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minimálnu, ale záro-
veň účinnú dávku lie- 
kov. Liečbu treba pod- 
poriť aj nefarmakolo- 
gickými postupmi – 
užívaním kyseliny 
listovej minimálne 
tri mesiace pred poča-
tím a počas celej 
gravidity. Od prvého 
momentu buďte 
v úzkom kontakte so 
psychiatrom a s gyne-
kológom, ktorí musia 
nevyhnutne spolu-
pracovať. Po pôrode 
zvážte otázku dojče-
nia a prechod na anti-
psychotickú liečbu 
s dlhodobým účin-
kom, ktorá dokáže 
predchádzať ďalšiemu 
vzplanutiu duševnej 
poruchy.

Veľmi lacno sme 
kúpili byt v dobrej 
štvrti a už vieme 
prečo. Vedľa nás žije 
muž, ktorý nás stále 
obviňuje, že máme 
odpočúvacie zaria-
denia, sledujeme ho 
a podobne. Mám hrôzu 
z toho, že za mnou zase 
vybehne na schodisko. 
Čo môžeme robiť?
Iva

hormóny a ona zase 
skončila na psychiat-
rii, lebo mala vidiny 
a počula bludy. Máme 
sa s dieťaťom úplne 
rozlúčiť?.
Roman

Napriek závažnej 
diagnóze a liečbe, 
ktorá musí byť dlho- 
dobá, môžete mať  
zdravé dieťa. Teho- 
tenstvo plánujte po 
období, keď bude 
manželkin psychický 
stav dostatočne stabi-
lizovaný. Dnes sú 
k dispozícii moderné 
antipsychotiká, pri 
ktorých významne 
znížené riziko prob-
lémov s donosením 
plodu. Potvrdzujú to 
klinické sledovania aj 
podrobné tehotenské 
registre. Manželka 
musí aj počas gra- 
vidity užívať 

Už z krátkeho opisu 
môžem konštato-
vať, že váš sused má 
príznaky závažnej 
duševnej poruchy. 
Ak sa nebude liečiť, 
môže byť nebezpečný. 
V situácii, keď svojím 
správaním ohrozuje 
seba alebo svoje 
okolie, sa treba obrátiť 
na políciu. Tá v súčin-
nosti so záchrannou 
zdravotnou službou 
zabezpečí jeho prevoz 
do najbližšieho zdra-
votníckeho zariade-
nia, kde ho podrobia 
odbornému vyšet-
reniu a prípadnej 
liečbe. Ak by išlo len 
o prechodné riešenie, 
obráťte sa na špecia-
listov v medicínskom 
práve. Problém, ktorý 
opisujete, má okrem 
medicínskeho aj so- 
ciálny a právny 
rozmer, preto ho treba 
riešiť komplexne. 

na pokračovanie 
vo farmakologic-
kej liečbe, a bude 
manažovať prípadnú 
ďalšiu starostlivosť 
o vašu dcéru. Veľmi 
nápomocná môže 
byť psychoterapeu-
tická podpora nielen 
na zvládnutie aktu-
álneho stavu, ale aj 
na nácvik zvládania 
záťažových situácií 
v budúcnosti.

Manželka má tridsať  
rokov. Pred tromi 
rokmi u nej vypukla 
schizofrénia. V nemoc- 
nici ju stabilizovali.  
Chceli by sme die- 
ťatko. Psychiatrička 
znížila manželke 
dávku liekov. Keď po 
štvrťroku nedostala  
menštruáciu, veľmi 
sme sa tešili. No 
nebola tehotná, 

„poplietli“ sa jej 
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Sedemnásťročná 
dcéra sa pokúsila 
o samovraždu. Užila 
lieky. Našťastie ju 
našla svokra. Na 
psychiatrii bola len 
dva dni. Mali plný 
stav a horšie prípady. 
Lekárka jej predpí-
sala antidepresíva. 
Teraz je doma, vôbec 
s nami nekomunikuje. 
Čo máme robiť? Mám 
nutkanie kontrolovať 
ju každé dve minúty.
Miloš

Podľa všetkého lekári 
vyhodnotili kona-
nie vašej dcéry ako 
skratovú reakciu 
v záťažovej situá-
cii a nevideli riziko, 
že by sa samovra-
žedné konanie mohlo 
opakovať. Vyhľadajte 
ambulantného 
psychiatra, ktorý 
posúdi, či je dôvod 
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