


1



2

Zbornik
Na sti~i{~ih psihiatrije in ginekologije

Psihiatri~na bolni{nica Begunje, 2000
Urednika: Janez Romih, Andrej @mitek

Lektoriranje: Marija @mitek
Recenzenta: prof.dr. Helena Meden Vrtovec, dr.med.

prof.dr. Milo{ F. Kobal, dr.med.
Oblikovanje: Barbara Bogataj-Kokalj

Tisk: Medium d.o.o.
Naklada: 350 izvodov

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

618(063)
616.89(063)

    NA stičiščih psihiatrije in ginekologije : (zbornik), Begunje,
22. in 23. oktober 1999 / (urednika Janez Romih, Andrej Žmitek). -
Begunje : Psihiatrična bolnišnica, 2000

1. Romih, Janez
108290048

Organizacijo strokovnega sre~anja je sofinanciral Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Zbornik je s sklepom Katedre za psihiatrijo Medicinske fakultete
Univerze v Ljubljani uvr{~en med obvezna u~na gradiva v okviru

predmeta Psihiatrija v dodiplomskem in podiplomskem {tudiju na
Medicinski fakulteti v Ljubljani.



3

Begunje, 22. in 23. oktober 1999

Na sti~i{~ihNa sti~i{~ihNa sti~i{~ihNa sti~i{~ihNa sti~i{~ih
PSIHIATRIJEPSIHIATRIJEPSIHIATRIJEPSIHIATRIJEPSIHIATRIJE

ininininin     GINEKOLOGIJEGINEKOLOGIJEGINEKOLOGIJEGINEKOLOGIJEGINEKOLOGIJE

Psihiatri~na bolni{nica Begunje



4



5

KAZALO

7 POZDRAVNE BESEDE; Janez Romih

10 PREHOD OD TRADICIONALNE K SODOBNI VLOGI @ENSKE V DRU@INI;
Martina Tomori

19 VLOGA @ENSKE V DRU@INI IN NJENA GENERATIVNA FUNKCIJA V
POJMOVANJU KATOLI[KE CERKVE; Vinko Poto~nik

36 NEVROENDOKRINA KONTROLA REPRODUKCIJE; Borut Kobal

46 RAZLIKA MED @ENSKO IN MO[KIM - PSIHIATRI^NA PERSPEKTIVA;
Andrej @mitek

63 NOSE^NOST IN POROD KOT STRES; Janez Roj{ek

73 DU[EVNE MOTNJE V NOSE^NOSTI, PUERPERIJU IN LAKTACIJI;
Milan Li~ina

84 PSIHOSOCIALNI DEJAVNIKI POPORODNE DEPRESIVNOSTI; Janez Mlakar,
Milan Li~ina, Jo`e Jensterle, Mihaela Trtnik Snoj, Janja Stani~, Franci
[traus, Bojan Zalar, Mira Paternoster

89 @ALOVANJE PO PERINATALNI IZGUBI; Vislava Globevnik Velikonja

100 MO@NOSTI KONTRACEPCIJE PRI HUJE DU[EVNO BOLNIH; Bojana Pinter

109 PSIHOLO[KE ZNA^ILNOSTI MENSTRUACIJSKEGA CIKLUSA, NOSE^NO-
STI IN DOJENJA; Janez Roj{ek

131 O PSIHOTERAPEVTSKIH METODAH PRI EPH GESTOZI; Janez Roj{ek

142 VPLIVI PSIHOTROPNIH ZDRAVIL NA MENSTRUACIJSKI CIKLUS IN
DOJENJE; Mojca Z. Dernov{ek



6

156 PSIHOTROPNA ZDRAVILA IN NOSE^NOST; Rok Tav~ar

169 PRIMARNA IN SEKUNDARNA DISMENOREJA; Eda Vrta~nik Bokal

173 PREDMENSTRUACIJSKI SINDROM; Eda Vrta~nik Bokal

181 PREDMENSTRUALNA DISFORI^NA MOTNJA; Dragica Resman

191 VPLIV HORMONSKIH SPREMEMB V MENOPAVZI NA PSIHI^NE FUNKCIJE
IN DU[EVNO ZDRAVJE; Janez Mlakar

198 DU[EVNE MOTNJE V KLIMAKTERIJU; Milan Li~ina

206 HORMONSKO NADOMESTNO ZDRAVLJENJE (HNZ); Eda Vrta~nik Bokal

215 PSIHI^NI U^INKI EKSOGENIH SPOLNIH HORMONOV; Marga Kocmur

221 POVZETEK POSTERJA

223 O AVTORJIH



7

POZDRAVNE BESEDE

Janez Romih

Spo{tovani gostje, drage kolegice, kolegi,

letos poleti, sredi najbolj razko{nih kulis poletja, nadi{avljenih z
vonjavami sivke, mirte, oleandrov in borovcev, obkro‘enih z valovi blagega
maestrala, v stanju spokojne popoldanske brezbre‘nosti, mi je naklju~je
potisnilo v roke roman Du{ana Merca – Slepi potnik. Vznemirljivo branje o
vr‘enosti ~loveka v svet in o mo‘nostih njegovega uresni~evanja skozi
razmerje med mo{kim in ‘ensko. Pretresljiva zgodba o ~lovekovi primarni,
malone popolni izro~enosti zgolj individualni eksisten~ni dolo~enosti. Silovita
pripoved o tisti resnici telesa, ki ji naplavine zunanjega sveta ne morejo do
‘ivega: »^udovite ‘enske so prostor in ~as,« premi{ljuje glavni junak, »njihovo
dihanje, njihov vonj, njihova hoja, njihova toplota, njihove prsi in njihove o~i,
to so tiste resni~ne sanje, ki se ponavljajo, vedno na novo nastajajo v ~asu
in prostoru. Nebo se lahko razkolje, potres lahko sesuje mesto, pokrajino,
politiki lahko razglasijo ~as krize, one ostajajo tu in nas zapeljujejo. Niso
prikazni, prave ‘enske so.«

Ko je takole sredi poletja pljusnilo vame sporo~ilo omenjenega romana
o usodni medsebojni priklenjenosti ‘enskega in mo{kega bivanjskega principa
in hkrati spoznanje o neprehodnosti mej med njima, je bilo oktobrsko sre~anje
videti {e varno oddaljeno in komaj kdaj se je kak{na misel, in {e ta obotavljiva,
odpravila dogodku naproti. Oziraje se nazaj v ta ~as, se ne morem znebiti
ob~utka, da me je prav prebiranje te nenavadne in strastne knjige zdramilo
iz po~itni{ke letargije in me, obogatenega z izku{njo prepri~ljive pisateljske
imaginacije, intelektualno in emocionalno bolje pripravljenega na novo zbli‘alo
z idejno sredico na{ega seminarja.

Odpiranje diskusije, tokrat med ginekologi in psihiatri, o mnogih
medicinsko relevantnih vpra{anjih ‘enskega bivanjskega principa, ki razli~en
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in bolj zamotan od mo{kega, skupaj z njim tvori ~ude‘no matrico ‘ivljenja,
se mi je za~elo razkrivati kot izjemno aktualno dejanje, tlakovano obvezno z
na~eli sodobne, individualno naravnane psiho-farmakoterapije, vse bolj
odzivne na biolo{ke, v dolo~eni meri pa tudi na psiho-socialno in kulturno
pogojene razlike med spoloma, ~eprav {e zmeraj ne tak{ne psiho-
farmakoterapije, ki bi bila v stanju vselej ciljano, vzro~no, u~inkovito in z
najmanj{imi mo‘nimi riziki pokriti celoten spekter bolezenskih odtenkov, ki
jih vklju~no s svojim spolom, vsaki~ znova predstavlja enkratna in ne ponovljiva
posamezna ~love{ka ekstistenca. Preusmeritev glavnih tokov, od te vizije
~im manj oddaljene psiho-farmakoterapije, tudi v smislu pove~anega sozvo~ja
med ginekologi in psihiatri, v na{o ambulantno in hospitalno prakso sem
prepoznal kot bistveno poanto seminarja.

Sicer pa smo se v »nevarno« razmerje z vami, spo{tovane kolegice in
kolegi ginekologi, spustili predvsem zaradi zahtev, ki jih vam in nam pod
vplivom nekaterih v zadnjih dveh desetletjih naravnost fascinantnih odkritij
bazi~ne nevroznanosti z vso ve~jo te‘o postavlja tako imenovana repro-
duktivna psiho-farmakologija. Njena domena so bolj ali manj radikalne
spremembe endokrinega miljeja med fiziolo{kimi cikli in prelomnicami repro-
duktivnega obdobja, pa tudi ob vnosu spolnih hormonov od zunaj, ko te
spremembe lahko pri nekaterih ‘enskah inducirajo du{evne motnje in s tem
v zvezi potrebo po zdravljenju s psihofarmaki oz. se lahko tak{ni fiziolo{ki
dogodki odzovejo na zdravljenje s psihofarmaki ali pa se dogaja oboje hkrati.

Odkrivanje »resnic« o tako zapletenem, prepletenem, ve~nivojskem in
ve~smernem biolo{kem, medicinskem vidiku ‘enskega telesa, ~e se le da v
kontekstu celotne osebnosti, izpostavljene nenehno tokovom zunanjega
sveta, zato da bi zdravniki zmogli izbolj{ati kakovost ‘ivljenja in ohraniti v
~im ve~ji mo‘ni meri telesno in du{evno integriteto vulnerabilne skupine
‘enske populacije, je izziv, vreden vsakr{nega na{ega napora.

Nekaj ve~ te‘av kot doslej je bilo z nazivom seminarja. Romanti~nega
@enski obrazi psihiatrije je odrinil bolj pragmati~en; morda celo seminarska
vozovnica Begunj v prihodnost. Kajti kri‘potja psihiatrije s preostalimi vejami
medicine so {tevilna. Kolegica ortopedinja mi je pred dnevi namignila, da
imamo veliko skupnega. Je bilo to ‘e zapeljevanje? Morebiti.

Poudarim naj, da je v realnem ‘ivljenju vpetost splo{nih zdravnikov v
tematiko seminarja precej ve~ja, kot da vedeti njegov naziv. Poti psihiatrije
do sti~nih to~k z ginekologijo in obratno se namre~ vijejo skozi ‘ivo tkivo
va{e vsakodnevne ambulantne rutine, ob konkretnem primeru nemalokrat
razpete med bolj ali manj usklajena stali{~a ginekologov in psihiatrov in
va{a lastna. Zato je interes splo{ne medicine, podobno kot ob vseh doseda-
njih {estih, pomembna sestavina tudi tega seminarja.
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Omeniti velja, da dogodek strokovno prestopa zakoli~enost obmo~ij, ki
se ukvarjajo zgolj z ‘enskim bivanjskim principom, in prehaja v polje uravno-
te‘ene obravnave razlik med mo{kimi in ‘enskami, ko se na primer skozi
optiko nevropsihiatrije loteva posameznih du{evnih bolezni in motenj in zdrav-
ljenja s psihofarmaki. Res pa je tudi, da je predvsem zaradi omejenih ~asovnih
mo‘nosti pred zaprtimi durmi, ~akajo~ na novo prilo‘nost, obti~alo nekaj
zelo zanimivih tem.

Cenjene predavateljice in predavatelji, bili ste spet dolgo ~asa neopazni.
Po sestanku, sklicanem v Begunjah, ste poniknili vsak v svojo delovno samoto
in nas niste skoraj z ni~imer ve~ vznemirjali. Vrnili ste se {ele zdaj, v tej
pozni jeseni, ko se je, upam, tudi trpko meso sade‘ev va{ega sodelovanja
na seminarju zgostilo v smisel dozorevanja.

Nad – obveznosti sta vsak na svojem koncu, brez panike in glasnih vzdihov,
suvereno opravila kolega Borut Kobal in Andrej @mitek. Zamol~anje hvale‘nosti
in pohvale obema, bi me zagotovo pripeljalo {e kak{en korak bli‘je peklu.

Ne vem pa, kaj se dogaja z na{imi sponzorji? Iz leta v leto vas je ve~.
So med vami ‘rtve ~ustvene navezanosti na Begunje? Vas je nekatere
pripeljala v vasico pod Karavankami nepote{ena zvedavost? Ali pa vse vas
vendarle bolj pretehtane in globlje vsebine na{e vzajemne povezanosti?

Spo{tovani gostje, besede same ne zmorejo pri~arati pristnosti do‘ivetja
dobrodo{losti. S tem je tako kot v ljubezni: jo za~uti{, jo diha{, ve{. Ali pa
vsega tega ni. Po tej plati bi za na{o bolni{nico dal roko v ogenj. Veliko
pridnih dlani je v teh dneh mislilo na vas. Kaj pa, dragi nam pri{leki, va{
dele‘ pri tem? Ste v svojih bisagah prinesli prav{njo merico radosti dru‘enja,
da bomo lahko do konca popasli vse te lepe, tople, begotne trenutke na{e
tukaj{nje kratke skupne zemeljske usojenosti?

Ima me, kolegice, da bi vam {e enkrat pri{epnil: ~udovite ‘enske ste
prostor in ~as. Nebo se lahko razkolje, potres lahko sesuje… in tako naprej.
A ~emu neki, ko pa to ‘e vse veste. In ima me, da bi prisotnemu mo{kemu
bivanjskemu principu podtaknil v razmislek iz romana naslednje: »Povedala
mu je, da je svet ‘ensk druga~en. Da sprejemajo mo{ko telo in njegovo
sapo, da pa nikoli ne vedo, ~igave so. Da gotovosti, kakor v mo{kem svetu,
ni. Ni~ ni dokon~no in vse se lahko spremeni. Posebej ljubezen … in tako
naprej.« A ~emu neki, ko najbr‘ nih~e od prizadetih tega ne bo verjel.

Dragi gostje, kolegice in kolegi, navsezadnje je vse, kar po~nemo v
‘ivljenju, stvar strahu in poguma. Tako je na licih prirediteljev in predavateljev
vsaki~ malo bledice in v srcih vsaj kak{na krpica tesnobe. O~arljiva Bachova
glasba, ki jo je violinist Dejan Bravni~ar mojstrsko zvabil iz bogve kak{nih
globin in jo mehko polo‘il v na{o bli‘ino, je opravila s tem. A zakaj se ne bi,
preden sledi najpomembnej{e, {e enkrat zgodilo najlep{e.


