
EDUARD KOLIBÁŠ: 
PRÍRUČKA KLINICKEJ PSYCHIATRIE 

vyšlo vo vydavateľstve PSYCHOPROF, spol. s.r.o., 2010 

Prvé vydanie príručky bolo v r. 1996, bola určená predovšetkým študen
tom lekárskych a filozofických fakúlt, nové vydanie je určené psychiatrom, 
klinickým psychológom, sociálnym pracovníkom iným vysokoškolsky vzde
laným odborníkom v zdravotníctve. Zmena určenia príručky viedla autora 
k zmenám štruktúry a k podstatnému prepracovania obsahu. Viac pozor
nosti venoval autor psychopatológii a klasifikácii psychických porúch. 
V predhovore diela autor okrem iného uvádza, že nové poznatky v psychia
trii umožnia návrat k nozologickej klasifikácii opierajúcej sa o poznatky 
získané vedeckými metódami. 

Príručka má 20 základných kapitol, od všeobecných častí (napr. klasi
fikácia, vyšetrovacie metódy, psychopatológia, syndromológia, liečba) autor 
prechádza k špeciálnym kapitolám, kde sa venuje konkrétnym diagno
stickým jednotkám. V prílohách sú prezentované niektoré pre klinickú prax 
dôležité škály, dotazníky, či iné pomocné diagnostické inštrumenty. Celkovo 
má dielo 304 strán. 

9. kapitola - Psychické poruchy spojené s užívaním psychoaktívnych 
látok má 40 strán (9 subkapitol), môže byť veľmi užitočná pre odborníkov 
pracujúcich v tejto oblasti. Autor tu využil svoje bohaté odborné a publi
kačné skúsenosti, treba oceniť úplné nové údaje obsiahnuté v tejto časti, 
včítane príčin a mechanizmov vzniku týchto porúch. Súčasné drogy, aktuál
ne z praktického hľadiska, sú prezentované zvlášť precízne. Spôsob spra
covania je napr. užitočný aj pre znalcov. Výhodou je rýchla orientácia 
a možnosť promptného vyhľadania konkrétnej informácie, čo je pre znalcov 
pracujúcich väčšinou vo veľkej časovej tiesni iste veľkým prínosom. Uži
točné môžu byť aj príslušné prílohy (koncentrácia alkoholu, Skrátený in
ventár markerov alkoholizmu - SIMA a dotazník závislosti od nikotínu). 

Príručka je napísaná štýlom, ktorý je pre tohto autora charakteristická, 
teda rozsiahlo a účelne, bez zbytočných podrobností a nepodstatných súvis
lostí. Informácie sú prezentované v prehľadnom slede, takže čitateľ má šan
cu veľmi rýchlo zorientovať sa a nájsť konkrétne údaje, ktoré pre svoju 
prácu potrebuje. 

Prim. MUDr. Ivan André, PhD. 
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