
Informujeme

roãník I       ãíslo 4       ãerven 2012 www.listyregionu.cz

14

PhDr. Jindfiich Urban, Ph.D.

Vysvûtlení, proã je v˘skyt depresivní
poruchy u Ïen vy‰‰í, je nûkolik. Jedno
vysvûtlení je sociobiologické, které
poukazuje na to, Ïe v historii v hierar-
chii dominance aÈ uÏ u zvífiat nebo u li-
dí byl sestup spojen s depresí a vzestup
se slastí a uspokojením. Pfii ztrátû part-
nera vÏdy více sociálnû utrpûla Ïena

neÏ muÏ. Byl-li aÏ do poloviny 20. sto-
letí tím, kdo zaji‰Èoval v˘Ïivu rodiny,
tak ode‰el-li muÏ, byla Ïena mnohem
zranitelnûj‰í a bezbrannûj‰í a v hierar-
chii dominace padala mnohem hloubû-
ji. To se samozfiejmû zmûnilo, ale toto
evoluãní hledisko nelze pominout.
Tedy z dÛvodu mnohem hlub‰ího soci-

álního propadu pfii ztrátû bliÏní osoby
mají Ïeny vyvinuty mnohem robustnûj-
‰í mechanismy, které jsou spojeny
s rozvojem depresivní poruchy.

Dal‰í vysvûtlení je neuroendokrino-
logické, které poukazuje na rozdílnou
hormonální v˘bavu muÏÛ a Ïen a na to,
Ïe hormonální sestava, která je typická

pro muÏe, je do znaãné míry protek-
tivní i ve vztahu k depresi (hladina
testosteronu). Ov‰em tato zbraÀ je
dvojseãná, jelikoÏ testosteron je zá-
roveÀ hormon, kter˘ do urãité míry
sytí hladinu agresivity. MuÏi mají si-
ce ménû deprese, ale v pfiípadû agre-
sivity obrácené vÛãi vlastní osobû
jsou daleko ãastûji úspû‰nûj‰í. U Ïen
se deprese vyskytuje 2 aÏ 4 krát ãas-
tûji neÏ u muÏÛ. MuÏi po celé zemi
se dvûma v˘jimkami (jednou z nich
je âína) se dvakrát ãastûji zabíjejí.
Otázka zní: je-li deprese riziko pro
sebevraÏdu a Ïeny jsou podstatnû de-
presivnûj‰í neÏ muÏi, jak to, Ïe muÏi
spáchají sebevraÏdu ãastûji? 

Jedna z odpovûdí je v tom, Ïe Ïe-
ny mnohem ochotnûji komunikují se
sv˘m okolím o sv˘ch problémech,
ãastûji zajdou k psychologovi ãi psy-
chiatrovi, mají tendenci i drobné ob-
tíÏe komunikovat a tím jsou daleko
snadnûji zachytitelné zdravotní a so-
ciální sítí, která jim pomÛÏe. Dal‰ím
dÛvodem je to, Ïe jedním z riziko-
v˘ch faktorÛ pro sebevraÏednost je
konzumace alkoholu a také vût‰ina
sebevraÏd je vykonána pod vlivem
alkoholu. Spotfieba alkoholu na oso-
bu je vy‰‰í právû u muÏÛ (i kdyÏ Ïe-
ny se k nim v západním svûtû zaãí-
nají postupnû pfiibliÏovat). KdyÏ uÏ
se dotyãní dostanou do péãe odbor-
níkÛ, je prognóza u obou pohlaví
zhruba stejná. Problém je v tom, Ïe
se Ïeny do péãe snáze dostanou
a proto to opticky zvenku vypadá, Ïe
jsou snáze léãitelné.
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PotkanÛ, krys, my‰í, ‰vábÛ, rusÛ, mravencÛ, faraonÛ, vos, molÛ, rybenek, blech, 
‰tûnic, plísní, virÛ, bakterií, plevelÛ, dfievomorky, ãervotoãÛ a v‰ech ostatních 
obtíÏn˘ch ‰kÛdcÛ.
Provádíme vyklízecí práce vã. likvidace odpadu, ochranu proti holubím koloniím, 
nástfiiky krovÛ proti dfievokazÛm, likvidaci neÏádoucí vegetace, poradenskou ãinnost.

mobil: 602 563 380, e-mail: parez.martin@seznam.cz

SVù¤TE PÉâI O VA·E ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ ODBORNÍKÒM FIRMY „PA¤EZ”

ZDRAVOTNù TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE�DESINSEKCE�DESINFEKCE

FIRMA

PA¤EZ

www.konopac.cz

MK Izolstav s.r.o. Crhov 65, PSâ 679 74
MIROSLAV KONOPÁâ

e-mail: konopac@iol.cz
tel./fax: 516 463 413, mob.: 602 500 813

Nejvy‰‰í kvalita
za nejlep‰í ceny

- STAVEBNÍ KLEMPÍ¤STVÍ
- IZOLATÉRSTVÍ

- VE·KERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
- POKR¯VAâSKÉ PRÁCE
- VE·KERÉ ZÁMEâNICKÉ PRÁCE

Ra‰ino a.s. Brnûnská 1085, KU¤IM, tel.: 602 486 331

Nov˘ Ford B-Max 
motor 1,4 - 90PS, posuvné dvefie

cena

289 990 Kã vã. D
PH

Psychologické okénko

Proã Ïeny trpí depresí ãastûji neÏ muÏi

Pro ãtenáfie ListÛ regionÛ jsme ve spolupráci s panem PhDr. Jindfiichem Urbanem, Ph.D.
pfiipravili rubriku „Psychologické okénko”, ve které bude pan doktor Urban seznamovat
ãtenáfie s poznatky psychologie a sociologie. Spoleãnost, ve které Ïijeme, se velmi rych-
le promûÀuje a právû poznatky tûchto vûdních oborÛ nám mohou pfiiná‰et urãitou refle-
xi, pomoc a moÏná i nadhled nad dûním kolem nás. JiÏ nyní ãím dál tím více lidí uplat-
Àuje poznatky psychologie a sociologie ve svém kaÏdodenním Ïivotû a nûktefií odborníci
dokonce uvádûjí, Ïe 21. století se stane stoletím psychologie - tedy návratu k ãlovûku
a jeho skuteãn˘m potfiebám. Pfiejme si jen, aby tomu tak bylo.
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V rámci psychologie se vûnuje pfiedev‰ím humanistické psychologii. Zab˘vá se problematikou etiky,
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