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Úvod 

 

Zaměření absolventské práce na problematiku psychiatrie v přednemocniční 

péči jsem si vybrala z důvodu toho, že přes tři roky pracuji na psychiatrickém oddělení. 

Za tu dobu jsem měla možnost setkat se s mnoha psychiatrickými diagnózami a 

problémy s nimi spojenými. Tyto nemoci ovlivňují chování nemocného a jeho životní 

styl. Prvotní strach ze setkání s duševně nemocným je dán pouhou neznalostí. Na 

středních, vyšších i vysokých zdravotnických školách je tomuto oboru věnována pouze 

malá část přednášek, oproti jiným oborům. I v knihách s tématikou urgentní medicíny 

se o akutních psychiatrických stavech příliš nedovíme. Zdravotník na psychiatrii musí 

rozpoznat závažné interní či chirurgické stavy a měl by i zdravotník, ať už pracuje na 

záchranné službě či na jakémkoliv oddělení v nemocnici, rozpoznat depresivního 

pacienta, prodromy suicidia, techniky komunikace a zklidnění.  

Již v přednemocniční péči je velmi důležitý správný přístup zdravotníků 

k duševně nemocnému. V dnešní době dochází stále více k napadení posádek rychlé 

záchranné služby. Bohužel v určitých případech k tomu dochází jen díky nesprávné 

komunikaci a přístupu zdravotníků. 

Základem mé absolventské práce je popsání nejčastějších psychiatrických 

diagnóz, správnost komunikace verbální i neverbální, farmakologické řešení u 

neklidných pacientů. 

V praktické části zjišťuji dotazníkovým šetřením, jak jsou zdravotníci 

v nemocnicích a záchranných službách, studenti posledního ročníku středních 

zdravotnických škol a laická veřejnost informováni o psychiatrii. Jaké mají znalosti 

v tomto oboru. Dále popisuji dvě kazuistiky s nesprávným postupem zdravotníků a 

policie.  
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1. Cíle absolventské práce 

 

1.1 Hlavní cíl:  Vypracovat přehled nejběžnějších psychiatrických diagnóz. 

1.2 Dílčí cíle: 

• Vypsat léky dostupné na voze záchranné služby a jejich užití pro pacienta 

s psychiatrickou diagnózou 

• Zpracovat přehled zásad komunikace v urgentních situacích jako je neklidný a 

agresivní pacient a sebevražedný pacient. 

• Zmapovat informovanost zdravotníků, studentů a laické veřejnosti v oblasti 

psychiatrie 

• Popsání dvou kazuistik s nesprávným postupem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

2 Teoretická část 

 

2.1 Duševní zdraví 

Pojem zdraví znamená bio-psycho-sociální pohoda. Co ale znamená ta „psycho“ 

pohoda? Bio-nic mě nebolí, nemám žádné onemocnění. Sociální – mám kde bydlet, 

práci, rodinu, zázemí, ale co si představit pod pojmem psycho pohoda? Že nemám 

stresy? Že dobře spím? Definice WHO z roku 1978 - zdraví je stav plné tělesné, duševní 

a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost choroby či poruchy nebo tělesné vady. 

[Marková, Venglářová, Babiáková, 2006] 

Duševní zdraví znamená dobrou psychickou kondici člověka jako celé osobnosti. 

Je schopen přijímat a zpracovávat informace, logicky uvažovat, dokáže plánovat a 

plány realizovat. Aktivně se účastní dění kolem sebe. Dokáže se adaptovat na nové 

věci, zvládá stresové situace a umí se s nimi vyrovnat. Duševní zdraví představuje 

schopnost přizpůsobovat se změnám a reagovat na ně.  Psychicky zdravý jedinec se 

pozná podle citové vyrovnanosti. Dokáže ovládat emoce.  

Pojem duševní zdraví se liší po demografické stránce, kulturní, vývojové. 

Zatímco v jedné zemi je určitý jedinec považován za psychicky nemocného, v jiné zemi 

je jeho chování a vystupování považováno stále za „normální“. I věková kategorie zde 

hraje významnou roli.  S postupnou destigmatizací psychiatrie a psychologie dnes 

mladí lidé lépe přijímají člověka s „nálepkou“ psychiatrický pacient, oproti starší 

generaci. Zájem o vzdělávání v těchto oborech postupně stoupá. Díky dnešnímu 

životnímu stylu a rizikovým faktorům vedoucím k poruchám duševního zdraví také 

stoupá počet lidí navštěvujících psychiatra či psychologa. Nezaměstnanost, chudoba, 

migrace, politické nejistoty a převraty, nárůst napětí mezi etnickými skupinami, 

deprivace, socioekonomický neklid, zneužívání návykových látek. Všechny tyto faktory 

mohou duševně zdravého člověka dovést do péče lékaře. [Marková, Venglářová, 

Babiáková, 2006 ] 

I včasná a odborná léčba nám zajišťuje kvalitní duševní zdraví.  Má-li pacient 

zlomenou nohu je samozřejmé, že navštíví specialistu – chirurga. Bohužel populace má 
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stále zažito, že v případě psychických obtíží spíše navštíví praktického lékaře, že není 

potřeba psychiatra. A mnozí praktičtí lékaři, než aby pacienta svěřili do rukou 

odborníka a vysvětlili mu, proč by mu měl psychiatr lépe pomoci, snaží se o léčbu, 

která není vždy taková, jakou by klient potřeboval. 

 

 

2.2 Stigma 

Stigma je původem z řeckého jazyka a označovalo cejch, který se vypaloval 

otrokům. Znamená to tedy, že stigma je jakási forma označení, odlišení, poznamenání 

v negativním smyslu. Stigmatizace může být viditelná (např. deformace těla) či 

neviditelná. 

Psychiatrie, její nemoci, způsoby léčby. To vše je pro mnohé laiky tabu. 

Stigmatizace se týká jak pacientů, tak personálu, který pracuje na psychiatrickém 

oddělení. Pacient, který se poprvé setkává s oddělením pro duševně nemocné, může 

mít pocit, že pokud se to jeho okolí dozví, bude mít tzv. „nálepku blázna“. Bude 

odmítán přáteli, v partnerském vztahu, v zaměstnání a to nejenom v době trvání 

nemoci, ale navždy. To může ovlivnit průběh nemoci a příznaky psychické poruchy 

ještě více posílit. Stigma nemocným lidem snižuje sebedůvěru. Jejich důvěra k okolí 

může být narušena a v jistých případech to může vést ke vztahovačnosti až 

k perzekučním bludům. Stigma může narušit i vztah pacienta a zdravotníka. Ze strachu, 

jak bude pacient přijímán okolím, svoje onemocnění bagatelizuje, odmítá. Říká se, že je 

nenáhledový a kritický ke svému stavu. Brání se navrhované léčbě. Muži bývají 

stigmatizováni více než ženy. Také starší lidé vnímají psychiatrii hůře než mladí. Stigma 

se netýká jen samotného pacienta, ale celé jeho rodiny. Přiznat svému okolí např. 

v zaměstnání, že někdo blízký z rodiny se léčí na psychiatrii, je pro mnohé velice tíživé.  

Duševně nemocní lidé jsou mnohdy médii označováni jako nepředvídatelní lidé 

násilnické povahy s nutností nedobrovolné léčby. Laické třídění duševně nemocných se 

dělí na nervové zhroucení a šílenství. Veřejnost lépe přijme nemocného, který se tzv. 

nervově zhroutil. Ten je přijímán jako „chudák, který to nezvládnul“. Tito psychicky 
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nemocní jsou společností lépe tolerováni, je zde menší stigmatizace oproti člověku, 

který je označen za „šílence“. Takový člověk je společností často straněn, odmítán. 

Považován za nebezpečného člověka, který se již nemá šanci vyléčit. [Marková, 

Venglářová, Babiáková, 2006] 

 

2.3 Prestiž oboru psychiatrie 

Obor psychiatrie není mezi zdravotníky ani laiky uznáván a oceňován oproti jiným 

oborům. Psychiatrické kliniky a ústavy byly vždy stavěny mimo nemocnici, či na krajích 

měst. Na jednu stranu aby nemocní měli klid pro zotavení, ale zároveň, aby se nemohli 

pohybovat mezi ostatními nemocnými. Jedna z dalších příčin malé prestiže tohoto 

oboru je menší terapeutická úspěšnost. Psychické onemocnění často přechází do 

chronického stádia. Ze své praxe mohu potvrdit, že modernizace oddělení je velice 

často jako poslední na seznamu renovací. Zatímco celá nemocnice má nová lůžka, 

moderní nábytek, psychiatrie je vždy na posledním místě kde se dělají nějaké moderní 

úpravy. Není to problémem pouze oddělení a nemocnice kde pracuji, ale bohužel je to 

problémem všech psychiatrických institucí v ČR. Tento přístup je dán už s prvními 

známkami výstavby psychiatrií u nás díky názoru, že „blázni nepotřebují nové vybavení, 

protože ho stejně zničí“.  

 

2.4 Historie psychiatrie 

První záznamy o léčbě duševně nemocných pochází z Egypta. Zde vznikaly první 

chrámy jako útočiště pro duševně nemocné. Provozovaly se zde hry, využívalo se 

hudby jako pozitivního dopadu na duševně choré. Tanec, zábava, rozkvetlé zahrady. 

Kladl se zde důraz na pravidelný režim a duševní hygienu.  

Jednou z osobností, která se výrazně zapsala do dějin lékařství, byl Hippokrates 

(460-370 př. n. l.). Kladl důraz na individuální přístup k duševně nemocnému. Jeho z 

hlavních terapií duševně nemocných bylo odstranit z těla nadbytek některé z hlavních 

šťáv pouštěním žilou, projímadly, dávidly [Marková, Venglářová, Babiáková, 2006] 
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Ve středověku bylo psychické onemocnění označováno jako šílenství. Považováno 

za hřích, zbavení rozumu, posednutí zlými duchy popřípadě ďáblem. Velká snaha byla 

vyčlenit nemocné do ústraní, mimo obyčejné lidi. Nemocní byli vyhnáni do lesů, či na 

loď, ze které nebyla naděje na návrat zpět. Těmto lodím se říkalo „lodě bláznů“. Zde 

byly snahy vyléčit člověka pomocí modliteb a exorcismu (vymítání ďábla). Pacienti, 

kteří se projevovali neklidem a agresivitou, byli přivazováni ke kůlům, kde byli mučeni 

rozžhaveným železem, či ponořováni do studené vody. Díky velkému vlivu církve často 

tito lidé končili upalováním na hranicích. V Čechách nebyla ustálená léčba a duševně 

nemocní končili v rukou ošetřovatelů, kteří byli z řad jeptišek a mnichů. Zde se jim 

dostávalo pouze nejnutnějšího opatření. Teprve v novověku nastal mírný obrat. Zde se 

začala uplatňovat myšlenka, že „blázni“ jsou nemocní lidé a zaslouží si ohledy. 

Přátelský, vlídný přístup a pochopení se stávalo vzorem pro ostatní.  

Samostatné ústavy pro psychicky nemocné vznikaly až koncem 18 století. V Praze 

1. listopadu roku 1790 byla otevřena Všeobecná nemocnice a s ní i první psychiatrická 

klinika. Tímto otevřením začala první kulturní a důstojná péče o nemocné. Byl to 

předpoklad k vzniku rozvoje psychiatrie jako medicínského oboru v českých zemích. 

Přesto do podoby dnešních ústavů měl ještě daleko. Kromě lékařů zde pracovali i 

ošetřovatelé. Ti neměli často vůbec žádné vzdělání, natož nějaké poznatky z tohoto 

oboru. Jednali na základě vlastních zkušeností a svědomí. Kvalita ošetřovatelské péče 

se opírala o jejich osobní přednosti. Nebyli ani považováni za zdravotnický personál. 

Byli označováni jako hlídači. Oproti jiným oborům, kde se vyvíjelo ošetřovatelství, zde 

pracovníci pracovali jen za stravu. Měli velmi tvrdou kázeň a mnohdy tam nevydrželi 

pracovat déle jak 14 dní. Teprve kolem roku 1845 přichází projekt na zlepšení 

ošetřovatelské péče o duševně nemocné. Vznikaly kurzy pro zdravotní sestry, které 

trvaly tři měsíce. Pro neustálý tlak na lůžka byly vybudovány další ústavy.  V roce 1869 

v Kosmonosech, 1883 v Dobřanech, 1904 až 1909 v Bohnicích. Během 70. let vzrostl 

počet specializovaných odborníků – psychiatrů, psychologů. Začaly se poskytovat 

moderní léčebné prostředky jako biologické, farmakologické, psychoterapeutické. 

Vznikala specializovaná oddělení – protialkoholní, sexuologická, dětská psychiatrie, 

gerontopsychiatrie. Ve 20. století bylo dalších několik převratů. Za druhé světové války 

byli duševně nemocní zabíjeni jako nepotřebné osoby. Po skončení války nezájem o 

psychiatrii pokračoval. Nesl se v duchu, že v nové společnosti nebude bláznů a šílenců.  
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Poslední významný mezník byl v roce 1989, kde nastal další převrat v psychiatrii. Hlavní 

myšlenkou bylo propustit všechny nemocné z ústavů a zrušit psychiatrické léčebny. 

Tato myšlenka se naštěstí nikdy neuskutečnila. V dnešní době, přes modernizaci 

medicíny a výstavbu nových specializovaných pracovišť, psychiatrie zůstává v pozadí. 

[Marková, Venglářová, Babiáková, 2006] 

Deprese 

3.1 Deprese 

Deprese z latinského deprimere = utlačovat, umlčovat. V dnešní době 

depresivní porucha zabírá první příčky důvodu pracovní neschopnosti. Počet lidí 

trpících depresí se za posledních deset let skoro zdvojnásobil. Nelze jasně říci, proč 

k takovému masivnímu nárůstu dochází. Některé moderní studie uvádějí, že za tento 

vzestup může moderní doba, životní styl a celkový způsob života. Nároky, které jsou na 

nás kladeny, jsou často spouštěčem. Na prvních příčkách, proč lidé upadnou do 

depresí, je především finanční a sociální stránka. Ztráta zaměstnání, finanční potíže, 

problémy v rodině atd. Na dalších místech jsou vážná somatická onemocnění, ztráty 

blízké osoby, nadužívání návykových látek jako je alkohol či některé drogy, nebo jako 

doprovázející onemocnění při úzkostech. Někdy se deprese mohou objevit 

z neznámých příčin u člověka, který je finančně zabezpečený, má stabilní vztahy a 

přesto tomuto onemocnění propadne. Nelze pokaždé zjistit jasný důvod. Proto je třeba 

ke každému nemocnému přistupovat individuálně. Nehledě na to, že každá deprese 

má různou intenzitu, různý průběh a i vypořádání samotného člověka s ní je odlišné.  

 Přesto, že deprese je velice rozšířená, mnoho lidí se na toto onemocnění nedívá 

jako na nemoc, ale jako na slabost, lenost. Mají pocit, že nejen deprese, ale většina 

psychických onemocnění je jen otázka vůle a chtění něco na svém stavu změnit. Díky 

bagatelizaci psychiatrie jako lékařské vědy, nejsou tyto poruchy považovány za 

závažné, často léčitelné a společností přijatelné.  

 Každý někdy prožíváme období, kdy se necítíme dobře. Nemáme do ničeho 

chuť, nemáme náladu se smát a naši budoucnost vidíme spíše pesimisticky. Často se 

tak děje třeba na jaře, na podzim nebo před vánočními svátky. Máme-li před sebou 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
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velký úkol, zkoušku či životní rozhodnutí. Tyto stavy smutku mnohdy přejdou samy od 

sebe, netrvají dlouho a nijak dál nás neovlivní. Máme tendenci říkat, že na nás padla 

„depka“ Ta „pravá“ deprese má delší trvání, bývá hlubší a výrazně zasáhne do života. 

 Deprese postihuje v průběhu života až 17 % obyvatelstva. Vyskytuje se dvakrát 

častěji u žen než u mužů. Deprese je léčitelné onemocnění. Bez léčby mohou příznaky 

onemocnění trvat déle. Vždy platí, že čím dříve léčba začne, tím dříve deprese odezní. 

Neléčená deprese vede ke ztrátě výkonnosti, k izolaci pacienta, ztrátě radosti ze života 

a k celkovému zhoršení tělesného zdravotního stavu. 

 

Příznaky deprese 

Deprese spadá do skupiny afektivní poruchy. Spolu s mánií a bipolární afektivní 

poruchou. O depresi mluvíme tehdy, má-li člověk obtíže minimálně 14 dní a déle. Jde o 

patologický smutek. Tímto onemocněním netrpí pouze lidé, kteří prodělali nějakou 

citovou ztrátu či vážné somatické onemocnění. Deprese se projevuje smutnou 

náladou. Člověk nedokáže prožívat radost. Zeptáme-li se ho na nějaké zábavné zážitky, 

na nic si nevzpomene. Má pocit, že jeho život je prázdný. Obličej je maskovitý, bez 

výrazné mimiky. Psychomotorické tempo je zpomalené. Pohyby jsou pomalé a líné.  

Mluva je též pomalá, a často odpovídá s latencí. Člověk působí sklesle a utrápeně. Má 

poruchy spánku. Nejhůře se cítí ráno, během dne se může nálada mírně zlepšit. Pacient 

je neaktivní. Těžko ráno vstává z postele. Dělá mu problém cokoliv vyřídit. Nikam 

nechodí. Laik by mohl namítnout, že takový člověk je líný, ale pro pacienta je veškerá 

aktivita náročná, unavující. Ztrácí zájem o práci, koníčky, uzavírá se sám do sebe. Žije-li 

sám, má problém např. připravit si stravu, proto často ztrácí na váze. Svojí budoucnost 

vidí pesimisticky. Má pocit, že mu nikdo nedokáže pomoci. Nepříznivě hodnotí svět a 

sám sebe. Deprese se také odráží ve fyziologických aspektech - snížená chuť k jídlu 

vede ke ztrátě na váze, nemocný má poruchy spánku, zácpu, snížené libido. U těžších 

forem se mohou objevit i bludy. Depresivní pacient má často myšlenky na smrt. Přeje si 

zemřít. Má pocit, že už jeho život nikdy nebude lepší a pouze smrt je řešením. 

[Seiferová, Praško, Horáček, Hóschl, 2008] 
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Formy deprese 

Lehká forma – pacient je schopen chodit do práce a vykonávat běžné denní činnosti 

s určitým přemáháním. 

Střední forma deprese – pacient má potíže s vykonáváním činností, je nutná medikace. 

Těžká forma bez psychotických příznaků – pacient není schopen vykonávat jakoukoliv 

činnost. Provází ho beznaděj. U této formy je nutná hospitalizace. Klient má vtíravé 

myšlenky na smrt a sebevraždu. 

Těžká forma s psychotickými příznaky – tato forma je považována za nejzávažnější. 

Pacient má v mysli nevyvratitelné představy a přesvědčení o vině a následném trestu, o 

nutnosti nejíst či dokonce zkoncovat se životem, aby odčinil svojí vinu. U této formy se 

vyskytuje naprostá strnulost – katatonie. Pacient nehybně leží, nedokáže se umýt, 

najíst, dojít si na toaletu. [Marková, Venglářová, Babiáková, 2006] 

 

3.2  Suicidium  

Sebevražda latinsky suicidium, ze sui = se, sebe a caedere = zabít. Suicidialita 

vzbuzuje nejen v lékařích, ale u všech zdravotnických pracovníků velikou nejistotu. 

Tvrzení pacienta, že už nechce žít, nebo že si něco udělá, znamená pohotovost pro 

všechny ve zdravotnickém týmu. Počet lidí, kteří se dobrovolně rozhodnout ukončit 

svůj život v posledních letech klesá, díky kvalitnější psychiatrické léčbě a moderním 

lékům. Přesto čísla jsou děsivá. V letech 2006 – 2010 ukončilo svůj život okolo 7000 lidí. 

Mnohem častěji sebevraždu páchají muži (až 80%). V roce 2000 odhadem suicidovalo 

kolem 1000000 lidí na celém světě. Suicidium u mladých lidí je čtvrtá nejčastější příčina 

smrti ve věku 15 – 19 let. [Monestier, 2003] 

 Riziko sebevraždy je hlavně u lidí na začátku a na konci depresivní ataky, 

chronické a beznadějné somatické nemoci, krize po porodu, neakceptované stárnutí, 

sociální izolace, bezvýchodný vztah k partnerovi, rodičům. Finanční bezvýchodná 

situace, bolest, závislost na alkoholu nebo psychotropních látkách, předchozí 

sebevražedné pokusy, stavy úzkosti, pocity viny, pracovní potíže, ztráta významných 
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mezilidských vztahů, dětství prožité ve špatných podmínkách. Až 15% neléčených 

depresivních nemocných umírá sebevraždou. Sebevražedné tendence se objevují 

nejčastěji u nemocí, jako jsou depresivní stavy, schizofrenie, poruchy osobnosti, 

závislost na alkoholu a psychotropních látkách. 

 Způsob sebevraždy se rozděluje na jemné a tvrdé metody. Jemné metody 

nejsou v mnoha případech fatální. Častěji k nim přistupují spíše ženy a lidé, kteří mají 

ambivalentní postoj ke smrti (není pevně rozhodnut, jestli chce zemřít, nebo žít). Jejich 

pokus o sebevraždu je spíše demonstrativní tzv. volání o pomoc. Jedná se nejčastěji o 

spolykání tablet, pořezání. Tvrdé metody, využívají spíše muži, díky jejich značnějším 

fatálním následkům, zastřelení, oběšení, skok z výšky či pod vlak, uhoření. Přesto nelze 

100% říct, že tyto metody jsou výhradou mužů, stejně tak, že jemné metody se 

vyskytují pouze u žen.  Ze své osobní praxe jsem poznala osobně ženy, které se uchýlily 

k oprátce či ke skoku pod vlak a muže, kteří se snažili přetnout žíly. Lze však z pokusu 

odhadnout, jak moc si nemocný přeje zemřít. Zjišťujeme, jak dlouho pacient 

sebevraždu plánoval, či jestli se nejedná o impulsivní akt. Jak měl sebevraždu 

naplánovanou a jestli tam byla možnost záchrany (pacient sní léky těsně před 

příchodem jiné osoby, která by ho jistě našla, či jestli se rozhodl oběsit hluboko v lese, 

kam nikdo nechodí). Jestli napsal dopis na rozloučenou, schraňoval léky, pořídil si 

zbraň, loučil se s okolím, napsal závěť. Dále hodnotíme chování po činu. Zdali si nadále 

přeje zemřít, lituje, že pokus selhal. Tyto faktory nám napovídají, že pacient to myslí se 

sebevraždou opravdu vážně a takto nemocný by již neměl zůstat bez dohledu 

zdravotníků. Každé suicidiální proklamace musí být brány vážně. 

 

S tématem sebevraždy je spojeno několik mýtů 

Představa: Když se někdo rozhodne spáchat sebevraždu, nikdo mu v tom nemůže 

zabránit. 

Skutečnost: Mnoho lidí, kteří se pokoušejí o sebevraždu, mají ambivalentní postoj 

k smrti. Pohybují se mezi touhou žít a zemřít. Při včasné pomoci je možno sebevraždu 

odvrátit.  
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Představa: Kdo o sebevraždě mluví, ten jí nespáchá 

Skutečnost: Když někdo o sebevraždě mluví je to důkaz, že na sebevraždu myslí, a 

proto je lepší možnost mu pomoct. 

Představa: Když se někoho zeptáme na sebevraždu, můžeme mu tu myšlenku 

vnuknout. 

Skutečnost: Suicidiální myšlenku nelze vnuknout někomu, kdo suicidiální není.  

Vyslovení tohoto tématu se může člověku ulevit, že je zde někdo, kdo s ním o tom chce 

otevřeně hovořit. 

 

Suicidiální vývoj  

-presuicidiální syndrom – na počátku suicidiálního vývoje, stažení do sebe, omezení 

interpersonálních vztahů, pocity viny, snění o smrti 

- suicidiální myšlenky - obtěžující myšlenky typu: „takový život stejně nemá smysl“ 

-suicidiální tendence – nemocný zaujímá ambivalentní postoj ke smrti 

-suicidiální úvahy – nemocný přijímá myšlenku na ukončení života, zároveň při tom 

prožívá pocit úlevy, promýšlí si nejvhodnější postup 

- rozhodnutí o realizaci – vyvolává pocit klidu, vypadá jako zlepšení psychického stavu 

-realizace suicidia 

 

Přístup k suicidálnímu pacientovi je trochu odlišný, podle toho, kde se odehrává náš 

první kontakt. Je samozřejmé, že nejen pacient, ale i zdravotník se bude cítit odlišně 

v situaci, kdy se sebevražedným člověkem bude mluvit v klidné místnosti v bezpečí, 

oproti tomu, kdy si nemocný bude držet u hlavy pistoli, či bude rozhovor probíhat na 

římse okenní lišty. Jistě by v takových situacích měl nastoupit školený odborník z řad 

psychiatrie či policie. Bohužel, v mnoha případech je musí zastoupit lékař, nebo 

zdravotní sestra pracující u záchranné služby.  
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Pojmy  

Sebevražda- úmysl vědomě ukončit život 

Sebezabití – chybí vědomý úmysl dobrovolně zemřít a pochopení rizika situace (např. u 

schizofreniků, delirium tremens) 

Sebeobětování – bez vlastní touhy zemřít (kamikaze) 

Parasuicidium – demonstrativní sebevražda – sebepoškozující jednání spjaté s přáním 

uniknout z bezvýchodné situace, či vynutit si postoj lidí k sobě. 

 

 

3.3 Urgentní terapeutická intervence při nebezpečí suicidálního jednání 

Návod na způsob, jak člověku rozmluvit sebevraždu neexistuje. Každý případ je 

naprosto individuální a je nutno k němu tak přistupovat. I profesionálové, policejní 

vyjednavači, psychiatři, kteří jsou v technikách komunikace velice dobře vyškolení a 

zkušení v takových situacích, mají před každým výjezdem, k takto jednajícímu člověku 

respekt. U takových případů by měl s člověkem jednat ten nejzkušenější tj. policejní 

vyjednavač popř. policejní psycholog. V případě, že záchranná služba dorazí na místo 

dříve, či z nějakého důvodu není možná přítomnost policejního psychologa, je nutno 

jednat i bez něj.  

První z věcí, na kterou musíme myslet, při zásahu u přímo sebevražedného 

člověka, je myslet na své zdraví. Nesnažit se lézt k někomu, kdo stojí na římse v 10. 

patře, či bezhlavě přiběhnout k člověku, který si drží střelnou zbraň u hlavy. Zde by 

nám mohla být sebelepší připravenost v komunikaci k ničemu. Takové situace jsou 

velmi vypjaté a naléhavé, což nás nutí najít řešení co nejrychleji. Ovšem, i přes 

jakoukoliv vypjatost vyžaduje klidný a rozvážný přístup. Abychom mohli danou situaci 

uklidnit, je potřeba, abychom se uklidnili my sami. Relaxační cvičení, které zabere jen 

pár minut (např. zhluboka se nadechnout, vydechnout) si časem každý najde. Máme-li 

s někým mluvit klidně, musíme se uklidnit sami.  
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Než přistoupíme k člověku, je třeba si rozmyslet, kam chceme hovor směřovat. Je 

lépe dávat si menší cíle např. napřed navázat kontakt, zjistit co se děje atd. Dáme-li si 

za cíl klienta co nejrychleji dostat do „bezpečí“ a z jakéhokoliv důvodu se nám to 

nebude dařit, můžeme snadno propadnout pocitu marnosti.  

Přístup by měl být pomalý. Přijít k člověku, včas se ohlásit, představit se a říct, proč 

tu jsem. Sebevrah by se nás neměl leknout. Mohlo by to mít fatální důsledky (např. 

pokud stojí na římse okna, mohl by se leknout a spadnout dřív, než by mohl nějaký 

rozhovor začít). Po představení se je dobré si zkontrolovat, zda li nás klient slyší. Špatné 

počasí, vítr, velká vzdálenost, pláč, křik. To vše může ovlivnit, jestli nás postižený slyší. 

Později by díky tomu mohlo dojít k neúplnosti informací a k nedorozumění. Dále je 

třeba se na rovinu zeptat, jestli se osoba chystá spáchat sebevraždu, i když je to na 

první pohled zřejmé. Dáváme tím najevo ochotu bavit se na toto téma. „Sebevražda je 

jen jedna z možností a můžete to udělat třeba za týden a mezitím se můžeme spolu 

pokusit najít jiné řešení.“ nebo „ Ano, můžete se teď zabít, ale bude to definitivní. Už s 

tím pak nic nezměníte a všechno skončí.“ To je jen příklad vět, jak můžeme získat 

trochu času na hovor a zároveň dáváme najevo respekt, k jeho jednání. 

Důležité je respektovat danou osobu a jeho rozhodnutí zemřít. Nemůžeme 

kritizovat, ani poučovat. Slova jako: „Život jste si nedal, nemůžete si ho vzít.“ jsou 

nevhodná. To, že člověka respektujeme, neznamená, že s ním souhlasíme. Snažíme se 

být nestranní. Nesoudíme. Pokud nám klient tyká, je možno se ho zeptat, jestli 

můžeme také tykat. Komunikaci to velice usnadní. Ovšem je nepřípustné, abychom 

začali tykat první. Ne každý by tykání přijal a naopak by to mohl brát negativně.  

Během hovoru člověk prožívá různé emoce, které se mohou střídat. Projevy 

vzteku, hněvu si nebereme osobně. Abychom mohli jednat klidně a s chladnou hlavou 

se řídili rozumem, nemůžeme dopustit, aby nás naše vlastní emoce ovládly. Jen tak 

můžeme rozumně jednat. Dáváme mu prostor na jeho emoce, aby je mohl projevit. 

Dokud si je člověk „neodventiluje“ nemůže mít zdravý náhled na situaci a její rozumné 

řešení. Jeho emoce zrcadlíme: „Slyším, že pláčete.“ Z toho plyne, že po navázání 

kontaktu necháme prostor emocím a teprve potom vedeme rozhovor ohledně řešení. 

Opačný postup nefunguje. Každý, i malý úspěch pochválíme: „Vidíte, že nám to jde 

spolu se klidně bavit“ 
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Technika aktivního naslouchání 

Není důležité být dobrým řečníkem. Důležité je umět naslouchat a zpracovávat 

dané informace. Tyto techniky nám pomáhají v navozování důvěry s danou osobou. 

První z druhů formulace vět je povzbudivá tj. „Zkuste mi o tom říct více.“ Podmiňuje 

osobu k dalšímu hovoru. Další formulací je rekapitulující „Takže byste si přál, aby se 

k vám vaše přítelkyně vrátila. Rozumím tomu dobře?“ Ujišťujeme se, že chápeme, co 

člověk vlastně chce - již zmíněná formulace zrcadlení. Vyjadřujeme jeho pocity a emoce 

a tím mu dáváme dojem, že je vidíme, respektujeme. „Slyším, že pláčete. Vidím, že se 

hněváte, že prožíváte konflikt.“ Dále je formulace shrnující. Shrneme důležité 

informace a fakta: „To hlavní o čem tu mluvíme je….“ Jako poslední se může použít 

zhodnocující formulace vět: „ Oceňuji vaši ochotu o tom mluvit klidně.“  

V komunikaci se snažíme najít nějaký záchytný bod, který by mohl být pro 

sebevraha důležitý. Něco na čem mu třeba záleží. Nevnucujeme mu svoje nebo 

„obecné“ hodnoty. Pro každého má hodnotu něco jiného. Neříkáme mu: „To bude 

dobré.“ Nás by mělo zajímat: „Co byste potřeboval, aby vám bylo lépe?“ Když budeme 

říkat: „Já vám rozumím“ mohli bychom tím dotyčného naštvat. Opravdu mu rozumíme 

a chápeme? Lépe říct: „Snažím se vám porozumět.“ Pokud sebevrah žádá poslední 

přání, nebo tvrdí, že pokud mu jej slíbíme, půjde s námi do bezpečí, nepřistoupit na 

jeho požadavek. Lépe je ho vyzvat k tomu, aby to udělal on sám. Nikdy k němu 

nevedeme blízké osoby, nebo ty, které si žádá vidět. Nikdy nevíme, jestli nechce, aby 

daná osoba měla trpět za jeho čin.  

I přes veškerou profesionalitu, znalost a snahu, je nutno mít na mysli, že člověka, 

který chce spáchat sebevraždu, vůbec neznáme a nevíme o něm vůbec nic. Nemůžeme 

nikdy odhadnout, jak se zachová. To, zdali se rozhodne zemřít a svůj plán i přes naši 

snahu uskuteční, je jen jeho rozhodnutí. Za jeho život či smrt si zodpovídá sám. Pokud 

sebevraždu uskuteční v naší přítomnosti, během hovoru, jistě je to velice stresují 

událost. Proto při každé takové situaci musíme jít k člověku už s vědomím, že se to 

může stát. Čím více budeme přesvědčeni o tom, že se nic nestane a vždycky to dobře 

skončí, následující trauma bude o to horší. 
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4.1 Akutně neklidný pacient 

Neklid může být důsledkem mnoha příčin. Jednou z prvních příčin je přítomnost 

především schizofrenie. Další příčinou, kdy se můžeme setkat s člověkem, který je pro 

okolí nebo pro sebe nebezpečný, je po požití alkoholu či psychotropních látek. Někdy 

může neklid spojený až s agresí vzniknout u zdravého jedince díky mimořádně špatným 

zprávám, se kterými není schopen se v prvních minutách vyrovnat. Vždy je u neklidu 

nutné myslet na to, zdali nevychází nejen z duševní poruchy, ale i somatické. 

Hypoglykémie, epilepsie, poranění mozku, mozková hypoxie, krvácení do mozku. Tato 

poranění mohou být příčinou neklidu až vystupňované agrese. Velmi často je nutno 

k neklidným pacientům volat spolu se záchrannou službou také policii k zajištění 

bezpečnosti všech zúčastněných. Při setkání s neklidným pacientem je nutno řídit se 

pravidly ohledně bezpečnosti a znát projevy, které nám můžou napovědět, že pacient 

je tenzní a hrozí vystupňování neklidu až k agresivitě. 

 Neklid se projevuje zvýšenou pohybovou aktivitou, přešlapováním, 

podupáváním, zaťatými zuby či pěstmi, upřeným pohledem. Pravidla, na které je nutno 

myslet jsou především, nikdy se k nemocnému neobracet zády, držet si od sebe určitou 

vzdálenost minimálně na délku paže, mít promyšlenou a zajištěnou únikovou cestu a 

nebýt s tímto člověkem ve chvíli neklidu sám v místnosti.  

 

4.2 Psychóza 

Psychózy neboli psychotická onemocnění, která postihuje klienty, ale i jeho 

bezprostřední okolí. Mnohdy si společnost myslí, že psychóza či schizofrenie znamená 

rozštěpení osobnosti. Psychózou se označují stavy, při kterých dochází k poruše 

vnímání, neschopnost rozlišovat realitu. Dá se tedy říci, že během psychózy nemocný 

jinak myslí, vnímá a hlavně prožívá. Během psychózy dochází ke změnám hodnot 

nemocného. Změny myšlení a vnímání dosahují takové intenzity, že člověk nedokáže 

odlišit co je a není skutečné. Nemocný je označován jako psychotik. Psychóza se 

nejčastěji objevuje u schizofrenie, kde lze pozorovat typické příznaky poruchy myšlení.  
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4.3 Schizofrenie 

Schizofrenie je velmi vážné onemocnění, které ovlivňuje myšlení nemocného, jeho 

jednání, vnímání reality a pozornosti. Toto onemocnění je provázeno bludy, 

halucinacemi, úzkostí. Člověk trpící schizofrenií ztrácí kontrolu nad realitou. Je pro něj 

těžké rozpoznat pravost okolností, které se kolem něho dějí. Má pocit, že to co slyší, 

vidí a prožívá, že je naprosto skutečné a nevyvratitelné. Díky tomu je jeho chování 

nepřiměřené. Schizofrenie zasahuje do celého života nemocného a často ovlivňuje i 

jeho rodinu. Velká část lidí s touto diagnózou jsou buď v částečném, nebo v plném 

invalidním důchodu. Přesto ale neznamená, že lidé trpící touto chorobou již nikdy 

nejsou schopni studovat, pracovat, najít si partnerský vztah či založit rodinu. Díky 

dnešní moderní léčbě je mnoho schizofreniků vráceno zpět do normálního života.  

 Schizofrenií může onemocnět úplně každý. Důvod vzniku je nejasné etiologie. 

Nelze proto jasně říci, proč u někoho toto onemocnění propukne. Předpokládá se, že 

na vině bývá více faktorů najednou. Dědičnost, vystavení se nadměrnému stresu, vliv 

toxinů a psychotropních látek, těžké životní situace, alkohol. Schizofrenie se objevuje u 

mužů mezi 15-25 rokem a u žen mezi 25-35 rokem života. 

[www.stopstigmapsychiatrie.cz] 

 

 

Příznaky schizofrenie 

Negativní příznaky – mutismus (ztráta řeči), oploštělost, negativita, anhedonie (ztráta 

schopnosti prožívat radost), snížení citového prožívání (jakoby nemocnému bylo 

všechno jedno), porucha koncentrace pozornosti 

Pozitivní příznaky – halucinace (falešné vjemy, které vznikají bez zevního podkladu), 

bludy (falešná, nepravdivá představa, která nemocnému připadá naprosto pravdivá a 

nelze mu ji vymluvit), pocity pronásledování, pocity výjimečných schopností. 
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Formy schizofrenie 

Paranoidní schizofrenie – nejrozšířenější forma tohoto onemocnění. Její příznaky jsou 

halucinace, nejčastěji sluchové (pacienty označovány jako hlasy), zrakové, dále čichové 

a chuťové. Člověk trpí představou, že je pronásledován nebo je propojen 

s nadpřirozenými silami. Trpí pocitem, že mu jsou jeho myšlenky kradeny či vkládány 

myšlenky někoho jiného, že všechno co se děje kolem něj je s ním spjato. Často se 

může objevit agresivita, protože člověk má pocit pronásledování a cítí se být ohrožen 

na životě. Hlasy můžou nemocného navádět k různým činnostem, komentovat jeho 

chování. Velmi nebezpečné jsou imperativní hlasy neboli příkazové, které nemocnému 

přikazují, co má dělat, i kdyby to byly činnosti protizákonné. Nemocný není schopen 

rozlišit realitu a tak se řídí podle nich. 

Hebefrenní schizofrenie – se objevuje v období dospívání. Díky tomu může být 

utvářející se osobnost silně narušena. Charakteristické je nevhodné chování vůči okolí, 

náladovost, filozofické abstraktní úvahy. Pošklebuje se, směje se ve chvílích kdy je to 

nevhodné, používá vulgární slova.  Halucinace bývají prchavé, nestálé. 

Katatonní schizofrenie - v popředí jsou poruchy motoriky, stupor. Nemocný setrvává 

v jedné poloze velmi dlouho a je absolutně nehybný. Tato forma není častá. 

Schizoafektivní porucha - kromě poruchy myšlení a vnímání jsou také nápadné výkyvy 

nálad ve směru deprese nebo mánie. 

U schizofrenního pacienta může být komunikace náročná proto, že obsah toho co říká, 

může být naprosto nesouvislý, absurdní, těžko pochopitelný. Nikdy mu halucinace a 

bludy nevyvracíme, ale ani nepotvrzujeme. Tím bychom snížily věrohodnost. Je lépe 

říci např. „Je mi líto co prožíváte, musí to být velice těžké.“ 

 

Představa lidí o schizofrenii je často velmi mylná. Domnívají se, že tato nemoc je 

nejhůře léčitelná, že onemocní pouze lidé s nízkým intelektem, že tito lidé nemohou 

být vráceni zpět do společenského života a zbytek života stráví po psychiatrických 
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léčebnách. Nic z toho není pravda. Toto onemocnění je velice dobře léčitelné. Moderní 

léky, depotní injekce (injekce olejovitého charakteru, která se postupně uvolňuje a tak 

její účinek trvá 14 dní až měsíc). Díky dobře nastavené medikaci nelze na člověku, 

pokud není momentálně v psychóze, poznat že trpí tímto onemocněním. Mohou to být 

i lidé s vysokoškolským titulem. Není proto na místě tyto nemocné odsuzovat, 

ponižovat, dívat se na ně „skrz prsty.“ Psychózou může onemocnět úplně každý. 

 

 

4.3 Techniky zklidnění 

Techniky zklidnění se týkají situací, kdy musíme ať už slovem, či farmakologicky 

zklidnit neklidného, agresivního pacienta. Postavit se proti agresivnímu člověku není 

nic jednoduchého, navíc je-li psychotický a tudíž vůbec nechápe, proč by mu měl někdo 

pomáhat a naopak si myslí, že všichni, kdo se o to snaží, mu chtějí ublížit, je náročné. 

Někdo by mohl namítat, proč takovému člověku vlastně pomáhat a snažit se ho 

přesvědčit o tom, že je nebezpečný sobě i svému okolí, ale profese zdravotníka je 

povinna pomáhat nemocnému. Samozřejmě je nutno myslet na své zdraví, a proto je 

v jistých případech na místě, volat policii.  

 Případy agrese a napadení zdravotnických posádek stále stoupá a tak je nutné 

znát tyto techniky. Celý zasahující tým musí vědět, co má dělat, aby nedošlo ke zranění 

pacienta nebo někoho z týmu. Verbální (nadávky, vyhrožování) či brachiální (napadení) 

agrese není pouze dominantou psychicky nemocných lidí. Může se objevit u zdravých 

jedinců prožívajících nadměrnou frustraci, či jsou-li posilněni alkoholem. U 

omezovacích prostředků je třeba se zabývat otázkou práva pacienta, kdy je možné 

pacienta farmakologicky utlumit, přesto že to odmítá. Jakým způsobem musí probíhat 

fyzické omezení, aby nedošlo k porušení občanských práv. Pro všechna opatření je vždy 

nutno jednat podle předepsaných standardů, aby nedošlo k pozdějším problémům. 

 Při agresi je komunikace důležitá, bohužel není však všemocná. U psychoticky 

nemocných je o to horší, že takový člověk nemá vůbec reálný pohled na situaci. 

Komunikace musí být vždy opravdová a upřímná. [Beer, Stephen, Pereira, Paton, 2005] 
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Zásady neverbální komunikace 

Postoj těla by neměl být dominantní, autoritativní (zkřížené ruce na hrudi, ruce 

v bok, rozkročený postoj) Přistupovat pomalu, čelem k nemocnému. S pacientem 

mluvíme ve stejné výšce tzn. pokud sedí, měli bychom také sedět (pozor – zvýšené 

riziko napadnutí). Pozor na mimiku. Výraz v tváři musí být v souladu s tím, co říkáme 

(např. ve chvíli kdy nemocnému oznamujeme, že musí být fyzicky omezen, není 

vhodné se usmívat). Udržujeme si od pacienta určitou vzdálenost, minimálně 1m. 

Agresivního pacienta se nedotýkáme ani ve chvíli, kdy se riziko agrese podařilo zmírnit. 

Neděláme prudká gesta. Za žádných okolností se k nemocnému neotáčet zády. 

 

Zásady verbální komunikace 

Klidný, jasný tón řeči. Tón hlasu by měl odpovídat energii komunikace, výrazu 

tváře. Mluvit pomalu, jasně. Představit se a zkontrolovat s pacientem jeho jméno. 

Snažit se o empatii. Psaní poznámek odložíme na později. Komunikaci udržujeme 

plynulou. Pacientovi nelhat. Ve chvíli, kdy bude mít pocit, že mu lžeme, komunikaci to 

jen ztíží a může nastat další vlna agrese. Mluvit v jednoduchých větách, dávat 

jednoduché příkazy: „Pojďte se posadit, promluvme si o tom co se děje.“ Nezvyšovat 

hlas, nedávat najevo dominantní postavení. Nepoužívat vulgární výrazy, nevyjadřovat 

se žargonem. Věnovat se pouze danému tématu. Nehádat se. Ignorovat narážky na 

naši osobu a neopětovat je. Neprojevovat odpor, nesoudit, nekritizovat. Snažit se dát 

agresorovi najevo, že nás zajímá důvod jeho vzteku. Vyzvat nemocného, aby vysvětlil 

důvod výhružek, neklidu, agrese „Jsem tu, abych vám pomohl. Řekněte mi, co se děje.“ 

Řekneme pacientovi jaký vliv má jeho chování na okolí např.: „Svým křikem děsíte lidi 

okolo.“ U agresivně psychotického pacienta mu halucinace nebo bludy nevyvracíme, 

ale ani nepotvrzujeme. Pokud se nám podaří snížit riziko agrese, zanecháme dalšího 

působení na pacienta, které by mohlo vyvolat další vlnu napětí. Komunikace není 

všemocná. 

Je-li nutno podat neklidovou medikaci, je nutné provést to rychle, za přítomnosti 

dalších osob. Někdy je nutné přistoupit k podání injekce takovým způsobem, že není 

čas přesvědčit pacienta, aby se svlékl a položil. V jistých případech urgence se dá 
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injekce podat do stehenního svalu přes oblečení. Ještě před aplikací do svalu se 

pokusíme o zavedení žilní linky a aplikaci farmak přímo do žíly. Výhoda této aplikace je 

v lepší titraci látek. Rychlost, obratnost, zručnost a zkušenosti jsou zásadní. Jen pozor, 

pokud je při aplikaci přítomno více lidí a je nutné fyzické omezení, na to, aby injekci 

dostal správný člověk.  

 Navzdory modernizace a zlepšování výbavy sanitních vozů, jakékoliv prostředky 

pro fyzické omezení ve voze chybí. Kurty na horní končetiny, na dolní, břišní nebo 

hrudní kurty. Proč nejsou součástí výbavy, není známo. Proto je nutné při kontaktu 

s agresivním člověkem nutnost volat policii. Ti mohou pacienta fyzicky omezit pouty. 

Při fyzickém omezení je nutno změřit pacientovi pulz, saturaci a krevní tlak. Při převozu 

do zdravotnického zařízení by mělo být samozřejmostí, aby policie byla přítomna, i ve 

chvíli, kdy je pacient zklidněn, pro případnou další vlnu agrese. Pokud záchranná služba 

přijede k nemocnému dříve než policie, měla by posádka vyčkat do jejího příjezdu. 

Ohledně podání neklidové medikace a fyzického omezení je dobré znát malé právní 

minimum. Zákon 22/66 Sb. O péči o zdraví lidu umožňuje provádění léčebného výkonu 

bez souhlasu nemocného tehdy, pokud osoba jeví známky duševní choroby nebo 

intoxikace a která zároveň zjevně a aktuálně ohrožuje sebe nebo své okolí, nebo tam, 

kde se jedná o nemocného, u něhož si nelze kvůli jeho zdravotnímu stavu vyžádat 

souhlas k neodkladným výkonům zachraňující život nebo zdraví (§ 23/4b,c).  

 Indikace k podání farmakologických prostředků či fyzického omezení je vždy v 

pravomoci lékaře. 

 

 

5.1 Akutní intoxikace alkoholem  

S lidmi intoxikovanými alkoholem se záchranná služba setkává často. Mnohdy je 

intoxikace spojená s jinými traumaty a zraněním, popřípadě zhoršením dosavadního 

zdravotního stavu.  

Příznaky akutní alkoholové intoxikace 



26 

 

Alkoholový zápach z úst, dezorientace, labilita emocí, snížení pozornosti a úsudku, 

zarudlý obličej, vrávoravá chůze, hypotenze, hypotermie.  

Nutná kontrola vědomí, při bezvědomí zajistit dýchací cesty jako prevenci aspirace 

zvratků. Dále kontrola dýchání, krevního oběhu, krevního tlaku, saturace, teploty, 

zornic, zajistit žilní linku.  

Terapie 

Doplnění objemu infuzními roztoky. U těžkých intoxikací je možné podat Naloxon 0.10-

0.20 mg i. v. popřípadě v infůzi 0.4 mg/h. Lehčí případy bývají ošetřeny na záchytných 

stanicích. Agresivně opilé jedince je možno pouze fyzicky omezit. Podávání tlumivých 

psychofarmak je velice riskantní pro útlum CNS 

 

4.2 Akutní intoxikace opioidy 

Akutní intoxikace opioidy je způsobena buď intravenózní aplikací heroinu, nebo 

morfinu.  

Příznaky 

Sedace, euforie, zvýšení prahu bolesti, mióza, útlum dýchání, nauzea, ospalost, 

kvantitativní poruchy vědomí až kóma. Je třeba pátrat po stopách i. v. podání, 

flebitidách. 

Terapie 

Kontrola vitálních funkcí, saturace, zornic, zajištění žilní linky a podání infuze 

s Naloxonem (0.4mg/h). Po odeznění stavu či překročení dávky je možné očekávat 

rozvoj odvykacího stavu.  

 

4.3 Akutní intoxikace kanabioidy 

Kanabioidy jsou velmi užívanou drogou.  Marihuana se nejčastěji užívá kouření v ručně 

balených cigaretách (tzv. „joint, špek“)  
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Příznaky 

Tachykardie, hypertenze, nauzea, zvracení, halucinace, pocit euforie, hlučný smích, 

paranoidita, zvýšená chuť k jídlu, zarudlé spojivky 

Terapie 

Pro zklidnění je možno podat Diazepam 10 mg i. v., i. m., popřípadě per os 

 

 

4.4 Akutní intoxikace amfetaminem a metamfetaminem 

Často známý pod názvem Pervitin, „Péčko“ „Perník“   

Příznaky 

Hyperaktivita, mydriáza, tachykardie, hypertenze, zvýšená teplota, průjem, závratě, 

nespavost, palpitace, úzkost, pocit zvýšené energie, pocit nadřazenosti, paranoia, 

psychóza 

Terapie 

Někdy je zapotřebí ochlazování a snižování hypertenze. Při neklidu možno podat 

Diazepam 10 mg i. v. nebo i. m. Transport na psychiatrické oddělení. 

 

Závažným následkem užívání drog je problém žloutenky a HIV. Nikdy nezapomenout 

chránit se rukavicemi! Intoxikace, ale i odvykací stavy mohou být život ohrožující. Je 

třeba myslet na možná další poranění (např. nitrolební krvácení). Intoxikovaný člověk 

by měl být observován na JIP či na ARO 12-24 hodin, kde je možno neustálé 

monitorování vitálních funkcí, popř. podpora dýchání při nutném zajištění dýchacích 

cest, kontrola vědomí.  
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U intoxikovaného hodnotíme vitální funkce (TK, P, saturace, TT, GCS, symetrie a reakce 

zornic, kvalita ventilace, průchodnost dýchacích cest, stav krevního oběhu, EKG, 

glykémii)  

Od doprovázejících osob se snažíme zjistit anamnézu, typ látky, kterou se klient 

intoxikoval, množství, cesta vstupu, čas aplikace, tolerance. Ptáme se na možný 

úrazový děj. [Pokorný, 2004] 

 

5.1 Krizová intervence 

Krizová intervence jsou ucelené soubory postupů spojené s traumatizující 

událostí. Krizovou intervenci poskytují psychologové, psychiatři, v terénu policejní 

psychologové. Jde o druh komunikace, poskytnutá profesionálem člověku, nebo 

skupině lidí, kteří se ocitli v těžké krizové situaci. Tato situace je pro každého velmi 

individuální. Co jeden považuje za krizi, pro druhého může být běžně zvládnutelná 

situace. 

Chvílí, kdy zdravotník v terénu potřebuje znát techniky komunikace pro 

zvládnutí krizové situace je jistě dost. Nejčastější případy jsou úmrtí blízké osoby, 

smrtelné autonehody, kde jsou lidská těla těžce zdeformována, těžká zranění dětí, 

znásilnění, přepadení atd. Další situace, kdy je potřeba promluvit s postiženým 

člověkem, popř. skupinou lidí jsou přírodní katastrofy, potopy, požáry, zemětřesení, 

letecká neštěstí atd. 

Záchranná služba se může dostat k člověku, který je v krizové situaci např. 

z důvodu ztráty práce, partnera, finančního bankrotu. 

Pro úspěšné zvládnutí krizové intervence je důležitá vlastnost empatie. Nutnost 

vcítit se do pocitů člověka a představit si jeho trápení. Je vhodné zeptat se klienta co se 

vlastně děje, i přesto, že je to na první pohled jasné. Je možno zvolit techniku aktivního 

naslouchání tj. schopnost zpětně reflektovat sdělené informace (zrcadlení - co 

nejpřesněji vystižení klientových myšlenek. Nechat klienta chvíli mluvit bez přerušení a 

po chvíli vyjádřit vlastními slovy jeho sdělení), všímat si verbální i neverbální 
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komunikace, být nestranný. Nutnost dát klientovi najevo, že ho posloucháme, že nás 

jeho trápení neobtěžuje. 

Duševní krizi provází různé emoce. Je třeba těmto emocím dát volný průběh a 

nechat klienta, aby je mohl vyjádřit. 

Pláč tzv. „ventil“ napětí. Vyjadřuje zármutek, psychické neštěstí. Není třeba hned 

nabízet kapesník. To může pláč zabrzdit příliš rychle. Pokud se klient za pláč omlouvá, 

je vhodné říci např. „To je v pořádku, tady se může plakat“, nebo „Vidím, že pláčete, že 

jste smutný.“ Když dovolíme, aby plakal, naznačujeme tím, že jeho emoce 

respektujeme. Rozhodně není dobré klienta začít utěšovat. 

Hněv, vztek, zlost může být jednou z fází vyrovnávání se s těžkou zprávou. Může rychle 

vystřídat pláč, smutek, popření. Opět je možno použít metodu reflexe: „Vidím, že jste 

rozzlobený.“ Není přípustné, aby zdravotník hněv či agresi opětoval. 

Strach a tichá, ustrašená mluva naznačuje, že klient se chce schovat, nechce být viděn. 

Ticho – důvody, proč klient mlčí, jsou různé. např. rozmýšlí se co říct, přemýšlí nad 

sdělením, obává se ztráty intimity a bezpečí. Zde je vhodné poskytnout klientovi 

prostor a říci např.: „Já vás poslouchám, vidím, že se vám těžko začíná.“ Pokud klient 

mluví pomalu, nespěcháme na něj. V případě že odmítá cokoliv říci, nemusíme za 

každou cenu mluvit jen proto „aby nebylo ticho“. Stačí jen říct, že jeho mlčení 

respektujeme.  

Opakem ticha je křik, kde se naopak klient snaží strach překřičet a dokázat si, že je 

silnější než on. 

Vždy je třeba mluvit jistým, ale klidným hlasem. Neslibovat, že se mu určitě nikdo 

nebude smát, nebo hněvat se na něj. Raději se zeptat: „Proč by se měl někdo 

smát/hněvat na vás?“ Ve chvíli, kdy slíbíte něco, co nemůžete 100% zajistit, klient vám 

přestane důvěřovat a tím je narušená další komunikace (slíbit že se všechno napraví). 

Mluvit jasně např. při oznamování úmrtí blízkého člověka neříkat: „Odešel, již není 

mezi námi atd.“ Lépe říct: „Zemřel, dovolte mi projevit upřímnou soustrast.“  

Nebagatelizovat tj.: „…ale to není přeci něco tak strašného, to se stávají horší věci“ 

Raději říci: „ Vidím, že vás to velice zasáhlo. Že vás to moc trápí.“ Klient nechce slyšet 
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co má či nemá dělat, ať už teď či do budoucna. O tom si musí rozhodnout sám. 

V krizové situaci není dobré dávat rady. Raději jen poslouchat. Důležitá je i neverbální 

komunikace, tj. stát popř. sedět klidně, nekřížit ruce na prsou, pozorně naslouchat, 

udržovat oční kontakt. 

Technikám komunikace se odborníci učí léta. Přesto, i když člověk není 

vyškolený terapeut, může pomoci jen tím, že naslouchá, dá klientovi prostor, aby mohl 

mluvit. Lidé, v krizových situacích jsou vyděšení, bojí se, pláčou, hněvají se na všechno 

a na všechny, protože nemůžou dané situaci uvěřit. Nastane-li taková situace, nebát se 

komunikovat s klientem. Mnohdy se stane, že se nechceme pouštět do takových 

rozhovorů ze strachu, co vlastně říct. Není třeba se bát. Přesto, že ne vždy dospějeme 

k úspěchu (např. nedostatek času) není vhodné přehlížet takového klienta. Říct si, že 

raději se nebudu do „krizového tématu“ pouštět a nechám to až na zdravotníky 

v nemocnici, není zrovna vhodný přístup. Tím bychom mohli klientovi ještě víc ublížit, 

že si bude myslet, že jeho problém či krize nikoho nezajímá. Vždy je třeba myslet na to, 

že jednou se můžeme v takové situaci ocitnout taky a představit si, jak by bylo hrozné, 

kdyby s námi nikdo nechtěl o tom mluvit. 

 

6.1 Farmakologie v přednemocniční péči 

Oproti psychiatrickému oddělení, kde je na výběr veliká škála farmak, v sanitním voze 

je výběr značně omezen. Ve vybavení sanitních vozů je z psychiatrických léků na výběr 

Apaurin, Haloperidol, Tisercin. Vše samozřejmě v injekční formě. 

Apaurin (Diazepam) – indikační skupina anxiolytikum, benzodiazepin (BZD) 

Apaurin má široké spektrum účinku. Indikace k podání jsou např. úzkosti, neklid, 

epilepsie. Podat ho můžeme v případech, kdy je pacient neklidný, rozrušený, 

podrážděný, agresivní.  

Kontraindikace: přecitlivělost na benzodiazepiny, nedostatečné dýchání, otrava 

alkoholem či psychotropními látkami, bezvědomí, akutní glaukom 
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Nežádoucí účinky: únava, spavost, závratě, svalová ochablost. Dále se mohou objevit 

poruchy koncentrace, zmatenost, dysartrie 

Apaurin musí být podáván s opatrností u starších lidí. Dále pak u pacientů s chronickým 

plicním onemocněním pro případnou dechovou nedostatečnost. Nemocní se 

selháváním jater, ledvin, nemocní s psychózou, užívající nadměrné množství alkoholu 

musí být pečlivě monitorováni.  

Interakce: Tlumivý účinek Apaurinu na centrální nervový systém je zesílen při 

současném užívání sedativ, antidepresivních látek, neuroleptik, barbiturátů, opioidů, 

anestetik, antiepileptik, antihistaminik a alkoholu. 

Těhotným a kojícím ženám se Apaurin podává pouze v naléhavých případech, kdy 

očekávaný přínos je větší než jeho rizika.  

Dávkování: Dávkování je přísně individuální. Při akutním stavu neklidu či úzkosti 5-10 

mg i. v., i. m. 

Při i. m. podání musí být lék aplikován hluboko do svalu. Při i. v. aplikaci musí být 

podáván velmi pomalu. Apaurin by neměl být smíchán s jiným lékem v jedné stříkačce. 

Při infuzním podání se Apaurin dává do roztoku 5% Glukózy nebo 0.9% NaCl, nejméně 

250ml. 

 

Haloperidol  

Haloperidol spadá do skupiny neuroleptik. Působí proti duševním poruchám, 

poruchám chování a myšlení, zklidňuje a tlumí agresivitu. 

Indikace: bludy a halucinace při akutní a chronické schizofrenii, paranoia, akutní 

zmatenost, mánie, agitovanost, agresivita 

Kontraindikace: otrava alkoholem, psychotropními látkami, hypnotiky, bezvědomí. 

Opatrnost by měla být v případě, trpí-li pacient srdečním onemocněním, má sníženou 

hladinu draslíku, vápníku, hořčíku. Při onemocnění jater, ledvin, epilepsii, poruchy 

štítné žlázy. 
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Nežádoucí účinky: extrapyramidový syndrom – tj. svalová ztuhlost, třes, nadměrné 

slinění, abnormální pohyby jazyka, kroužení očí 

Haloperidol je lékem první volby při akutních psychických onemocněních. Často se 

používá v kombinaci s Apaurinem. Apaurin v tomto případě snižuje riziko vzniku 

extrapyramidových příznaků.  

Dávkování a způsob podání: je individuální podle stavu pacienta, jeho tělesné stavbě a 

aktuálních příznaků. Dávkování je třeba titrovat podle reakce pacienta, jeho tělesné 

stavby a věku. Při akutní fázi se podává 2 až 10 i. v. nebo i. m. Pro podání do infuzního 

roztoku jsou vhodné Ringerův roztok, Chlorid sodný 0,9%.  

 

Tisercin ( Levopromazin) 

Indikační skupina neuroleptikum. Tisercin je přípravek s velice tlumícím účinkem. 

Podává se při stavech neklidu, halucinacích, akutních atacích schizofrenie. Tisercin je 

určen pro léčbu mladistvých a dospělých. Přípravek se nesmí podávat pacientům 

mladších 15 let. Tisercin se nesmí podávat při otravách alkoholu a hypnotiky. Pouze ze 

závažných důvodů se smí podávat během těhotenství a kojení.  

Nežádoucí účinky: ospalost, závratě, sucho v ústech, zrychlení srdeční činnosti.  

Při současném podávání Tisercinu a léku na snížení krevního tlaku, může dojít 

k výrazné hypotenzi. Při podání Tisercinu při intoxikaci alkoholu může dojít ke zvýšení 

účinku alkoholu.  

Dávkování: Zpravidla se podává 25-200mg v závislosti na stavu nemocného.  

Tisercin se podává intramuskulárně nebo intravenózně. Při intravenózním podání je 

důležitá monitorace vitálních funkcí pro případnou hypotenzi. [Švestka, 1995] 
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8 Praktická část 

8.1 Dotazníkové šetření 

Celkem jsem rozdala 60 dotazníků. Z celkového počtu se mi jich vrátilo 52. Dotazníky 

jsem rozdala mezi zdravotníky pracující v nemocnici a na záchranné službě, studenty 3. 

ročníku vyšší zdravotnické školy obor všeobecná sestra a mezi laickou veřejnost. Cílem 

dotazníku bylo zjistit, jaké mají respondenti znalosti v oboru psychiatrie. Z celkového 

počtu respondentů bylo 21 zdravotníků, 13 studentů a 18 laiků. Dotazník tvořilo 17 

otázek. První otázka byla zaměřena na to, jestli je respondent zdravotník, student nebo 

nezdravotník. 

Otázka č. 2 

Depresivní člověk je za a)veselý 

   b)smutný  

   c) má halucinace 

  a b c 
zdravotníci 0% 90.4% 9.52% 

studenti 0% 92,30% 7,69% 
nezdravotníci 0% 72,22% 27,77% 

Tabulka č. 1 [zdroj vlastní] 

Výsledky této otázky mě trochu překvapily. Deprese je jedna z nejčastějších 

onemocnění. Velmi často se o ní hovoří ve smyslu, když se někdo cítí skleslý a smutný 

že je v „depce“, aniž by se jednalo o skutečnou a potvrzenou diagnózu. 

Otázka č. 3  

Intoxikace alkoholu a)může být život ohrožující stav 

          b)nemůže ublížit 

          c) záleží na množství 

  a b c 
zdravotníci 66.66% 0% 33.33% 

studenti 61,53% 0% 38,46% 
nezdravotníci 55,55% 0% 44,44% 

 Tabulka č.2  [zdroj vlastní] 
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Přes polovinu respondentů si uvědomuje, že intoxikace alkoholu může být život 

ohrožující stav. Ovšem nutno podotknout, že velmi záleží na množství požitého 

alkoholu. Každá osoba je na množství, které může být život ohrožující, velmi 

individuálně citlivá. Záleží na věku, pohlaví, vytvořené toleranci.  

 

Otázka č. 4  

Schizofrenie je a) léčitelná, nemocný může vést plnohodnotný život 

  b) neléčitelná, je nutno brát léky a žít pouze v psychiatrické léčebně 

  c) neléčitelná, pacient může žít doma, ale nemůže vést plnohodnotný 
život (mít vzdělání, založit rodinu, najít si práci) 

 

  a b c 
zdravotníci 61.90% 0% 38.09% 

studenti 30,76% 30,76% 38,46% 
nezdravotníci 44,44% 27,77% 27,77% 

 Tabulka č. 3 [zdroj vlastní] 

Schizofrenie je léčitelná, ovšem není vyléčitelná. Díky moderním preparátům je mnoho 

schizofreniků vráceno zpět do normálního života. I přes jejich onemocnění mohou žít 

velice dobrým společenským životem, mít rodinu a práci. Bohužel společnost má stále 

za to, že buď musí žít po zbytek života v léčebně, v lepší variantě sice doma, ale 

poznamenáni svojí nemocí v oblasti začlenění se do společnosti.  

 

Otázka č. 5  

K agresivnímu člověku přistupujeme a) klidně, ale rázně 

                   b) tak jak on k nám tj. opětovat agresi 

                    c) nevím 

  a b c 
zdravotníci 95.23% 0% 4.76% 

studenti 84,61% 0% 15,38% 
nezdravotníci 83,33% 0% 16,66% 

 Tabulka č. 4 [zdroj vlastní] 
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Velká část respondentů ví, jak je nutno přistupovat k agresivnímu člověku. I přesto že 

malá část neví, jak by se měla zachovat, nikdo by agresi neopětoval.  

 

Otázka č. 6 

Je-li nutno podat léky na uklidnění neklidnému a agresivnímu pacientovi, nejúčinnější 
způsob je 

a) Injekce do svalu 

b) Čípek do konečníku 

c) Injekce do žíly 

d) Tablety do pusy 

  a b c d 
zdravotníci 52.38% 0% 47,61% 0% 

studenti 76,92% 0% 23,07% 0% 
nezdravotníci 77,77% 0% 22,22% 0% 

 Tabulka č. 5 [zdroj vlastní] 

Všichni dotázaní respondenti vědí, že čípek do konečníku ani tablety do pusy nejsou 

tou správnou volbou. Přesto, že injekce do žíly je mnohem účinnější způsob aplikace, 

díky rychlému nástupu účinku a lepší titrace dávky, většina respondentů se rozhodla 

pro odpověď a – injekce do svalu. Domnívám se, že se tak rozhodli pro snažší způsob 

aplikace. 

 

Otázka č. 7 

Suicidium znamená a) halucinace 

         b) sebevražda 

        c) lék podávaný při depresi 

  a b c 
zdravotníci 14,28% 71,42% 14,28% 

studenti 23,07% 53,84% 23,07% 
nezdravotníci 50% 22,22% 27,77% 

 Tabulka č. 6 [zdroj vlastní] 

Suicidium znamená sebevražda.  



36 

 

 

Otázka č. 8 

Každý kdo trpí psychickým onemocněním je nevyzpytatelný, agresivní, nebezpečný 
a)ano 

b) ne 

  a b 
zdravotníci 42,85% 57,14% 

studenti 61,53% 38,46% 
nezdravotníci 44,44% 55,55% 

 Tabulka č. 7 [zdroj vlastní] 

48,07% všech respondentů považuje všechny, kdo trpí psychickým onemocněním za 

nevyzpytatelné a nebezpečné. Často se lidé na nemocné, s jakoukoliv psychickou 

poruchou, dívají tzv. „skrz prsty“, aniž by do podrobna věděli, s čím konkrétním se léčí.  

 

Otázka č. 9 

Kdo o sebevraždě mluví a) ji nespáchá, jen chce na sebe upozornit 

   b) je pevně rozhodnut, nic mu v tom nemůže zabránit 

   c) je u něj riziko, že si ublíží 

 

  a b c 
zdravotníci 23,80% 4,76% 71,42% 

studenti 38,46% 15,38% 46,15% 
nezdravotníci 22,22% 5,55% 72,22% 

 Tabulka č. 8 [zdroj vlastní] 

Kdo o sebevraždě mluví, je známkou toho, že na sebevraždu myslí. Proto by mělo být 

poskytnuto vyšetření odborníkem, psychiatrem či psychologem, který může zjistit, jak 

moc si dotyčný přeje zemřít. Při vyslovení člověka přání zemřít, by měl být zdravotnický 

tým na pozoru. 
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Otázka č. 10 

Při ošetřování člověka závislého na drogách je u něj nejvyšší riziko nákazy  

    a)žloutenky a HIV 

    b) chřipky 

    c) parazitů (blechy, vši) 

  a b c 
zdravotníci 100% 0% 0% 

studenti 100% 0% 0% 
nezdravotníci 100% 0% 0% 

  Tabulka č. 9 [zdroj vlastní] 

Všichni respondenti jsou si vědomi, jaké může být nejvyšší riziko nákazy u člověka, 

který je závislý na drogách. 

Otázka č. 11 

Neklidnému, agresivnímu člověku a) nikdy nepodáváme ruku 

              b) raději s ním nemluvíme 

              c) netočíme se k němu zády 

  a b c 
zdravotníci 14,28% 4,76% 80,95% 

studenti 30,76% 38,46% 30,76% 
nezdravotníci 5,55% 22,22% 72,22% 

 Tabulka č. 10 [zdroj vlastní] 

K agresivnímu člověku se nikdy netočíme zády, kvůli vlastní bezpečnosti. 15,3% všech 

respondentů by klientovi nepodalo ruku. 19,23% všech dotázaných by s neklidným a 

agresivním člověkem raději nemluvili. Ačkoliv komunikace není všemocná, někdy lze 

rozhovorem s takto jednajícím člověkem, agresi trochu zmírnit.  

 

Otázka č. 12 

Psychické onemocnění je a) dědičné 

          b) vzniká z nejasné příčiny 

           c) vzniká již v dětství, díky špatnému zacházení 
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  a b c 
zdravotníci 14,28% 80,85% 4,76% 

studenti 30,76% 38,46% 30,76% 
nezdravotníci 22,22% 66,66% 11,11% 

 Tabulka č. 11 [zdroj vlastní] 

Na otázku proč a díky čemu vznikají psychická onemocnění nelze jasně odpovědět. 

Ačkoliv je v roli mnoho faktorů (dědičnost, stres, životní styl, drogy) nelze vždy jasně 

stanovit, co psychickou poruchu vyvolalo. 

 

Otázka č. 13 

K sebevraždě se nejčastěji uchylují lidé ve věku a)děti do 18. let 

             b)dospělí od 19. – 60. let 

             c)nad 60. let 

  a b c 
zdravotníci 28,57% 61,90% 9,52% 

studenti 23,07% 76,92% 0% 
nezdravotníci 16,66% 72,22% 11,11% 

 Tabulka č. 12 [zdroj vlastní] 

 

 

 

Otázka č. 14 

Schizofrenií nejčastěji onemocní a)lidé s nízkým intelektem (nízké IQ) 

           b) onemocnět může úplně každý 

           c) lidé s vysokoškolským vzděláním 

  a b c 
zdravotníci 4,76% 85,71% 9,52% 

studenti 38,46% 23,07% 38,46% 
nezdravotníci 22,22% 72,22% 5,55% 

 Tabulka č. 13 [zdroj vlastní] 
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Až 19.3% všech respondentů považují lidi s nízkým intelektem, za osoby, které 

nejčastěji onemocní schizofrenií. Schizofrenií může onemocnět úplně každý bez ohledu 

na pohlaví, věk, vzdělání.  

 

Otázka č. 15 

ECT =elektrokonvulzivní terapie= „elektrošoky“ a)dnes se již nepoužívají 

             b)aplikují se pouze u „těžkých“ případů                   
             schizofrenie 

             c) mají velice dobrou úspěšnost 

             d) nevím co to je 

  a b c d 
zdravotníci 4,76% 23,80% 71,42% 0% 

studenti 15,38% 43,15% 38,46% 0% 
nezdravotníci 27,77% 33,33% 33,33% 5,55% 

 Tabulka č. 14 [zdroj vlastní] 

Elektrokonvulzivní terapie jsou uměle vyvolané epileptické záchvaty, při kterých 

dochází k redukci dopaminu v mozku. Používají se jak u schizofrenie, tak u depresivní 

poruchy. Indikace k jejich použití jsou dlouhodobá, chronická onemocnění, která 

nereagují na většinu farmak. Mají velice dobrou úspěšnost. 

 

 

 

Otázka č. 16 

Měli byste při setkání s člověkem, který trpí schizofrenií strach? a)ano, proč 

                   b)ne, proč 

  a b 
zdravotníci 52,38% 47,61% 

studenti 84,61% 15,38% 
nezdravotníci 66,66% 33,33% 

 Tabulka č. 15 [zdroj vlastní] 
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Přes polovinu respondentů by mělo při setkání se schizofrenikem strach. Jako důvod 

většina uvedla, že takový člověk je agresivní a že neví, co od něj můžou očekávat. 

Zbytek respondentů uvedlo při odpovědi ne jako důvod, že je to pouhé onemocnění, 

které je možno léčit. 

Otázka č. 17 

Měli byste při setkání s člověkem, který se léčí pro depresi strach? a)ano, proč 

                       b)ne, proč 

  a b 
zdravotníci 14,28% 85,71% 

studenti 30,76% 69,23% 
nezdravotníci 16,66% 83,33% 

 Tabulka č. 16 [zdroj vlastní] 

Pouze malá část respondentů by měla strach při setkání s depresivním člověkem. Jako 

důvod uvedlo, že neví, co od takto nemocného mohou očekávat. Zbytek všech 

dotázaných by strach nemělo s odůvodněním, že takový člověk není agresivní a 

nebezpečný pro okolí, ale spíš sám na sebe.  

 

Tímto dotazníkovým šetřením jsem chtěla zjistit, jak je veřejnost v tomto oboru 

orientována. Při rozdávání dotazníků velká část respondentů byla zaskočena tímto 

tématem se slovy, že o něm moc neví a proto budou spíše tipovat. Překvapilo mě, že 

studenti posledního ročníku vyšší odborné školy neměli takové znalosti, jaké jsem 

očekávala. Studenti prý měli přednášky z oboru psychiatrie v letošním roce a tak jsem 

předpokládala, že jejich znalosti budou větší. Tím se mi potvrdilo, že tento obor je dle 

mé úvahy podceňován a ve školách se mu nedostává tolik, jako jiným oborům.  

 

8.2 Kazuistika č. 1 

Muž, věk 45 let. Posádku RLP si vyžádala policie pro zásah proti agresivnímu 

člověku. Při příjezdu na místo policie posádku informuje, že zmíněný muž se prý podle 

rodiny zničehonic chová podivně, mluví sám se sebou, několik dní nespí. Klient nemá 
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pocit ohrožení, ale nechápe, proč by měl být odvezen, ať už policií či záchrannou 

službou na vyšetření na psychiatrii. Dle rodiny se na nic neléčí, takový stav má poprvé. 

Pracuje jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná – podnikatel), stres v práci má 

normální. Jediná významná věc, co se v poslední době udála, byl rozchod s dlouholetou 

přítelkyní, se kterou byl přes 20 let. Při příjezdu je muž klidný, orientovaný místem, 

časem, osobou. Nejsou shledány známky agrese a poruchy myšlení. I přes nátlak rodiny 

je pacient ponechán doma, s doporučením návštěvy ambulantního psychiatra 

v případě zhoršení. Posádka záchranné služby i policie odjíždí. Asi za čtyři hodiny je 

policie volána znovu s tím, že pacient je brachiálně agresivní na svou matku, vyhrožuje 

jí zabitím. Křičí z okna, mluví na někoho, ačkoliv je v místnosti sám. Policie zasahuje na 

místě a muže zpacifikuje pomocí pout. V sanitě klient dostává Tiapridal 2amp i. m. a 

lékařka se rozhoduje pro převoz na neurologickou ambulanci. Policie sanitu doprovází. 

Při příjezdu na ambulanci je muž již klidný, omlouvá se za svoje chování, tvrdí, že to byl 

zkrat. Při čekání na vyšetření pacient utíká. O několik hodin později policie i záchranná 

služba dostává výzvu, že tento muž je zamčený v bytě. Před pár minutami se snažil 

udusit svojí matku, které se podařilo vymanit a utéct před dům v noční košili. Svědci, 

kteří šli kolem, zavolali policii a záchranku. Na místo přijíždí lékařka, která během 

jednoho dne byla u všech výše zmíněných výjezdů. Posádka policie sestavená ze čtyř 

policistů se dostává násilně do bytu a muže pacifikuje pomocí teleskopických obušků. 

Klient během zásahu utrpěl tržné poranění obočí, zhmožděniny na horních 

končetinách. Za asistence policie je sanitou odvážen na chirurgii, kde je pečlivě hlídán 

pro možný útěk. Na chirurgii je mu ošetřena tržná rána, která si vyžádala osm stehů. 

Následně je převezen na psychiatrické oddělení. Při převozu byl muž klidný, 

nekomunikuje, apatický. Na psychiatrickém oddělení se zprvu snaží spolupracovat. 

Sloužící lékařkou je nařízeno omezení v lůžku pomocí magnetických kurtů. Klient 

s omezením souhlasí. Ve chvíli, kdy je připoután na lůžko magnetickými kurty (horní a 

dolní končetiny) začíná být slovně agresivní, vyhrožuje personálu zabitím, chce domů, 

není si vědom, co se doma událo. Aplikován Tisercin 2amp i. m. a Apaurin 1 amp i. m. 

Po chvíli klient usíná. Druhý den ráno klient již klidnější, magnetické kurty jsou 

povoleny, omezení v lůžku je zrušeno. Pacient začíná zvracet, udává bolesti hlavy, 

závratě. Provedeno kontrolní CT na vyloučení pro suspektní podezření na komoci 

mozku. Vyšetření neprokázalo žádnou patologii.  
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Na základě této kazuistiky lze vypozorovat několik zásadních chyb ze strany 

lékařky záchranné služby a policie. Již při prvním výjezdu měl být zajištěn převoz na 

psychiatrii pro případné vyloučení psychózy či jiné možné poruchy. Díky tomu, že nebyl 

odvezen hned, popřípadě při druhé výzvě, se situace vyhrotila na tolik, že byl ohrožen 

život matky, které se na poslední chvíli podařilo utéci. Dále ačkoliv při druhém výjezdu 

policie muže zpacifikovala pouty, na ošetření v nemocnici na neurologii mu je sundala 

a nechala ho v čekárně bez dozoru a tím pádem se muži podařilo utéci. Při třetí výzvě 

k nemocnému, který již byl silně psychotický a nedokázal rozlišit realitu, policie zasáhla 

dle mého názoru příliš silně. Myslím si, že zákrok byl pro pacienta velmi zraňující. 

Pacient utrpěl tržná poranění v oblasti obličeje, které si vyžádalo několik stehů, oděrky 

po celém těle a pohmoždění v oblasti zápěstí od přílišného utažení pout. Na místě 

zásahu jsem osobně nebyla. Pouze jsem pacienta přebírala od policie na 

psychiatrickém oddělení a četla parere od záchranné služby. Dle mého názoru byl 

zásah policie nepřiměřený.  

 

8.2 Kazuistika č. 2 

Muž 40 let, povoláním masér, v minulosti se živil jako profesionální boxer. 

Zhruba 20 let se léčí pro paranoidní schizofrenii. Hospitalizován na psychiatrickém odd. 

byl celkem 4x. Na nic jiného se neléčí, medikaci nebere pravidelně, na kontroly do 

ambulance dochází nepravidelně. Žije s rodiči. Všechny hospitalizace probíhaly v klidu, 

pacient byl přivezen rodiči s tím, že to doma již nezvládá, chová se podivně. Klient 

chápal nutnost hospitalizace, snažil se o spolupráci. Hospitalizace trvala v rozmezí 20-

30 dnů. 

Od poslední hospitalizace uběhlo zhruba 5 let. Klienta přivezli v nočních hodinách 

(24.00) rodiče. Dle jejich sdělení je paranoidní, přestal chodit do práce, slovně útočil na 

matku. Doma rozbil nábytek a nádobí, vyházel všechny věci ze skříní. S převozem na 

psychiatrii souhlasil. Při vyšetřování sloužící lékařkou pacient sděluje, že nechce být 

hospitalizován, že to udělal jenom proto, že ho rodiče naštvali, už by to neudělal. Hlasy 

ani halucinace prý nemá. Pacientovi je nabídnuta hospitalizace, kterou odmítá. Nejsou 

shledány podmínky pro nedobrovolnou hospitalizaci a klient s rodiči odjíždí domů, 
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s doporučením návštěvy ambulantního psychiatra. Zhruba za 8 hodin (9.00) volají 

rodiče opět na oddělení s tím, že klient zdemoloval celý byt, vyhrožuje rodičům 

zabitím, mluví o tom, jak si je mimozemšťané najdou a unesou. Mluví prý o tom, jak 

musí všechny „zlikvidovat“ aby svět očistil. Rodičům doporučeno, aby volali policii. Do 

hodiny přijíždí klient za asistence 5 policistů a je dán do připraveného lůžka s kurty 

(magnetické kurty na horní a dolní končetiny, hrudní kurt a břišní kurt). Je přijímán do 

režimu nedobrovolné hospitalizace a odfaxováno soudu jeho přijetí. Klient 

spolupracuje, sám tvrdí, že je lepší spolupracovat, než „klást odpor“. Na kurtaci se 

podílí 10 osob pro maximální zajištění bezpečnosti. Klientovi je nutno měřit TK, P každé 

tři hodiny. Aplikována neklidová medikace Zyprexa (Olanzapin) 20 mg per os. Klient 

mluví v klidu, usmívá se, ale při delším kontaktu jde do opozice (tzn. zprvu se usmívá, 

po chvíli se mračí a chce, aby personál „vypadnul“ z pokoje). Odpoledne je lékařem 

povoleno odkurtování jedné horní končetiny, aby se mohl klient najíst. Později žádá o 

odkurtování, že si potřebuje dojít na záchod. Je mu nabídnut bažant. Klient odmítá, 

prosí, aby si mohl dojít na záchod a že poté si opět lehne do lůžka a nechá se připoutat. 

Dle rozhodnutí lékaře je mu vyhověno. Ve chvíli, kdy personál klienta odpoutal, klient 

tvrdí, že již na záchod nepotřebuje a že do postele si nelehne se slovy: „To jsem vás 

dostal, co. Vy jste mi to zbaštili.“ Během několika minut je oblečený a žádá okamžité 

propuštění. Staví se do útočné pozice. Přešlapuje na místě, má zkřížené ruce na prsou, 

vyhrožuje rozbitím celého oddělení, pokud nebude propuštěn. Pro nedostatek 

personálu pro opětovné zakurtování je volána policie ČR. Po příjezdu 5členné posádky 

PČR, s pomocí 3 zdravotních sester a dvou lékařů je klient opět zakurtován. Podána 

neklidová medikace Tisercin 2amp i. m. a Cisordinol Acutard 1amp i. m. Pro nedostatek 

personálu a nemožnosti zvládnutí takto agresivního a neklidného klienta v rámci 

oddělení, je klient za asistence policie záchrannou službou převezen do psychiatrické 

léčebny. 

I na této kazuistice lze vypozorovat několik chyb v počínání zdravotníků. 

Spekulace o tom zdali měl být hospitalizován již v noci je sporná. Ačkoliv byl agresivní, 

na oddělení mluvil o tom, že se cítí již v pořádku. V tu chvíli nebyly shledány podmínky 

pro nedobrovolnou hospitalizaci. Dále se lze zamýšlet nad tím, jestli byla první 

neklidová medikace zvolena správně. Při klientově tělesné kondici a stavbě bylo 

podáno neuroleptikum per os. Těžko říct, jestli byla dávka dostačující na zklidnění. Proč 
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se lékař rozhodl aplikovat injekci, až při druhé vlně agrese nevím. Při tomto zásahu 

jsem byla osobně. I přes snahu o komunikaci, klient byl velmi agresivní. Měla jsem 

strach o své zdraví a i o bezpečnost ostatních klientů. Je patrné, že i lékař s dlouholetou 

zkušeností, nemohl odhadnout, jak se situace bude vyvíjet. 

 

 

 

9 Diskuze 

 Téma problematika psychiatrie v přednemocniční péči jsem si zvolila z jednoho 

důvodu. Na psychiatrickém oddělení pracuji přes tři roky a poznala jsem, že ať už 

zdravotníci na jiných oddělení či laická veřejnost není o tomto oboru jasně 

informována. Po pravdě řečeno, mě trochu rozčiluje, když někdo tvrdí, že pracuji s 

“blázny” či podobné výrazy. Proto jsem se rozhodla napsat tuto práci, abych alespoň ve 

stručnosti mohla pomoci při ujasňování informací. Stanovila jsem si několik cílů. Ten 

hlavní cíl byl vypracovat přehled nejběžnějších psychiatrických diagnóz. Diagnóz v 

tomto směru je velmi mnoho. Často se prolínají a kombinují a i zkušený psychiatr 

potřebuje ke stanovení konečné diagnózy pár dní a pomoc psychologů. Proto jsem zde 

nerozepisovala diagnózy, jako jsou poruchy osobnosti, mánie, demence, mentální 

anorexie atd. Když jsem hovořila se spousty lidmi ohledně psychiatrie, ukázalo se, že 

obrovská většina má v podvědomí pouze dvě hlavní nemoci a to jsou deprese a 

schizofrenie. Proto jsem se rozhodla popsat tyto dvě a jasně poukázat jejich příznaky a 

specifika. Pokud bych měla rozepisovat další poruchy, domnívám se, že práce by 

ztratila přehlednost a význam. V přednemocniční péči nelze jasně diagnostikovat 

většinu výše zmíněných onemocnění. Ze své praxe mohu potvrdit, že pokud k nám na 

oddělení přijede záchranná služba, buď je klient depresivní a sebevražedný, nebo má 

halucinace a “nejspíš schizofrenii”. Nad dalšími možnými diagnózami se neuvažuje v 

terénu a ani to není možné. Jako dílčí cíl jsem měla stanoven přehled dostupných léků 

na voze záchranné služby pro pacienta s psychiatrickou diagnózou. Léků, které je 

možno použít není mnoho a tak se neklidová medikace zúžila pouze na tři nejužívanější 
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léky. Další cíl byl vypracovat přehled zásad komunikace. Na toto téma jsem neměla 

příliš mnoho studijních podkladů. Žádná příručka nějaké “emergentní komunikace se 

sebevrahem” či jí podobná bohužel neexistuje. Zjišťování informací bylo poměrně 

obtížné. Velká většina údajů se opírala o mé vlastní zkušenosti, konzultované s 

policejním psychologem. Ve své praktické části jsem zjišťovala, jaké mají zdravotníci, 

laici, a studenti zdravotnických oborů znalosti s tímto oborem. Závěry, které jsem 

trochu očekávala, mě přesto překvapily. Doufala jsem, že znalosti budou větší. 

Domnívám se, že dokud se veřejnost bude dozvídat o schizofrenii z televize ve smyslu 

že “schizofrenik někoho zabil” či “deviant utekl s psychiatrické léčebny. Pozor je 

nebezpečný má halucinace.”, jen těžko se pohled na psychiatrii změní. Doufám, že tato 

práce bude přínosem nejen pro širokou veřejnost, ale také pro zdravotníky, aby si 

ujasnili znalosti v diagnostice psychiatrických onemocnění, poznali základy 

komunikace. Přála bych si, aby posloužila ke zlepšení komunikace, k destigmatizaci a 

zmírnění obav z ošetřování psychicky alterovaných. 
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Závěr 

Cílem mé práce bylo vypracovat psychiatrické minimum, aby se zdravotník ať už v 

nemocnici či na záchranné službě mohl o něco opřít. Doufám, že díky této práci již 

nebude pro zdravotníka psychiatrie komunikace s klientem takovou problematikou. I 

přes tvrzení, že komunikace je člověku přirozená a proto jí musí zvládat každý, stačí 

správně formulovat věty, abychom dosáhly stanoveného cíle, jak je uvedeno v této 

práci. Budu ráda, pokud se alespoň někomu moje poznatky, rady a tipy budou v 

budoucnu hodit. Bohužel v dnešní době dochází k velkému nárůstu lidí s psychickým 

onemocněním. Proto věřím, že vzdělanost bude úměrně stoupat se zvyšujícím se 

počtem nemocných. Uvažovala jsem nad tím, jak informovanost o tomto oboru zlepšit 

a jednou z možností je pořádání zdravotnických seminářů, které by danou 

problematiku více otevřeli a osvětlili i pro kolegy ze zdravotnictví, což by bylo 

ohodnoceno kreditními body pro registraci. Pro studenty zdravotnických oborů bych 

navrhovala delší povinnou praxi na psychiatrickém oddělení. Ze své vlastní zkušenosti 

vím, že praxí se člověk dozví a hlavně zapamatuje víc, než při pouhém výkladu látky. A 

jak zlepšit informovanost u veřejnosti? Je tu jedna možnost. Díky tomu, že v dnešní 

době velká část lidí považuje za relaxaci televizní přijímač, jedna z možností je volba 

dokumentu na dané téma. Je otázkou, chce-li být veřejnost vzdělávána a jeli ochotna 

změnit zaběhlé názory.  

Věřím, že cíle své absolventské práce, které jsem si stanovila, jsem splnila dle svých 

představ 
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Summary 

Psychiatric Problems in Pre-hospital Care 

For my final graduate paper I chose the topic of „The problems that are caused by 

issues of psychiatric illness in the institution of pre-hospital care.“ In my opinion, this 

issue is not discussed at appropriate level in emergency medicine. 

I have been working in psychiatric department over a year. I found out that many of 

nursing personnel haven´t even basic knowledge regarding psychiatric illnesses such as 

schizophrenia, depression etc. Therefore, I would like to share my knowledge and 

present description of most common psychiatric illnesses and approach how to 

adequately comminicate with the most of psychiatric patients. It means to instruct not 

only nursing personnel and but also laymen. 

In the first theoretical section, I describe the origin of psychiatry along with the 

beginning of medical profession till the current times. Next, I discuss the illness called 

depression, the sings of this illness, prognosis and the importance of treatment. Then, I 

am focused on the most significant sign of this illness i. e. the suicidal thought. In 

addition, I also describe how to approach a patient with suicide attempts and how to 

communicate with him while he threatens his life in the assistance of medical staff. 

In the second section, I describe how to deal with aggressive patients. Communication 

with an aggressive patient is the most demanding even for an experienced 

professional. Professionals need to be able to identify when aggression is dangerous to 

themselves. They need to be able to quickly develop a plan how to safely approach 

such a patient during the rescue service. 

In the last section, I mention alcohol intoxication and drug intoxication. I describe what 

happens to a person directly after drug and alcohol and how dangerous it can be for 

the body of the drug addict and the emergency rescuer. In addition, I discuss how 

seccesfully integrate intoxication with pharmacology. 
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In the practical section, by means of a questionnaire I found information about the fact 

how well my colleagues – trainee students as well as professionals are  informed about 

psychiatry. 

Dealing with a psychiatric patient during pre-hospital  emergency service in terrain 

greatly differs from treating the patient in the emergency room. In the terrain the 

patient is mostly aggressive, uncooperative and refuses to follow directions. The 

cooperation can only be accomplished by the police assistance. When the person 

arrives to the emergency room, he is usually calm as the result of administering 

sedatives to him. 
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