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Vážený pane šéfredaktore,
se zájmem jsem si přečetl úvodnik „Věda, psy-

chiatrie a média 2007” (Vinař O., 2007). Docent
Vinař se dotýká důležité a v medicínské i psychia-
trické literatuře již delší dobu obšírně debatované
tématiky - střetu zájmů a transparentnosti (čtená-
řům doporučuji: G. A. Fava: Financial conflict in
psychiatry, World Psychiatry, 6, 19-24, 2007).
Docent Vinař doporučuje transparentnost politiků,
redaktorů a reportérů. To je požadavek zajímavy
a chvalyhodný, ale asi v současné době ne zcela
realistický. Zatím by však stačilo začít příkladem
ve vlastních řadách, podle českého příslovi, že kaž-
dý si má zamést před vlastními vraty. Parafrázuje
tedy klasiky (myslím, že to byl Cato). Ceterum
censeo navrhuji, aby české psychiatrické časopisy,
včetně České a slovenské psychiatrie, začaly co

nejdříve uveřejňovat možné střety zajmů. Je ško-
da, že nám docent Vinař nevyšel příkladem a jako
součást návrhu transparentnosti neuveřejnil také
jeho střety zájmů v rámci úvodníku o této témati-
ce.
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(momentálně bez střetu zájmů)
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Ohlas na článek docenta Vinaře

SCHIZOFRENIE A JEJÍ LÉâBA

Eva âe‰ková

Druhé rozšířené vydání úspěšné publikace se zabývá schizofrenií, one-
mocněním, které je laickou veřejností považováno za katastrofické, a na
něž podobně nahlíží i řada lékařů somatických oborů. Situace se však již
změnila, pokrok byl učiněn hlavně v léčbě schizofrenie, nadějné jsou i nové
pomocné metody (zobrazování mozku, psychoendokrinologické paramet-
ry). Nemocní se v počáteční fázi onemocnění obracejí nejčastěji na lékaře
prvního kontaktu. Proto je nezbytné, aby praktičtí lékaři poznali psychotic-
ké projevy a při nespecifických iniciálních příznacích pomýšleli na možnost
schizofrenní poruchy. Praktičtí lékaři tvoří významnou část odborníků, kte-
rá může přispět k destigmatizaci psychiatrie. Kniha je určena hlavně léka-
řům nepsychiatrům a jejím cílem je rychle se orientovat v nových poznat-
cích o schizofrenii a její léčbě.
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