PSYCHIATRIE
ZVOLSKÝ, P. et al. Obecná psychiatrie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996, 192 s.
Náplň: příčiny, dg, léčba a prevence duševních poruch a chorob
- výskyt v každém věku, změny psych. fcí, verbálního a neverbálního chování
- poruchy biologických fcí, působení nepříznivých psychologických a sociokulturních faktorů

Historie
Psychologie: popis osobnosti, jednání, chování, verbální, neverbální komunikace
Psychopatologie: popis poruch fcí a projevů člověka
Psychiatrie: popis a klasifikace symptomů, syndromů, dg, terapie, prevence
- popisy psych. poruch staré, již 2000 let př.Kr., též v Bibli (deprese)
- velký vliv filosofie, náboženství
- jako univ. obor přednášena od 19. stol.

Antika: rozvinutí klasifikace poruch, organické příčiny
Hippokrates: duš. onemocnění vznikají jako poruchy CNS (epi), “O božské nemoci”
- hledání anatom. podkladů chorob, fysiologická teorie (sanquinik, cholerik, flegmatik, melancholik)
- psychologická teorie (emoční vlivy)
- správná lokalizace řady fcí do CNS, sny jsou výrazem našich tužeb a přání, psychoanalýza 1000 let před Freudem :-)
Řekové: “tabula rasa”, ovlivnění jen prostředím

Galén: duš. choroba dána poškozením CNS nebo jeho odpovědí na poruchu jinde v těle
- duše vázána na struktury CNS, je externí  (5 smyslů) a interní (úsudek, cítění, myšlení, motorika)
- pád Římské říše, úpadek humanismu, vědy
- nastupuje mystika Orientu a křesťanství
5. stol. n.l.: posedlí musejí být stíháni, trestáni, hon na čarodějnice, stigmata diaboli, démonologie

Středověk: hon na kacíře, později tažení proti “posedlým” (13. stol.), inkvizice
- duševně choří vyloučeni z medicíny, postaveni   na okraj společnosti
- Malleus Maleficarum (Kladivo na čarodějnice), 15.-18. stol., rovnítko mezi kacířem, posedlým, kouzelníkem, nemocným
- lékaři v 15.-16. stol.: odpor vůči inkvizici, snaha  o vysvětlení podstaty duševních chorob
- 1755 Marie Teresie ruší zákon o čarodějnictví
- poslední upálení ještě v 19. stol. (1874, Mexiko)!

Renesance: návrat k lidským hodnotám, humanismu, vědeckému pohledu a bádání
- 16. st. Erasmus Rotterdamský, Thomas Moore, Francis Bacon: mysl (spojena s tělem, prostředím) x duše, motivace (pudy, přání, impulsy)
- léčba psychicky nemocných primitivní, vymítání ďábla
Osvícenství: deklarace práv člověka, reforma péče, zakládání špitálů, první přehledy příčin psychických poruch, jejich klasifikace
- léčba somatická i psychická

- u nás ještě v 18. st. nemocní drženi v klecích, okovech (vzpomeňte: Forman-Amadeus)
- 1761: praktická lékařská škola UK, Praha, nemocnice Na Františku, dr. Jan Theobald Held
- 1784: 1. všeobecná nemocnice s odd. pro duševně choré, Vídeň (R-U monarchie)
- 1.12.1790 Praha: všeobecná nemocnice, kam převedena i původní lékařská škola
- odděleně postaven “Tollhaus” (blázinec), stojí dodnes, tehdy moderně vybaven, od r. 1821 výuka o “choromyslnictví”


- klášter u kostela sv. Kateřiny (Kateřinky, v blízkosti bydlel A. Einstein) zakoupen a adaptován pro potřeby duševně nemocných
- 1826: ošetřováno až 250 pacientů !
- 1846: Ústav pro choromyslné Království českého
- pobočky Na Slupi, u sv . Apolináře, Kosmonosy
- ergoterapie, knihovna, zábavní místnost, zahrada
- ved. Riedel, Köstl, Fischl
- ústavy v Dobřanech a Opařanech
- 1882 UK rozdělena na českou a německou
- od r. 1886 česká a německá psychiatrická klinika
- přednostové: Čumpelík, Hellich, Kuffner, Mysliveček, Vondráček, Dobiáš, Mečíř, Heveroch
- 1900: soustava PL léčeben (Praha-Bohnice, Kroměříž, Havlíčkův Brod, Jihlava, Horní Beřkovice)
- azyly pro duševně nemocné (Znojmo, 1458)
- 1784 Brno: nemocnice u sv. Anny (+sirotčinec, nalezinec, ústav pro pomatené, porodnice)
- od r. 1836: již žádné řetězy, ale duševně nemocní mají osobní oděv a nábytek
- 1863 Brno: Zemský ústav pro choromyslné, Černovice
- 1919 Brno: vniká MU
- 1921-24: psychiatrická klinika v Brně, 1965 přesun do FN Bohunice
- Slezsko: komory bláznů při špitálech
- 1873 Albrechtice: ústav pro nebezpečně choromyslné
- 1886-1889 Opava: PL
- od r. 1833 Plzeň: pokoje pro duševně pomatené
- 1942 (teprve !) Plzeň: neurologicko-psychiatrické odd. nemocnice
- 1864 Bratislava: nem. Milosrdných bratří, psychiatrické oddělení, pokrokový systém
- podobný v Čechách jen Plzeň a Pardubice
- univerzitní psychiatrická klinika v Bratislavě vzniká   v r. 1919 (prof. Mysliveček), dále řada PL
- další univ. kliniky v Hradci Králové, Plzni, Olomouci, Košicích, Martině
- 60. léta 20. st.: psychiatrická laboratoř při 1.LF UK Praha
-1961 Praha: Výzkumný ústav psychiatrický     (prof. Hanzlíček)
- 1989: PCP (Psychiatrické centrum Praha,        prof. Höschl)
- období 1939-1945 a 1948-1989: záchrana obětí pronásledování před vězením stanovením těžší nebo dostatečně důrazné dg (invalidní důchod)
- určité ústupky totalitě (hospitalizace “rizikových” jedinců v období státních svátků, návštěv…)
- psychiatrie ztratila 500 let rozvoje oboru díky silnému tlaku tehdejšího náboženství a filosofie
- 19. st.: samostatný obor, systém, klasifikace, studium anatomie, fysiologie, zkušeností pac.
- pozornost věnována nejen velkým dg, ale též neurosám
- 2 směry vývoje: organická teorie (neurovědy:  Dax, Broca, Harlow, Broadman, Kreaepelin) a teorie psychologická (Freud)
- poruchy CNS-psychiatrická dg (Kreaepelin, Bleuler, Alzheimer, Wagner-Jauregg)
- 1927: Sakel, th. insulinovými komaty
- 1938: Itálie, ECT
- 50. léta 20. st.: neuorovědy, genetika, neurochemie, molekulární biologie, farmakologie, sedativa, hypnotika, antidepresiva
- psychofarmakologie
- genetické mapování a analýza

Psychologická teorie
- hledá sepětí mezi vývojem lidské psychiky, průchodem přes kritické vývojové body a duševními poruchami
- psychoterapeutické systémy

Antipsychiatrie: paradoxně podporována některými psychiatry a psychology, popírá zákl. principy (psych. choroby jsou jen “nálepky”, společnost se tak zbavuje nepohodlných jedinců)
- duševní bolest není viditelná, je těžko poznatelná, mnohdy si ji postižený ani neuvědomuje (náhled)
- CNS tvořena asi 30 mld buněk, 15 mld neuronů a ještě řádově mnohem více synapsí (až tisíce na 1 buňku) představuje naše Já
- pravda zřejmě v kombinaci obou teorií, avšak fanatismus v psychiatrii nemá místa ! (hrozí újma pro pacienta), DG. a TH. VŽDY LEGE ARTIS!!!

