PREVENCE PØENOSU
plísòových onemocnìní
Kadý èlovìk proije bìhem svého ivota mnoho
kùe
a bradavic
situací a událostí, v nich se v souvislosti s ménì èi
závanými prohrami, zklamáními a ztrátami, je
vvíce
areálech
k ivotu
neoddìlitelnì patøí, dostavují pocity smutku
a zklamání. Tyto pocity se nemusí omezovat jen na
plaveckých
bazénù
momentální proitek, ale mohou
pøetrvávat i urèité

delí pøechodné období. Tuto pøirozenou pøechodnou smutnou náladu bychom vak nemìli zamìòovat s depresivními poruchami, tj. takovými poruchami nálady, je v celkovém ladìní duevního ivota
postiených lidí navozují dominující smutek, pøetrvávají výraznì delí dobu, tj. dny, týdny èi mìsíce.
Depresivní poruchy jsou skupinou závaných onemocnìní s výraznými negativními následky pro zdraví
pacienta. Výsledky výzkumných studií ukazují, e
nìkterou z forem deprese onemocní asi 10  20 %
celosvìtové populace, pøièem se objevuje asi
2  3x èastìji u en ne u muù. Výskyt depresivních poruch v zemích EU se pohybuje mezi 2,6 
4,5 % u muù a mezi 7,1  10,4 % u en, u americké
populace se objevují depresivní poruchy kadoroènì asi u 9,5 % populace starí 18 let. Vysoké je udávané riziko, e nìkterá z depresivních poruch se

mùe vyskytnou alespoò jednou za ivot, jde asi
o 7  12 % muù a 20  25 % en. S podobnými, èi
spíe mírnì vyími hodnotami výskytu se setkáváme také u èeské populace, celkovì jde asi o patnáctiprocentní výskyt depresí, pøièem vyí hodnoty urèitých forem depresivních poruch byly zjitìny u nìjak ohroených skupin populace, napø. u nezamìstnaných (cca 19 %), u obyvatel velkých mìst
(19  20 % populace), u osamìle ijících lidí (cca
21 %) a u osob z nejniích pøíjmových skupin (rovnì kolem 21 %).
Závanou okolností je také to, e depresivní poruchy jsou správnì diagnostikovány a léèeny jen asi
v kadém tøetím a pátém pøípadì. Pøíèiny spoèívají
jednak ve stále pøetrvávající stigmatizaci osob s duevními problémy (obavy postiených, aby se na nì
okolí nedívalo jako na blázny), nìkdy té v obtínìjí diagnostikovatelnosti nìkterých depresivních
poruch, zvl. pokud jde o vystihnutí rozdílu mezi jetì normálním a ji patologickým proíváním a
zvládáním smutku, ale také v postoji èásti veøejnosti
i nìkterých pacientù, chápajících depresi jako nedostatek vùle èi charakterový defekt, take pacient èasto kromì vlastního onemocnìní jetì musí
èelit nepochopení ze strany svého okolí, je jej podezøívá z nezvládnuté osobní slabosti. Dalí závanou okolností je té komorbidita (soubìh výskytu)
depresí s nìkterými dalími skupinami onemocnìní, a to jak duevními (napø. pokud jde o úzkostné
poruchy, fobie, poruchy osobnosti a chování atd.),
tak tìlesnými (kardiovaskulární onemocnìní, diabetes, nádorová onemocnìní, endokrinopatie atd.).
Znaèné riziko té pøedstavují tzv. maskované, èi
larvované deprese (depresivní poruchy se
somatickými pøíznaky), u nich chybí hlavní pøíznak
depresivních poruch, smutná nálada a sklíèenost,
take nemocní ani jejich okolí je nerozeznávají jako
depresi, ale jako dùsledek pøedpokládaných
tìlesných obtíí a vyhledávají spíe praktického
lékaøe nebo internistu. Jejich obtíe jsou vak velmi
dobøe léèitelné antidepresivy, a vèasné rozeznání
pravé podstaty onemocnìní je proto velmi ádoucí.
Nejhorím dùsledkem neléèené deprese mùe být
sebevraedný pokus èi dokonaná sebevrada.

Hlavní pøíznaky deprese:
1. Smutná, sklíèená nálada ovlivòující psychiku po
vìtinu dne v prùbìhu týdnù a mìsícù.
2. Nápadnì sníený zájem (témìø) o cokoliv nebo
nápadnì sníená schopnost proívat radost (témìø) z èehokoliv, celková apatie.
3. Nápadné zmìny (úbytek, èi naopak vzestup) tìlesné hmotnosti.
4. Poruchy spánku: nespavost, event. nadmìrná
ospalost.
5. Nápadnì sníená aktivita, psychomotorické tempo (nebo naopak výrazná agitovanost).
6. Únava, vyèerpání, pocit ztráty energie, potíe se
sexem.
7. Pocity vlastní ménìcennosti èi viny, podrádìnost,
vznìtlivost.
8. Zhorená schopnost soustøedìní, nerozhodnost.
9. Opakované mylenky na smrt èi sebevradu, pøípravy na nì, mluvení o nich.

K dalím rizikovým faktorùm depresí
patøí:
a) pacient ji døíve trpìl depresivními epizodami,
b) døívìjí pokus o sebevradu u pacienta, èi nìkoho z jeho rodiny,
c) nìkterá z depresivních poruch se vyskytla v rodinì pacienta,
d) drogová závislost, event. nadmìrné uívání lékù,
e) soubìnì se vyskytující dalí zdravotní obtíe,
f) nedávné stresující ivotní události, sociální izolace.
Léèba depresí vykazuje dnes vysokou úspìnost
a u vìtiny pacientù mùe být úspìná plnì a trvale.
Musí vak být zahájena vèas, tj. co nejdøíve po zjitìní prvních výe uvedených pøíznakù, i v pøípadì
výskytu jen nìkterých z nich, a musí pokraèovat tak
dlouho, dokud nejsou vylouèena rizika recidivy,
tj. návratu onemocnìní. Léèba depresivních poruch
se lií podle druhu poruchy, osobnosti pacienta a dalích okolností a zahrnuje nejèastìji farmakoterapii a
psychoterapii (pøípadnì jejich kombinaci), ale i nì-

které dalí moné prostøedky (fototerapii, elektrokonvulzivní terapii atd.).

Co pøedevím potøebuje èlovìk, který
onemocnìl depresí?
1. Orientaci v situaci, kvalifikované vysvìtlení, co se
s ním stalo a dìje.
2 Pomoc pøi vysvìtlení faktu, e deprese je nemoc,
která se dá léèit.
3. Sníit pocit viny a zabránit stigmatizaci blázna.
4. Vzbudit nadìji na vyléèení a stále ji podporovat.
5. Podporu okolí  povzbudit vìdomí, e není sám.
6. Projevy porozumìní, vstøícnosti, zájmu a pochopení.
7. Srozumitelný plán léèby a vysvìtlení jeho postupu.
8. Pomoc pøi uvolòování negativních emocí (smutek, strach, úzkost).
9. Pomoc pøi vyjádøení a zvládnutí event. sebevraedných mylenek.
10. Pøimìøené informace o léèebných a event. i neádoucích úèincích lékù.
11. Stanovení splnitelných krátkodobých cílù na cestì k vyléèení.
12. Dostupný, èastý a dostateènì dlouhý kontakt
s lékaøem i v pøípadì krize a pocit jistoty, e lékaø rozumí jeho pocitùm i chování.

Hlavní chyby vyskytující se ve vztahu
k osobám, které onemocnìly depresí
1. Zlehèování potíí nemocných slovy: Vzchopte
se, apod.
2. Moralizování, mentorování, obviòování nemocných.
3. Bránìní v pláèi a ve vyjadøování negativních emocí
(zármutek, zlost, úzkost).
4. Pochybování o potíích, o pøednesené verzi nemoci, o sebevraedných úmyslech.
5. Sliby brzkého a snadného vyléèení.
6. Kladení poadavkù, které nemocný není schopen
splnit.

7. Podporování momentálních unáhlených závaných ivotních rozhodnutí (rozchody s partnerem,
zmìny bydlitì, zamìstnání atd.).
8. Doporuèovat dovolenou, leení v posteli, cestování (zmìna prostøedí) nebo izolaci od lidí.

Závìr
Uvedené øádky poukazují na monosti léèby depresivních poruch v ambulanci psychiatra nebo psychologa. Vèasné zahájení léèby zlepuje prognózu
a pøináí ménì problémù v zamìstnání a v rodinì
pacientù. Moderní medicína a psychologie vymazaly rozdíly v úèinnosti léèby ve vnitøním lékaøství
a v neurologii na stranì jedné a psychiatrii a psychologii na stranì druhé. Terapeutické pøístupy obou
disciplín jsou podpoøeny respektováním osobnosti
pacienta a budováním terapeutického vztahu mezi
terapeutem a pacientem. Tìmito aspekty obì disciplíny terapeutické pøístupy klasické medicíny pøesahují. Je vìcí pacienta (a jeho okolí), zda se pro
léèbu svobodnì rozhodne, nebo se bude snait své
obtíe pøekonávat vlastní vùlí nebo jinými prostøedky. Medicína a psychologie vak nabízejí postupy
ovìøené, bezpeèné a ve velké vìtinì pøípadù vysoce úèinné.
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