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Súčasná doba je poznamenaná mnohými premenami, ktoré zasiahli nesporne do 
všetkých oblastí a činností v našom živote. Tieto premeny sa týkajú, pochopiteľne, 
aj lekárskej praxe . V tomto príspevku sa chceme zaoberať niektorými fenoménmi, 
ktoré nežiadúco ovplyvňujú kvalitu starostlivosti o pacienta. 

ZatiaIčo nemocničná starostlivosť z pohľadu racionálnej farmakoterapie pocítila 
zmeny predovšetkým reštriktívneho charakteru, teda tendencie k úspornému reži
mu (napr. aj vo výbere farmák), v "neštátnej" praxi môžeme pozorovať skôr opačné 
tendencie . 

V minulom režime bolo bežným javom, že do odborných ambulancií boli všeo
becnými lekármi odosielani pacienti i s Iahšími poruchami, ktoré by sme i pri sna
he nezľahčovať problémy pacientov mohli často označiť za banálne. Nikto sa vtedy 
nepozastavoval nad tým, že to môže neprimerane preťažovať pracovnú kapacitu 
terénneho špecialistu. 

Nedá nám preto, aby sme sa nepozastavili kriticky nad súčasnými postupmi 
niektorých praktických lekárov, ktoré si v "neštátnej" starostlivosti rýchlo osvojili . 

ZreteIne sme zaznamenali pokles prvovyšetrení, odosielaných praktickými le
kármi do odbornej starostlivosti . Ak už je pacient na odborné vyšetrenie pouká
zaný, jeho stav je obvykle už pokročilejší, rozvinutejší. Tento fenomén sa týka prak
ticky všetkých diagnostických skupín - teda neuróz, psychóz, porúch osobnosti 
a správania, starostlivosti o deti i gerontopsychiatrické prípady, psychosomatiku, 
a aj problematiku závislostí. 

Zdá sa nám, že psychické poruchy a choroby, ale najmä ich riešeníe, sú niekto
rými praktickými lekármi podceňované . S tým súvisí aj naše pozorovanie, že prak
tickí lekári často aktívne zasahujú do ordinácií špecialistu-psychiatra. Takéto zá
sahy si však nedovolia voči iným liekom, napr. inzulínu. Vynechávajú alebo menia 
ordinované lieky, pričom sa dopúšťajú zjavných chýb. Nepoukazujú pacientov, pre-
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pustených z hospitalizácie na odborné ambulantné kontroly. Samostatne ukončujú 
práceneschopnosť , a to aj u pacientov pracujúcich na rizikových pracoviskách, bez 
ohIadu na odborné stanovisko. (V pripade, že ide o prvú hospitalizáciu, na ktorú sa 
pacient dostal pre akútny stav inou cestou, než poukázaIÚm z odbornej ambulancie, 
ktorá o ňom nie je vždy informovaná, lebo prepúšťacie správy z hospit~lizácie nie· 
kedy z nejasných dôvodov neprídu. Po dodaIÚ prepúšťacej správy si pacienta sami 
pozývame). 

Často (oveIa častejšie než v minulosti) zisťujeme . že pacienti boli liečeIÚ širokou 
škálou psychofarmák, najmä benzodiazepínmi, ktoré sú im ordinované bezhlavo, 
i v rôznych dvoj- aj trojkombináciách, nehovoriac už o dlžke ich aplikácie, ktorá je 
viac mesiacov i rokov. Títo pacienti potom prichádzajú nielen so svojím základným 
problémom, ale aj so závislosťou od farmák. Priam módnym sa stal okrem chronic· 
ky známych - Diazepamu, Oxazepamu, Elenia, Rohypnolu a aj ďalších, vposled· 
ných rokoch Lexaurin. Prichádzajú pacienti, užívajúci tento preparát niekoIko ro
kov, sú naň fixovaIÚ. Nie je Iahké u týchto pacientov uplatniť kritériá racionálnej 
farmakoterapie . Odňatiu Lexaurinu sa bránia, dožadujú sa jeho pokračujúcej pre
skripcie, a v prípade nevyhovenia si hIadajú iné cesty k jeho získaniu, dokonca sú 
ochotIÚ radšej prerušiť terapeutický kontakt so psycmatrom. 

Naviac, nie sú zvažované kontraindikácie farmák, ich inkompatibility s inými 
liekmi, ordinovanými napr. pre súbežné somatické ochorenia pacienta. Tak sa stá
va, že dochádza napr. k nežiadúcemu ovplyvneniu sérových hladín litia, a pod. 

S prejavmi diagnostickej a terapeutickej omnipotencie praktických lekárov, 
s často zrejmou účelovou nešetrnou preskripciou aj drahších farmák, kontrastuje 
ich neochota navštíviť dekompenzovaného pacienta doma, keď tento nechce ísť na 
vyšetrenie sám. Tak sa aj dlšie neriešia rôzne prípady rozvijajúcich sa aták psy
chóz, ale aj dekompenzácie u závislých osôb. 

Pacie·_ •• , najmä vidiecky, rešpektujúci svojho lekára (a aj odkázanejší na neho 
pri overa problematickej šej vornej voľbe lekára na vidieku), sa do odbornej psychia
trickej starostlivosti dostáva na vlastnú žiadosť, či žiadosť rodiny, až po dlhom 
neúspešnom "terapeutizovaIÚ", keď sám pochopil, že tadiaIto cesta nevedie . A to aj 
napriek ešte stále vžitej obave zo psycmatra. 

Pri zamysleIÚ sa nad uvedenými skutočnosťami sa vynárajú dva faktory, ktoré 
vzniknutú situáciu determinujú. Jednak možno v súčasnosti pozorovať ústupy od 
preventívnych zdravotIÚckych programov, ako aj samotného preventívneho pohIadu 
na občana, resp. pracoVIÚka, jédnak (a dovoľujeme si povedať, že dominantne) sa 
presadzujú individuálne pragmatické prístupy praktických lekárov k zdravotným 
výkonom, ktoré si potom účtujú. Takýmto sitom prepadnú len pacienti dlhodobe 
neúspešne poliečovaní a potom reptajúci, alebo inak "nepohodlIÚ". Skutočnosť, že 
stav pacienta nemusí byť takto odborne správne riešený, ostáva snáď nedomyslená, 
ak nechceme povedať, že ignorovaná. 

Ak sme v minulosti niekedy kriticky uvažovali o preskripčných obmedzeniach 
viacerých farmák, z pohľadu nami diskutovanej problematiky sa teraz nám javia 
ako potrebný regulačný mechanizmus. Dokonca sa domnievame, že II niektorých 
farmák, najmä farmák s rizikom vzniku závislostí, by tieto obmedzenia mali byť 
striktnejšie. Zaoberáme sa aj myšlienkou, že hy praktický lekár mal byť norma
tívne vedený k poukazovaniu pacientov na odborné vyšetrenia, a to v záujme včas
nej odbornej diagnostiky a terapie . 
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Autor čl ánku si nerobí ambície komplexne a vyče rpávajúco hodnotif a ri ešif uve
denú problematiku. PrezentovallÍm týchto názorov a pohľadov by s rne radi vyvolali 
konštruktívnu di skusiu o predostretých otázkach, s cierom st a rostlivejšieho zvažo
vacia potrieb pacienta samotného, ktorý je, a musí byť centrom našej pozornosti . 

Do redakcie prišlo dňa : 20. 3. 1998 
Adresa au tora : MUDr. K. 1'lIrček , CSc. , Na hôrke 9, 9-1 0 II Nitr'a 
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