depresívna symptomatika 
•• demenciademencia•• demenciademencia
•• reziduálny sy. pri schizofrénii reziduálny sy. pri schizofrénii 



Depresia Depresia -- prehľadprehľad

UjasUjasňňovanie moovanie možžnej somatogénnej depresienej somatogénnej depresieUjasUjasňňovanie moovanie možžnej somatogénnej depresienej somatogénnej depresie

•• somatická anamnéza, telesný stavsomatická anamnéza, telesný stav
•• rutinné laboratórne vyšetrenia TSHrutinné laboratórne vyšetrenia TSHrutinné laboratórne vyšetrenia, TSHrutinné laboratórne vyšetrenia, TSH
•• aktuálne užívané medikamentyaktuálne užívané medikamenty ??

lúčiť á i l ť d lát k b ti č ýlúčiť á i l ť d lát k b ti č ý•• vylúčiť závislosť od látok, abstinenčný sy.vylúčiť závislosť od látok, abstinenčný sy.

(10(10--15% depresií je (spolu 15% depresií je (spolu --) podmienených celkovými telesnými ) podmienených celkovými telesnými 
ochoreniami)ochoreniami)ochoreniami)ochoreniami)
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Príčiny organických depresiíPríčiny organických depresií
•• všetky ochorenia, ktoré prichádzajú do úvahy ako všetky ochorenia, ktoré prichádzajú do úvahy ako 

Príčiny organických depresiíPríčiny organických depresií

príčiny demenciepríčiny demencie

•• cerebrovaskulárne inzultycerebrovaskulárne inzulty

•• chronické infekcie, postinfekčné exhaustívne stavychronické infekcie, postinfekčné exhaustívne stavy

•• iné internistické ochorenia, napr. karcinómy. iné internistické ochorenia, napr. karcinómy. , p y, p y
endokrinopatieendokrinopatie

•• medikamenty, drogymedikamenty, drogy

•• abstinenčné syndrómyabstinenčné syndrómy
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Vzdelávací program WPA/PTD: DEPRESÍVNE PORUCHYVzdelávací program WPA/PTD: DEPRESÍVNE PORUCHY

Depresívne poruchy: Depresívne poruchy: 
bipolárne verzus unipolárnebipolárne verzus unipolárne

unipolárna unipolárna 
depresívnadepresívna

p pp p

depresívna depresívna 
poruchaporucha

bipolárna bipolárna 
afektívna afektívna 
poruchaporuchaporuchaporucha

* Medzi epizódami môžu prichádzať obdobia normálnej nálady. Táto situácia nie * Medzi epizódami môžu prichádzať obdobia normálnej nálady. Táto situácia nie 
je na grafe zachytenáje na grafe zachytená
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Rozdiely medzi bipolárnymi Rozdiely medzi bipolárnymi 
idi jú i i(di lá i) d i iidi jú i i(di lá i) d i iaa recidivujúcimi(dipolárnymi) depresiamirecidivujúcimi(dipolárnymi) depresiami

BipolárneBipolárne Recidivujúce depresieRecidivujúce depresie
Riziko morbidity uRiziko morbidity u prib.1.st prib.1.st 20 %20 % 15 %15 %
Premorb osPremorb os nenápadnánenápadná typus melancholicustypus melancholicusPremorb. os. Premorb. os. nenápadnánenápadná typus melancholicustypus melancholicus
Vek ochorenia Vek ochorenia 30 r.30 r. 45 r.45 r.
Len 1 fáza vLen 1 fáza v živote živote 25 %25 % 25 %25 %
Dĺžka cyklu Dĺžka cyklu 2 2 -- 3 r.3 r. 4 4 –– 5 r.5 r.
Trvanie fázy Trvanie fázy 4,1 mes.4,1 mes. 5,3 mes.( 105,3 mes.( 10--2020 % chr.)% chr.)
Dlhodobá terapia ADDlhodobá terapia AD nienie ánoánoDlhodobá terapia AD Dlhodobá terapia AD nienie ánoáno
LiLi dobrá ef.dobrá ef. variabilná ef.variabilná ef.
Antikonvulziva Antikonvulziva účinnéúčinné pravdep.neuč. pravdep.neuč. 

Schopf, 2003Schopf, 2003
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Multifaktoriálna etiopatogenéza depresívnych ochoreníMultifaktoriálna etiopatogenéza depresívnych ochorení

aktuálneaktuálne
psychosociálnepsychosociálne

záťažezáťaže

genetická genetická 
predispozíciapredispozícia

osobnostné faktoryosobnostné faktory
(napr. introverzia, (napr. introverzia, 

úzkostnosť)úzkostnosť)záťažezáťaže úzkostnosť)úzkostnosť)

Regulačné odchýlky v neurotransmiterových systémochRegulačné odchýlky v neurotransmiterových systémoch
•• katecholamínová hypotézakatecholamínová hypotéza
•• serotonínová hypotézaserotonínová hypotéza
•• neuroendokrinologické hypotézyneuroendokrinologické hypotézy

fyzikálne vplyvyfyzikálne vplyvy traumatické skúsenostitraumatické skúsenosti

neuroendokrinologické hypotézyneuroendokrinologické hypotézy

fyzikálne vplyvyfyzikálne vplyvy
(napr. málo svetla)(napr. málo svetla)

traumatické skúsenostitraumatické skúsenosti
zážitky stratyzážitky straty

naučená bezmocnosťnaučená bezmocnosť

depresívna symptomatikadepresívna symptomatika
emočná/kognitívna/somatickáemočná/kognitívna/somatická

G. Laux, H.G. Laux, H.--J. MJ. Mööller, ller, 20002000
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Zážitky nedostatku v ranom detstveZážitky nedostatku v ranom detstve

orálny deficitorálny deficit narcistický deficitnarcistický deficit

globálny pocit „existencionálneho nedostatku“globálny pocit „existencionálneho nedostatku“
(„som nič“, „nemám hodnotu“, „som nikto“, „ne(„som nič“, „nemám hodnotu“, „som nikto“, „ne--môžem“)môžem“)

emocionálny hlademocionálny hlad problematika sebahodnoteniaproblematika sebahodnotenia

kompenzáciekompenzácie

symbióza, nadmerná symbióza, nadmerná 
potreba náklonnosti,potreba náklonnosti,
pochopenia, blízkostipochopenia, blízkosti

uznanie za výkon,uznanie za výkon,
prehnane vysoké etickoprehnane vysoké eticko--morálnemorálne

normy a požiadavky normy a požiadavky 
na vlastný výkonna vlastný výkonpochopenia, blízkostipochopenia, blízkosti na vlastný výkonna vlastný výkon

Wolfersdorf, Wolfersdorf, 19921992HlbinneHlbinne--psychologickopsychologicko--psychodynamický model etiopatogenézy psychodynamický model etiopatogenézy 
depresiídepresií
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Št ktú á k (EEG) k č é filŠt ktú á k (EEG) k č é filŠtruktúra spánku (EEG) a sekrečné profily Štruktúra spánku (EEG) a sekrečné profily 
(kortizol a STH) jedného zdravého a jedného (kortizol a STH) jedného zdravého a jedného 
depresívneho muža rovnakého veku depresívneho muža rovnakého veku 

b=bdelýb=bdelý
I,II,III,IV=spánkové štádiáI,II,III,IV=spánkové štádiá
REM = paradoxný spánokREM = paradoxný spánokp ý pp ý p

(podľa Holsboer(podľa Holsboer--Trachsler Trachsler 19891989))
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PrehPrehľľad terapie depresiead terapie depresiePrehPrehľľad terapie depresiead terapie depresie

•• psychoterapia  alebo biologická terapia ?psychoterapia  alebo biologická terapia ?

•• psychoterapia (vrátane psychoedukáciepsychoterapia (vrátane psychoedukácie !)!)psychoterapia (vrátane psychoedukáciepsychoterapia (vrátane psychoedukácie !)!)

•• biologická terapiabiologická terapia•• biologická terapiabiologická terapia

-- antidepresívaantidepresíva

-- ECTECT

-- spánková depriváciaspánková deprivácia

-- fototerapiafototerapia

-- aerobný tréningaerobný tréning
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Trvanie liečby

Kumulatívne priebehy s remisiou počas terapie u ľahších (HAMDKumulatívne priebehy s remisiou počas terapie u ľahších (HAMD<<20) a ťažších (HAMD20) a ťažších (HAMD>20>20) ) 
depresií pri kombinovanej liečbe antidepresívom a psychoterapiou vs. psychoterapia depresií pri kombinovanej liečbe antidepresívom a psychoterapiou vs. psychoterapia 
samotná.samotná. (Podľa Thase et al. 1997, in: Lanx, 2000) (Podľa Thase et al. 1997, in: Lanx, 2000) 
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Prehľad priemernej sily efektu pre všetky skúmané Prehľad priemernej sily efektu pre všetky skúmané 
f t i i d iá hf t i i d iá hformy terapie pri depresiách.formy terapie pri depresiách.

CT= kognitívne terapie; BT= behaviorálne terapie; CT= kognitívne terapie; BT= behaviorálne terapie; 
CBT k itíCBT k ití b h i ál t i Ph f k t ib h i ál t i Ph f k t iCBT= kognitívnoCBT= kognitívno--behaviorálne terapie; Pharma= farmakoterapia; behaviorálne terapie; Pharma= farmakoterapia; 
Kombi = kombinácia psychoterapie aKombi = kombinácia psychoterapie a farmakoterapie; farmakoterapie; 
PDT= psychodynamické terapie; PDT= psychodynamické terapie; 
Human.= humanistickoHuman.= humanisticko––existenciálne terapie; existenciálne terapie; p ;p ;
Paar = párové/partnerské terapie; IPT= interpersonálne psychoterapie;Paar = párové/partnerské terapie; IPT= interpersonálne psychoterapie;

Gallati Gallati 2003 2003 in Grawe in Grawe 2004 2004 



Depresia Depresia -- prehľadprehľad

Psychoterapia aPsychoterapia a biologická terapia biologická terapia yy gg
depresiedepresie

•• všeobecná / podporná psychoterapiavšeobecná / podporná psychoterapia

•• vždyvždy

•• špecifická psychoterapiašpecifická psychoterapiašpecifická psychoterapiašpecifická psychoterapia

•• voľba pri ľahších depresiách ((ľ.voľba pri ľahších depresiách ((ľ.--str.)str.)

•• biologická terapiabiologická terapia•• biologická terapiabiologická terapia

-- indikovaná pri ťažkých aindikovaná pri ťažkých a psychotických psychotických 
depresiáchdepresiáchdepresiáchdepresiách

-- indikovaná pri ľahších D ak sa nelepšia na PST indikovaná pri ľahších D ak sa nelepšia na PST 

á á j i i iálá á j i i iál ľ hší h Dľ hší h D-- oprávnená aj iniciálne uoprávnená aj iniciálne u ľahších Dľahších D
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Terapia antidepresívami Terapia antidepresívami p pp p

•• Pôsobia proti celému depresívnemu syndrómuPôsobia proti celému depresívnemu syndrómuyy

•• Stav sa zlepšuje progresívneStav sa zlepšuje progresívne

•• Úspech uÚspech u 2/3 prípadov prvoliečených2/3 prípadov prvoliečených•• Úspech uÚspech u 2/3 prípadov, prvoliečených2/3 prípadov, prvoliečených

•• Všetky antidepresíva  sú rovnako účinné aVšetky antidepresíva  sú rovnako účinné a majú majú 
rovnakú latenciu účinku¹rovnakú latenciu účinku¹rovnakú latenciu účinku¹rovnakú latenciu účinku¹

•• Všetky depresie možno liečiť všetkými Všetky depresie možno liečiť všetkými 
antidepresívami²antidepresívami²antidepresívami²antidepresívami²

––––––––––––––––
¹ lé ý i k¹ malé výnimky
² určité rozdiely v  prioritách
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Voľba antidepresíva podľa symptomatiky Voľba antidepresíva podľa symptomatiky 
depresiedepresiedepresiedepresie

Depresie sDepresie s obsesiami, poruchou obsesiami, poruchou SSRISSRIimpulzov, bulímiou, impulzov, bulímiou, 
dysmorfofóbiou dysmorfofóbiou 

-- SSRISSRI
clomipraminclomipramin

D iD i iál fóbiiál fóbi -- SSRISSRIDepresie aDepresie a sociálna fóbia sociálna fóbia -- SSRISSRI
moclobemidmoclobemid

At i ké d iAt i ké d i -- SSRISSRIAtypické depresie Atypické depresie -- SSRISSRI
moclobemidmoclobemid

VV ľľ ii ťť žžká d iká d i -- venlafaxinvenlafaxin
i t ii t iVeVeľľmi mi ťťaažžká depresia ká depresia mirtazapinmirtazapin

tricyklikátricykliká

Psychotické alebo vePsychotické alebo veľľmi mi ťťaažžké  ké  moclobemid niemoclobemid nie
1 voľba1 voľbayy

depresie depresie -- 1.voľba 1.voľba 
duálne AD +duálne AD + antipsychotikum antipsychotikum 

Schopf, 2003Schopf, 2003
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Postup pri liečbe antidepresívami (AD)Postup pri liečbe antidepresívami (AD)Postup pri liečbe antidepresívami (AD) Postup pri liečbe antidepresívami (AD) 

•• na začiatok nízka dávka (napr. ½ alebo na začiatok nízka dávka (napr. ½ alebo 11//33))

•• ev trankvilizér (napr alprazolam) aleboev trankvilizér (napr alprazolam) alebo•• ev. trankvilizér (napr. alprazolam) alebo ev. trankvilizér (napr. alprazolam) alebo 
hypnotikum (zolpidem, zopiclon)hypnotikum (zolpidem, zopiclon)

ki ľ ž ý hl l úki ľ ž ý hl l ú t d ú dá kt d ú dá k•• pokiaľ možno rýchlo na plnú pokiaľ možno rýchlo na plnú -- strednú dávku strednú dávku 
AD ( vAD ( v priebehu priebehu 33--10 10 dní)dní)
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Trvanie lieTrvanie lieččby antidepresívamiby antidepresívamiTrvanie lieTrvanie lieččby antidepresívamiby antidepresívami

•• Ešte 6 mesiacov po plnej remisii !Ešte 6 mesiacov po plnej remisii !

VVčč é d ié d i žž é l k jé l k j•• VVččasné vysadenie moasné vysadenie možžné len ak je né len ak je 
naozaj plná remisia. naozaj plná remisia. 



Depresia Depresia -- prehľadprehľad

Prediktor antidepresívneho úPrediktor antidepresívneho úččinkuinkuPrediktor antidepresívneho úPrediktor antidepresívneho úččinkuinku

Najlepší prediktor :Najlepší prediktor :j p pj p p

parciálna účinnosť  do parciálna účinnosť  do 1010. dňa. dňa
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Augmentačné postupy kAugmentačné postupy k antidepresívamantidepresívamAugmentačné postupy kAugmentačné postupy k antidepresívamantidepresívam

Etablovaný postupEtablovaný postupEtablovaný postup Etablovaný postup 

•• lítiumlítium

Menej etablovaný postupMenej etablovaný postupj ý p pj ý p p

•• stimulanciástimulanciá

•• olanzapinolanzapin

•• T3, T4T3, T4,,
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SpoloSpoloččné pre augmentané pre augmentaččné postupyné postupySpoloSpoloččné pre augmentané pre augmentaččné postupyné postupy

•• rýchly nástup účinku, často vrýchly nástup účinku, často v dňochdňoch

•• vysadiť ak do 2vysadiť ak do 2--3 týždňov nemáme úspech3 týždňov nemáme úspech•• vysadiť, ak do 2vysadiť, ak do 2--3 týždňov nemáme úspech3 týždňov nemáme úspech
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Vedľajšie účinky SSRI Vedľajšie účinky SSRI –– výskytvýskyt
nauzea, vracanienauzea, vracanie 20 %20 %
bolesť hlavybolesť hlavy 10 %10 %
vnútorný nepokojvnútorný nepokoj 10 %10 %
poruchy sex. funkciíporuchy sex. funkcií 30 %30 %
únava, ospalosťúnava, ospalosť 10 %10 %
ľľahká  diarhoe alebo obstipácia ahká  diarhoe alebo obstipácia 10 %10 %
poteniepotenie 10 %10 %
akatíziaakatízia 5 %5 %
tremortremor 5 %5 %tremortremor 5 %5 %
↑↑ hmotnostihmotnosti 5 %5 %
serotonínový sy (serotonínový sy (ľľahký)ahký)serotonínový sy (serotonínový sy (ľľahký) ahký) 
(nepokoj, úzkos(nepokoj, úzkosťť, tremor, potenie, tachykardia, , tremor, potenie, tachykardia, ↑↑ TT) TT) 

↓↓3 %3 %

Schopf, 2003



Depresia Depresia -- prehľadprehľad

Psychické poruchy v kontexte suicidalityPsychické poruchy v kontexte suicidality

úzkostnéúzkostné
poruchyporuchy

poruchyporuchy

schizofréniaschizofrénia

poruchy poruchy 
osobnostiosobnosti

SUICÍDIUMSUICÍDIUM

adaptačné adaptačné 
poruchyporuchy

SUICÍDIUMSUICÍDIUM depresiadepresia

stresovéstresové
poruchyporuchy

závislostizávislosti
(alkohol, drogy)(alkohol, drogy)

poruchyporuchy

(alkohol, drogy)(alkohol, drogy)
org. mozgovéorg. mozgové
poruchyporuchy

demenciedemencie
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Tendencie v motivačnej štruktúre suicidálneho konaniaTendencie v motivačnej štruktúre suicidálneho konania

POMSTAPOMSTA
Chce Chce 
druhémudruhému

PRIANIE SMRTIPRIANIE SMRTI
druhému druhému 
spôsobiť spôsobiť 
trápenietrápenie

MANIPULÁCIAMANIPULÁCIA
OBEŤOBEŤ
Chce zomrieťChce zomrieť MANIPULÁCIAMANIPULÁCIA

Cielene chce Cielene chce 
niečo dosiahnuťniečo dosiahnuť

Chce zomrieť Chce zomrieť 
pre niečopre niečo

BEZNÁDEJBEZNÁDEJ
PSYCHOTICKÁ PSYCHOTICKÁ 
MOTIVÁCIAMOTIVÁCIA

ÚTEKÚTEK
Stiahnutie Stiahnutie 
sa z poľasa z poľa

APELAPEL
Volanie o pomocVolanie o pomoc

sa z poľasa z poľa
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Subjektívne dôvody pre suicidálne myšlienky Subjektívne dôvody pre suicidálne myšlienky 
l b k il b k ialebo konaniealebo konanie

•• Sklamanie, zážitok, urážky, poníženiaSklamanie, zážitok, urážky, poníženiaSklamanie, zážitok, urážky, poníženiaSklamanie, zážitok, urážky, poníženia

•• Strata blízkej vzťahovej osoby alebo hrozbyStrata blízkej vzťahovej osoby alebo hrozby

St h čitéh h i j hi t i kéhSt h čitéh h i j hi t i kéh•• Strach z určitého ochorenia, aj psychiatrickéhoStrach z určitého ochorenia, aj psychiatrického

•• Strata alebo strach zo straty sociálnej prestížeStrata alebo strach zo straty sociálnej prestíže

•• Pracovné neúspechyPracovné neúspechy

•• Strach zo samoty, izolácie, strata zmysluStrach zo samoty, izolácie, strata zmysluStrach zo samoty, izolácie, strata zmyslu Strach zo samoty, izolácie, strata zmyslu 
existencieexistencie

•• Problém zmieriť sa so stárnutímProblém zmieriť sa so stárnutímProblém zmieriť sa so stárnutímProblém zmieriť sa so stárnutím

G. Huber, 1999
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Diagnóza: zhodnoťte  riziko samovraždyDiagnóza: zhodnoťte  riziko samovraždyg yg y

PremýšPremýšľľate niekedy o smrti?ate niekedy o smrti?

Máte niekedy pocit, Máte niekedy pocit, žže nemá cenu e nemá cenu žiťžiť??

ŽŽeláte si zomrieeláte si zomrieťť??

RozmýšRozmýšľľate o tom, ate o tom, žže si ublíe si ublížžite?ite?

Máte plán?Máte plán?

ČČo Vám pomohlo, o Vám pomohlo, žže ste ho neuskutoe ste ho neuskutoččnilinili
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Klinické vedenie: hlavné zásadyKlinické vedenie: hlavné zásadyyy

•• Terapeutický vzťah lekára a pacientaTerapeutický vzťah lekára a pacienta

á íá í•• Vzdelávanie pacientov a ich rodínVzdelávanie pacientov a ich rodín

•• Spolupráca pacienta pri plánovanej liečbeSpolupráca pacienta pri plánovanej liečbeSpolupráca pacienta pri plánovanej liečbeSpolupráca pacienta pri plánovanej liečbe



Depresia Depresia -- prehľadprehľad

Základný psychoterapeutický postojZákladný psychoterapeutický postoj
•• Chcem vedieť Chcem vedieť pochopiť pochopiť ako sa cítite aako sa cítite a čo to pre vás čo to pre vás 

znamená, som na vás znamená, som na vás zvedavýzvedavý (kvalita vzťahu)(kvalita vzťahu)
•• Pokúsim sa Pokúsim sa vciťovať vciťovať do rozpoloženia tohto človeka do rozpoloženia tohto človeka 

aa vidieť veci zvidieť veci z jeho perspektívy aby som sa potom opäť jeho perspektívy aby som sa potom opäť 
vrátilvrátil kk svojej energii optimizmu schopnosti byť oporousvojej energii optimizmu schopnosti byť oporouvrátilvrátil kk svojej energii, optimizmu, schopnosti byť oporou, svojej energii, optimizmu, schopnosti byť oporou, 
využívať svoje znalosti kvyužívať svoje znalosti k pomoci.pomoci.

•• Tento človek potrebuje moju Tento človek potrebuje moju oporu, informácie,oporu, informácie,
realistickú realistickú nádejnádej, že sa z, že sa z epizódy dostane aepizódy dostane a bude sa zasa bude sa zasa 
môcť radovať zo života.môcť radovať zo života.

•• Potrebujú to aj jehoPotrebujú to aj jeho blízkiblízki•• Potrebujú to aj jeho Potrebujú to aj jeho blízki.blízki.
•• Ťažšie depresívneho môžeme brať analogicky ako dieťa Ťažšie depresívneho môžeme brať analogicky ako dieťa 

ss vysokými teplotami; vvysokými teplotami; v ľahších štádiách povzbudzujeme ľahších štádiách povzbudzujeme 
k aktivite k aktivite ( ( M.Bleuler 1943,1982M.Bleuler 1943,1982))

(Hašto 2007)(Hašto 2007)
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V ľ ú hV ľ ú h d ti id ti iVeľa úspechov aVeľa úspechov a radosti  pri radosti  pri 
diagnostike adiagnostike a liečbe depresívnych liečbe depresívnych 
pacientov apacientov a ich sprevádzaním ťažkou ich sprevádzaním ťažkou 
fázou ich života !fázou ich života !

Ď k j ťĎ k j ťĎakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť


