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Úvod 
 

Svou praxi na této škole jsem začínala na stanovišti Zdravotnické záchranné 

služby v Mladé Boleslavi, která mě na myšlenku zvoleného tématu přivedla jako první. 

Nedaleko Mladé Boleslavi, v obci Kosmonosy, se nachází Psychiatrická nemocnice,  

a tak se nespočet výjezdů na mé stáži týkalo právě psychiatrické problematiky. Jako 

téma své práce jsem si tedy zvolila Schizofrenii v přednemocniční neodkladné péči.  

Schizofrenie navzdory veškerému pokroku zůstává záhadným postižením 

nejkomplexnějšího lidského orgánu – lidského mozku. Stále se neví, zda se aktuálními 

léčebnými postupy léčí sekundární projevy, nebo se zasahuje na úrovni primárního 

postižení. Podle světové organizace (SZO – Světová zdravotnická organizace) z 24 

milionů lidí se schizofrenií na celém světě méně než 50 % dostává přiměřenou péči. 

Řada nemocných není tedy léčena vůbec, nebo jsou léčeni nedostatečně. Ovšem 

neznamená to, že by se při poskytování první pomoci zdravotnická záchranná služba 

setkávala pouze s pacienty neléčenými. I nejlépe léčení pacienti trpí význačným 

funkčním a sociálním deficitem.  

V teoretické části se zaměřím na historii pojmu schizofrenie, příznaky, průběh  

a prognózu. Zmíním typy schizofrenních nemocí, jejich příčinnost a v neposlední řadě 

možnou léčbu této nemoci. Dále se budu věnovat způsobu ošetření těchto pacientů 

v přednemocniční neodkladné péči. Zdůrazním doporučené postupy komunikace 

s těmito pacienty, protože právě ta je dílčím krokem k úspěšnému zásahu.   

V praktické části bych se ráda zaměřila na své vlastní zkušenosti z výjezdů 

zdravotnické záchranné služby. Budu se tedy zabývat konkrétními pacienty, se kterými 

jsem se sama setkala. Má praktická část bude obsahovat tři případové kazuistiky  

a jeden rozhovor. Rozhovor povedu s pacientkou s již diagnostikovanou schizofrenií. 

Výsledkem mé praktické části by mělo být vyhodnocení kazuistik a následné shrnutí jak 

nejlépe komunikovat s pacienty trpícími touto nemocí. 



6 

 

1. CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 
 

1.1 Hlavní cíl  

 
  - vytvořit přehledné a jednoduché doporučení, podle kterého by měli 
záchranáři komunikovat s klienty se schizofrenií  
 

1.2. Dílčí cíle 

- shrnout základní fakta a teoretické poznatky v oblasti problematiky 

schizofrenie v přednemocniční neodkladné péči 

- na základě rozboru kazuistik, stanovit zásady efektivní komunikace s duševně 

nemocným 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 SCHIZOFRENIE 
 

2.1.1 Definice a význam  

 Schizofrenie je duševní onemocnění, které je charakterizované přetrvávajícím 

kognitivním deficitem, pozitivními a negativními příznaky (které typicky začínají 

v mládí), podstatnou variabilitou v projevech a průběhu, a dále pak strukturální, 

funkční a neurochemickou poruchou mozku. Schizofrenie je představitelem 

psychotického onemocnění. V odborné terminologii je psychóza charakterizovaná 

bludy, halucinacemi a dezorganizovaným slovním projevem a chováním. V  širším 

pojetí je schizofrenie charakterizována také poruchou vnímání reality. Tomu do určité 

míry odpovídá představa laiků – postižený je přesvědčen o bizarnostech, slyší nebo vidí 

něco, co ostatní ne, jeho řeč a chování jsou divné a nepochopitelné. [ČĚŠKOVÁ, 2012] 

 

2.1.2 Historie  

  Dějiny psychiatrie nejsou tak úzce spojeny s žádnou jinou nemocí jako se 

schizofrenií. Z ní vychází fascinace a údiv, je s ní spojeno mnoho předsudků a mýtů. 

Schizofrenie jako onemocnění byla popsána již v období antiky. Od roku 1860 se 

můžeme setkat s prvním vymezováním pojmu této nemoci. Roku 1860 popsal Morel 

nemoc, kterou dnes známe pod názvem schizofrenie, jako demence precoxe. Od roku 

1863 se tímto onemocněním zabýval Kahlbaum, který ho po 5 letech, tedy v roce 1868 

označil jako katatonii. V téže roce Sander označil schizofrenii slovem paranoid.  Heckler 

označil schizofrenii jako hebefrenii v roce 1870. V roce 1896 označil Kraepelin 

schizofrenii znovu jako demce precoxe.  

  KRAEPELIN shrnuje různé psychotické syndromy pod diagnostickou jednotku 

dementia praecox a ve svém popisu ji dává do vínku nepříznivou prognózu – konečnou 

deterioraci. Vyděluje tři základní typy demence praecox: katatonií, hebefrenní  

a paranoidní. [MALÁ, 1986] Pojem schizofrenie byl zaveden v roce 1908 švýcarským 

psychiatrem E. Bleulerem. Modifikoval pojetí E. Kraepelina a přichází s novou koncepcí, 
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i s novým termínem, který volně přeložen znamená „rozštěp mysli“.  Za hlavní znak 

nemoci Bleuler nepovažuje ani časný počátek, ani postupující průběh, jak nabízel 

pojem Kraepelinův. Už Bleulerovi bylo při popisu schizofrenie jasné, že se nejedná  

o jednotný klinický obraz, nýbrž že se symptomatika může vyskytovat v různé intenzitě 

a vyjádření, a že je možné pozorovat nejrůznější formy průběhu. Píše k tomu: „Znám 

slabiny navrženého výrazu, ale neznám žádný lepší. A najít zcela odpovídající pojem, 

který se ještě proměňuje, je nemožné. Nazývám dementii praecox schizofrenií, protože 

doufám, že chci ukázat, že rozštěpení různých psychických funkcí je jednou z jejich 

hlavních vlastností. Kvůli pohodlnosti používám to slovo v singuláru, ačkoliv jde 

pravděpodobně o skupinu více nemocí.“ (E. BLEULER 1911/1988)  

M. Bleuler později nechápal schizofrenii jako nemoc v pravém slova smyslu, nýbrž jako 

výraz zvláštního vývoje člověka, jehož životní cesta je ovlivňována obzvláště 

disharmonickými a těžkými vnitřními i vnějšími podmínkami. Symptomy schizofrenie 

jsou znaky překročení prahu, po němž se stala konfrontace vnitřního světa s vnější 

realitou a integrace těchto obou světů pro individuum příliš obtížnou a příliš bolestnou 

(M. BLEULER 1987). Ke Kraepelinovu dělení přidává také Bleuler 4. typ schizofrenie a to 

schizofrenii simplexní.  

Schizofrenie nepředstavuje žádnou nosologickou jednotku s jednotnou 

symptomatikou, typickým průběhem a jednotným neuropatologickým nálezem, nýbrž 

musí být chápána jako specifická neurobiologická forma reakce schizofrenních psychóz, 

jež může mít více příčin, především je ale podmíněná geneticky spoludeterminovanou 

vulnerabilitou (HÄFNER 1989). Häfner zdůvodňuje tuto hypotézu podobnostmi 

epidemiologických nálezů u schizofrenie a mentálních retardací. V obou případech 

existuje určitý druh kontinua mezi zdravím a nejtěžším projevem poruchy (model 

schizofrenního spektra). [RAHN. MANHKOPF, 2000; str. 169] 

 

2.1.3 Epidemiologie, výskyt  

  Celoživotní prevalence schizofrenie se pohybuje okolo 1%. Incidence je stejná  

u obou pohlaví, tj. 2-4 případy na 10 000 ročně. U žen je ale pozorován benignější 

průběh onemocnění, onemocnění začíná později než u mužů (nejčastěji mezi 25. a 35. 

rokem, u mužů mezi 15. a 25. rokem), ženy jsou méně často hospitalizovány a lépe 
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sociálně fungují. Za to zřejmě vděčí vlivu estrogenů na dopaminergní systém. 

Schizofrenní porucha je diagnostikována zhruba u 25% psychiatrických hospitalizací  

a 50% přijetí do psychiatrických zařízení za rok. [ČEŠKOVÁ, 2012] Nedávný 

reprezentativní celoevropský průzkum ukázal, že s prevalencí 1,2 % schizofrenie 

postihuje přibližně 5 milionů Evropanů. [Medicína pro praxi | 2012; 9(8, 9); 1] 

 

2.1.4 Dědičnost  

Genetické studie rodin, dvojčat a studie s adoptivními jednici ukázaly, že 

genetické faktory hrají u schizofrenní poruchy významnou roli. Celoživotní prevalence 

se výrazně liší mezi příbuznými nemocných se schizofrenií a mezi příbuznými bez 

tohoto onemocnění (0,2 – 2% ve srovnání s 0,5 – 16%). Děti rodičů s diagnózou 

schizofrenie mají 10x vyšší riziko, že onemocní touto nemocí. Dvojčecí studie také 

poukazuje na to, že mají velký význam genetické faktory. Stabilně se nachází vyšší 

konkordance (shoda) pro schizofrenní poruchu u monozygotních dvojčat (44,3%) než  

u dvojčat dizygotních (12,1%), s tím, že poměr výskytu monozygotních a dizygotních je 

v provedených studiích konzistentní.  

 Genetické faktory jsou nejlépe stanovené etiologické determinanty 

onemocnění. Dnes je spíše akceptovatelný polygenetický multifaktoriální model, než 

mendelovský přenos dědičnosti. Vazebné studie rozeznávají oblasti genomu, kde se 

mohou schizofrenní geny nacházet. SNP (single nukleotid polymorfism, jednoduchý 

nukleotidový polymorfismus) jsou nejčastější mutace u člověka, genomové asociační 

(GWA – Genome Wide Association) studie sledující současně tisíce SNP, srovnávají 

výskyt specifických genů mezi nemocnými se schizofrenií a zdravou populací. 

V posledních letech se ukazuje, že některé vzácné výraznější mutace mohou být přímo 

zodpovědné za rozvoj schizofrenního onemocnění. Geny kódují proteiny, proteiny se 

organizují do buněk a buňky do neuronálních okruhů. Zobrazovací metody dovolují 

měřit efekt genů přímo na úrovni mozkové struktury nebo funkce. [ČEŠKOVÁ, 2012] 
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2.1.5 Etiologie a patogeneze  

I přes četné pokroky, které udělala medicína v posledních 30 letech, zůstává 

etiologie schizofrenie neznámá. Byly ale zformulovány etiologické hypotézy a to 

infekční, genetické, biochemické, metabolické i psychologické (selhání psychologických 

obranných procesů a zhroucení mezilidské komunikace). Lze předpokládat, že 

onemocnění vzniká interakcí mezi vnitřním a vnějším faktorem zátěže. [SLEZÁKOVÁ, 

2007] Tedy mezi geneticky podmíněnou neurobiologickou vulnerabilitou  

a negenetickými rizikovými faktory.  

 U schizofrenie nacházíme řadu strukturálních a do určité míry odpovídajících 

funkčních abnormalit. [ČEŠKOVÁ, 2012] 

 Klinická forma výskytu onemocnění je rozmanitá, přičemž se jednotlivé 

syndromy střídají nebo mohou do sebe přecházet. V podstatě se ale jedná o epizodicky 

probíhající onemocnění, při kterém akutní symptomy zpravidla v různě dlouhém 

časovém intervalu zase odeznějí. Mezi akutními fázemi může dojít k relativnímu 

odeznění příznaků nebo se mohou objevit nespecifické psychické symptomy. [RAHN. 

MANHKOPF, 2000] 

2.1.5.1 Strukturální abnormality  

  Strukturální abnormality jsou nespecifické a jejich původ je nejasný. Zahrnují 

snížení objemu celého mozku a to včetně snížení objemu některých mozkových 

struktur (frontální kortex a hipokampus 3-10% ) a zvětšení likvorových prostor – 

nejčastěji zjištěno magnetickou rezonancí (MR). Popsána byla také redukce šedé 

hmoty mozkové. S touto změnou může souviset užívání antipsychotik (dále jen AP).  

Byl nalezen významný vztah mezi užívání AP a mozkovým objemem šedé a bílé hmoty 

mozkové, což nemusí znamenat kauzální vztah.  

 Změny se nachází při použití elektrofyziologických metod. Používá se sledování 

evokovaných potenciálů nebo použití kvantifikovaných elektroencefalografických 

metod (EEG, kvantifikovaná elektroencefalografie). [ČEŠKOVÁ, 2012] 

2.1.5.2 Funkční abnormality 

 Pomocí funkční magnetické rezonance (fMR) nebo pozitronové emisní 

tomografie (PET) nacházíme nejčastěji hypofrontalitu při zátěžových kognitivních 
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testech. Dále je konzistentně nacházena zvýšená presynaptická aktivita dopaminu ve 

striátu a při zobrazování receptorů zvýšená denzita dopaminových receptorů typu D2. 

[ČEŠKOVÁ, 2012] 

2.1.5.3 Chemické abnormality 

 Chemické abnormality stanovíme pomocí magnetické rezonantní spektroskopie 

(MRS). Nacházíme snížení N-acetyl aspartátu, které je markerem životaschopnosti 

neuronů a vzájemně souvisí s koncentrací glutamátu a denzitou neuronálních synapsí.  

  Všeobecně se předpokládá, že narušení procesu zpracování informací je 

základní poruchou u schizofrenie. Zpracování a přenos informace v organismu je 

proces, který má biochemickou komponentu. Informace jsou přenášeny mezi 

nervovými elementy chemickými látkami – neurotransmitery (přenašeči nervového 

vzruchu). Základní přenašeče patří do skupiny monoaminů, účinkují na příslušných 

receptorech a vedou k celé kaskádě změn v nitru buňky.  

  U schizofrenní poruchy zjišťujeme více či méně soudržné narušení různých 

neurotransmiterových systémů i poruchu nitrobuněčného přenosu signálu. Nejvíce 

zkoumaný neurotransmiter nejen z hlediska etiopatogenetických mechanismů  

u schizofrenní poruchy, ale také z hlediska léčebných možností, je dopamin. 

Dopaminová teorie byla postavena na základě účinku antipsychotik a předpokládá 

nedostatek dopaminu v korových oblastech a jeho nadbytek subkortikálně. U psychózy 

dochází k nadměrné aktivaci dopaminové transmise, která vede k desynchronizaci 

vnějších i vnitřních podnětů. Tato porucha zpracování informací se klinicky projeví 

formou psychotických příznaků, tj. bludů a halucinací.  

 Další neurotransmiter, který je intenzivně zkoumán, je glutamát. U některých 

nemocných se nachází nízká hladina glutamátu v CNS. Glutamát je hlavní 

neurotransmiter CNS se dvěma typy receptorů, tj. ionotropními (např. N-methyl-D-

aspartátovými, NMDA) a metabotropními receptory.  Je známo, že fencyklidin, ketamin 

a ostatní antagonisté NMDA glutamátových receptorů navozují schizofrenní příznaky 

včetně negativních příznaků. Rizikové geny pro schizofrenii se týkají hlavně 

glutamátové transmise. Pro poruchu glutamátergního systému (předpokládá se deficit) 

svědčí spojení DNA polymorfismu u genů kódujících proteiny, které mají potenciální 

vliv, přímý nebo nepřímý, na funkci glutamátergních synapsí (dysbindin-1, neuregulin – 
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1). NMDA receptory hrají roli v paměti a učení, dlouhodobé potenciaci, synaptické 

plasticitě a neurotoxicitě.  

 Vzhledem k tomu, že mozek je nejkomplexnější lidský orgán, je pravděpodobné, 

že nejde o narušení jednoho neurotransmiterového systému, ale o jejich interakci. 

[ČEŠKOVÁ, 2012] 

 

2.1.6 Rizikové faktory a prevence  

2.1.6.1 Rizikové (predisponující) faktory 

  Do rizikových faktorů schizofrenie se řadí genetické predispozice. Pokud trpí 

schizofrenií jeden z rodičů, je pro děti riziko vzniku kolem 13%. Jestliže trpí nemocí oba 

rodiče, riziko pro jejich potomka se zvyšuje až na 25 %. Dalšími faktory jsou vlivy 

vnějšího prostředí. Sem můžeme řadit podvýživu matky v prvním trimestru gravidity, 

nízkou porodní hmotnost novorozence, případné komplikace při porodu (hypoxie), 

poruchy růstu plodu, psychosociální aspekty, problémové vztahy a váznoucí 

komunikaci v rodině, nedostatek tělesného a citového kontaktu, těžké dětství, nebo 

naopak rodiny s vysoce vyjadřovanou emotivitou. [www.nemoci.vitalion.cz; 2] 

Dále k negenetickým rizikovým faktorům patří: migrační status, starší otcové, 

přítomnost protilátek proti toxoplazmóze, dlouhodobé užívání kanabisu, dalších drog  

a alkoholu, nebo život ve městě. [ČEŠKOVÁ, 2012] 

2.1.6.2 Sociální faktory 

 V dnešní společnosti, která je kromě jiného charakterizována vysokou migrací, 

jsou zajímavé sociální faktory. Zvýšené riziko rozvoje schizofrenie je spojeno  

s příslušností k nižší sociálně ekonomické skupině a životem v městských aglomeracích 

s větší hustotou obyvatelstva. Je skutečností, že v industrializovaných zemích je více 

schizofreniků v nižších socioekonomických třídách, počet hospitalizací pro schizofrenii 

je vyšší v městských než v zemědělských vesnických oblastech. K vysvětlení se nabízejí 

dvě hypotézy:  

 Sociální posun („drift“) – postižení jedinci mají nižší sociálně ekonomický statut 

jako výsledek sociální a pracovní inkompetence spojené se schizofrenií nebo 
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souvisí s jejími projevy, protože většina schizofreniků vede omezený život a je 

finančně znevýhodněna  

 Sociální příčina – stresy spojené se sociálně ekonomickou deprivací jsou rizikové 

faktory pro schizofrenii  

V současné době je spíše preferována první hypotéza, i když obojí může hrát roli. 

Vyšší incidence a prevalence se nachází u imigrantů. To je markantní hlavně  

u afrokaribských imigrantů do Velké Británie. Stres a potíže s adaptací v nové 

kultuře zřejmě působí jako precipitační faktory u zranitelných jedinců.  

 Všechny uvedené faktory mohou jedince predisponovat k rozvoji, propuknutí, 

relapsu a eventuálně chronickému průběhu onemocnění. [ČEŠKOVÁ, 2012] 

2.1.6.3 Primární prevence 

 Primární prevence schizofrenní poruchy známá není. V současné době se 

zkoumá, zda by včasný farmakoterapeutický zásah u vysoce rizikových jedinců (děti 

schizofrenních rodičů) s prodromálními příznaky mohl zabránit manifestaci 

psychotických projevů. [ČEŠKOVÁ, 2012] 

2.1.6.4 Sekundární prevence 

 Důležitá je sekundární prevence, tj. prevence dalšího relapsu onemocnění. 

Důvodem relapsu mohou být důvody související s chorobou nebo důvody 

psychosociální.  

 K důvodům souvisejícím s chorobou patří idiopatická exacerbace, neboli 

přirozený průběh nemoci a chybění náhledu (nízká kompliance, popření nemoci). 

K důvodům psychosociálním patří nedostatek podpory v blízkém okolí (postoje  

a názory rodiny, stresové prostředí) a nedostatky zdravotního systému.  

 Nejúčinnější prevencí relapsu je dlouhodobá kontinuální léčba antipsychotiky, 

v optimálním případě v kombinaci s psychosociální intervencí.  V prevenci relapsu jsou 

účinnější klasická depotní AP (dnes preferován název LAI, long acting injection, tj. 

dlouhodobě účinkující injekce) než perorální AP I. generace.   Je nutné uvážit, že rozdíly 

v účinku mezi depotními a perorálními AP se projeví až po určité době. A také to, že 

depotní antipsychotika nejsou vhodné pro každého schizofrenika. 
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 Relaps onemocnění nemusí vždy vést k hospitalizaci. Avšak některé relapsy 

vyúsťují v exacerbaci, která vyžaduje opětnou hospitalizaci. V tomto případě může být 

indikován výjezd Zdravotnické záchranné služby. 

 V sociální oblasti byla pozornost věnována vyjádřeným emocím. Díky tomu bylo 

zjištěno, že míra emocí, kterou vyjadřují nemocnému jeho nejbližší, má vliv na výskyt 

relapsů i na efekt antipsychotické léčby.  Negativní vliv mají potom nadměrně 

vyjádřené emoce v pozitivním i negativním smyslu. [ČEŠKOVÁ, 2012] 

 

2.1.7 Klinický obraz  

 Schizofrenie je z hlediska klinických projevů velmi heterogenní. Ovlivňuje řadu 

psychických funkcí, liší se od jednice k jedinci a do určité míry také u jedince v průběhu 

času.  

 I když známe jádrové příznaky z oblasti jednotlivých psychických funkcí, 

neexistuje žádný patognomický příznak nemoci. U nemocných se setkáváme v různých 

fázích onemocnění s poruchami téměř všech psychických funkcí. Z hlediska terapie je 

vhodné rozlišovat pozitivní příznaky, negativní příznaky a kognitivní deficit. [ČEŠKOVÁ, 

2012] 

2.1.7.1 Pozitivní příznaky  

 Pozitivní (tj. psychotické) příznaky jsou nejčastější příčinou hospitalizace. Jsou 

spojovány s regionálně zvýšenou dopaminergní aktivitou. Klasicky do této kategorie 

řadíme halucinace (poruchy vnímání), bludy a dezorganizaci (poruchy myšlení, 

dezorganizovaná řeč, neúčelné chování) s konsekvencemi v jednání nemocného. Pod 

vlivem halucinací a bludů jsou nemocní neklidní, agitovaní, mají zrychlené 

psychomotorické tempo, jsou agresivní nebo se chovají bizarně. [ČEŠKOVÁ, 2012] 

 

Blud  

Blud je privátní a nevyvratitelné přesvědčení člověka o sobě samém a o jeho 

světě. Blud charakterizuje především zvláštní interpretace světa, tedy určitý druh 

vlastní skutečnosti. Je vnímán jako jistý, žádné zdůvodnění nebo důkaz není pro jeho 

potvrzení nutný, ani argumenty nemohou blud vyvrátit. „Chorobný není obsah bludu, 



15 

 

nýbrž z pospolitosti vytržený, pomatený vztah k bližním a současnému světu.“ 

(SCHARFETTER 1991) [RAHN, MAHNKOPF, 1999; str. 170] 

 Blud se může vztahovat na jednotlivou situaci, například na existenci určitého 

onemocnění v hypochondrickém bludu, na jednotlivou myšlenku, ale také na celý svět 

jako systematický blud. Blud formuje zvláštní vztah nemocného ke světu a často 

existující magická představa, že je středem světa a zájmu, je označována jako 

paranoidní. [RAHN, MAHNKOPF, 1999] Paranoidní bludy jsou charakteristické 

vztahovačností, podezřívavostí a obavami z pronásledování. S tím souvisí blud 

persekuční, kdy si jedinec myslí, že je někým neustále pronásledován popř., že mu 

někdo škodí. Dalšími z nejčastějších bludů jsou blud extrapotenční, kdy je nemocný 

přesvědčen o vlastní síle a nadpřirozeném nadání, a blud religiózní, kdy je jedinec 

přesvědčený o tom, že je synem božím, andělem nebo prorokem. 

[www.wikiskripta.eu;3] 

  Obsahy bludů závisí na kulturních a společenských podmínkách a na 

rozpoložení a osobnosti nemocného. Tak trpí depresivní pacienti často bludem 

chudoby nebo v nihilistickém bludu věří, že vůbec neexistují. U alkoholiků se často 

vyvíjí blud žárlivosti.  

K. Jaspers se pokusil vyjádřit blud pomocí tzv. kritérií bludu: subjektivní jistota; 

nekorigovatelnost;  nesmyslnost obsahu.  

 U bludu jde o výpovědi, které se formálně jeví jako údaje o mentálním stavu 

(jako výpověď „Bolí mě hlava“). U jejich obsahů se ale nejedná o mentální stavy, nýbrž  

o intersubjektivně přístupné situace. Diagnóza bludu se neprovádí přezkoumáváním 

stavu věcí, nýbrž z pochopení způsobu, jakým osoba určité odpovědi zastává (SPITZER 

1989). Blud je projekcí vnitřního prožívání do intersubjektivního světa a může být 

v důsledku toho interpretován jako porucha ega. Téma bludu se vždy vztahuje k osobní 

historii postiženého. [RAHN, MAHNKOPF, 1999] 

 
Halucinace  

  Halucinace (přelud) nejsou pro schizofrenní psychózu specifické. 

Musí být nejprve odlišeny od častějších a také u zdravých se objevujících iluzí (klamné 

vnímání). Existují halucinace všech smyslů. Většinou se u schizofrenie objevují 

akustické halucinace ve smyslu komentujících hlasů. Tyto hlasy hovoří přímo 
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k nemocnému nebo komentují jeho jednání, velmi nebezpečné jsou imperativní 

nabádající hlasy.  Časté jsou intrapsychické halucinace neboli vkládání myšlenek. 

Nemocní mají také halucinace optické, čichové a chuťové.  [RAHN, MAHNKOPF, 1999]  

U schizofrenií se objevují cenestetické halucinace, takzvané coenestézie. Při 

nich nemocný cítí změny na vnitřnostech, může mu chybět některý vnitřní orgán, jeho 

plíce jsou skleněné, místo jater má kámen, v mozku jsou červi, v žaludku má hada 

apod. Tyto halucinace mají často sexuální charakter. Některé útrobní halucinace se 

těžko odlišují od hypochondrických bludů. Další jsou halucinace taktilní, při kterých se 

někdo nebo něco pacienta dotýká, hladí jej, škrábe, píchá či štípe. Nemocný může mít  

i pocit, že je např. sexuálně drážděn nebo že po něm leze hmyz. [www.portal.cz;4] 

 Obecně mohou halucinace imponovat spíše amorfně (například pacientka 

s velkými poruchami spánku referuje, že slyší v noci klapat nádobí) nebo mohou 

přebírat konkrétní, scénický charakter (postavy trpaslíků seděly na skříni v obývacím 

pokoji), posledně jmenované halucinace se objevují především v rámci delirantních 

stavů. Charakter vnímání halucinací se pohybuje mezi jednoznačným smyslovým 

zážitkem a zkušeností blízké představě. Tak se mohou objevit ve formě jasně 

slyšeného, ale také ve formě vjemu zachyceného sluchem – cítění hlasů až k hlasitým 

myšlenkám (ROMME, ESCHER 1997). Při tom jsou halucinace často spojeny s bludnými 

interpretacemi.  [RAHN, MAHNKOPF, 1999] 

 

Porucha myšlení 

 Jde o inkoherentní (nesouvislou) řeč, kdy pacient říká slova, která jsou sice 

srozumitelná, ale dává je do takového slovního spojení, která nedávají smysl.  Porucha 

stavby věty může být tak značná, že okolí pacienta vůbec nechápe, co chtěl pacient říci, 

pak mluvíme o tzv. slovním salátu Dalším problémem může být tzv. myšlenková záraz. 

Jedná se o stav, kdy pacient mluví bez abnormalit, najednou se však zarazí i na několik 

vteřin a po zárazu hovoří dále, ovšem o úplně jiné věci. [KUČEROVÁ, 2010] 

2.1.7.2 Negativní příznaky  

 Negativní příznaky souvisí s regionálně (jiná oblast než u pozitivních příznaků, 

část frontálního kortexu) sníženou dopaminergní aktivitou. Představují ochuzení 

psychiky, nejvýrazněji v emotivitě a volní složce. Zahrnují apatii, ztrátu motivace  
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a prožitku radosti i smutku, sociální stažení, zhoršenou náladu, pocity beznaděje  

a méněcennosti, ochuzení řeči a myšlení. Jsou přítomny u nemocných s první epizodou 

schizofrenní poruchy a jsou považovány za primární, dané chorobným procesem. 

Sekundární negativní symptomy souvisí s pozitivními příznaky (pokud nemocný 

halucinuje, není schopen přiměřené komunikace s okolím), depresí, 

extrapyramidovými vedlejšími účinky (snížená motorika) a institucionalismem 

(nedostatek sociálních stimulů). Přetrvávající negativní příznaky souvisí s funkční 

prognózou. [ČEŠKOVÁ, 2012] 

    
 Emoční oploštělost  

 Lidé se schizofrenií se často jeví jako emocionálně ploší a nereagující na věci, 

které se kolem nich ději. Mohou být neschopní ukazovat emoce změnou výrazů 

obličeje, gest nebo tónu hlasu. Postižená osoba nemusí vykazovat velkou odezvu na 

šťastné nebo smutné události, nebo může reagovat neodpovídajícím způsobem.  

U některých typů schizofrenie, zejména u hebefrenního typu, patří výrazně nepatřičné 

a neodpovídající emoce a jednání mezi hlavní příznaky. Osoba se může jevit jako 

nesprávně orientována, bez cíle, nezbedně dotěrná a impulzivní. Často se zdá, že se  

u člověka se schizofrenií, ve srovnání s předchozím vzorcem jednání, změnila celková 

osobnost. [www.stopstigma.cz;5] 

   
 Ztráta zájmu 

  Schizofrenie snižuje u člověka motivaci, takže je méně schopen pracovat nebo 

účastnit se zájmových aktivit. Může se přestat zajímat o každodenní činnosti, jako je 

mytí nebo vaření, nebo může být v krajních případech neschopný postarat se o svou 

osobní hygienu nebo se najíst. Může se objevit nerozhodnost, negativizmus a pasivita, 

v kombinaci s náhlými impulsy. V krajních případech se může člověk bez zjevné příčiny 

stáhnout do sebe, vyvést z míry nebo znehybnět. [www.stopstigma.cz;5] 

 

Sociální stažení  

  Lidé se schizofrenií mohou obtížně navazovat a udržovat si přátelé a známé, 

mohou mít jen málo důvěrných vztahů, pokud vůbec důvěrný vztah mají. Může 

docházet k tomu, že jejich interakce s ostatními je jen strohá a povrchní. V krajních 
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případech se člověk může jakékoliv sociální interakci aktivně vyhýbat. 

[www.stopstigma.cz;5] 

 

Ochuzení myšlení 

U některých lidí se schizofrenií se objevuje výrazné snížení objemu a obsahu 

jejich myšlení. Může docházet k tomu, že sami od sebe promluví pouze vzácně a na 

otázky odpovídají jen krátce, bez jakýchkoliv podrobností. V krajních případech se 

projev takového člověka omezuje jen na krátké věty jako „ano“, „ne“ nebo „nevím“. 

Jiné osoby se schizofrenií mohou mluvit volně, ale jejich projev, přestože je 

srozumitelný, ve skutečnosti nesděluje žádný obsah. Na otázky mohou odpovídat 

vyhýbavě a nikdy nepřejít k věci. Jejich projev může odrážet volné nebo nesouvisející 

asociace mezi myšlenkami a nesrozumitelné výpadky nebo přeskoky ve sledu 

myšlenek. [www.stopstigma.cz;5] 

 

Afektivní příznaky 

Z afektivních příznaků bývá přítomna deprese i mánie. Deprese je součástí 

akutní psychotické ataky, a pokud se depresivní komponenta, po odeznění psychotické 

symptomatologie, dostává více do popředí, jedná se o postpsychotickou depresi.  

[ČEŠKOVÁ, 2012] 

2.1.7.3 Kognitivní dysfunkce  

 Kognitivní dysfunkce spočívá v narušení poznávacích schopností. Skládá se 

z řady jednotlivých komponent, které lze měřit. Je dnes považována za klíčovou 

diagnostickou komponentu, i když není v současné klasifikaci zabudována. Kognitivní 

dysfunkci nacházíme před začátkem choroby, bývá stabilní, ale může také progredovat, 

nebo se v iniciální fázi onemocnění zlepšit. Bývá-li přítomná u zdravých příbuzných, 

predikuje delší průběh. Nesouvisí s intelektem, projevy jsou především v poruše 

paměti, pozornosti – snížená schopnost soustředit se, schopnost iniciovat, plánovat  

a řešit úkoly.  

 Pro mnoho schizofreniků představují negativní příznaky společně s kognitivní 

dysfunkcí přetrvávající, odolnou a zneschopňující komponentu onemocnění, která 
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vede k tomu, že mají problém začlenit se do normálního života a obstát na trhu práce. 

[ČEŠKOVÁ, 2012]   

 

2.1.8 Průběh a prognóza  

Schizofrenie začíná nejčastěji mezi 15. a 35. rokem věku, u mužů zpravidla dříve 

než u žen. Výjimečně se objevuje i po 40 roku věku anebo u dětí. První manifestaci 

psychotických projevů předchází různě dlouhé prodromální období, kdy se mohou 

objevit prodromální příznaky. Tyto příznaky zahrnují zvláštní chování, pocity, myšlenky, 

ochuzení řeči a myšlení, vztahovačnost (neutrálním věcem je přičítán speciální 

význam), změny ve vnímání, pocity cizosti. Kromě toho může být přítomno několik 

nespecifických příznaků (nespavost, úzkost, podrážděnost). Významným faktorem, 

který může pomoci při rozhodování, zda jde skutečně o prodromální fázi schizofrenní 

poruchy, je přítomnost kognitivní dysfunkce. [ČEŠKOVÁ, 2012] 

Onemocnění má sklon k chronickému průběhu a často vede k trvalé invaliditě. 

Nemocní se schizofrenií nejčastěji prožívají opakované psychotické epizody (tj. relapsy, 

charakterizované exacerbací psychotických příznaků) nebo mohou mít dlouhodobě 

trvající psychotické příznaky. Relapsy mívají zhoubný vliv na průběh choroby, protože 

snižují lékovou odpověď a vedou k rezistenci na léčbu. Příčinou relapsu může být 

přirozený průběh nemoci, který se nám nepodaří léčebně ovlivnit, dále pak 

nespolupráce, psychosociální faktory a nedostatky zdravotního systému (není 

povinnost dispenzarizace psychóz).  

Necelá třetina (22-27%) nemocných se po jedné, dvou či po několika málo 

atakách dokáže vrátit k normálnímu životu, protože nemoc u nich ustoupí. U další 

třetiny se celý život střídají epizody schizofrenie s remisemi. Nemocní nejsou schopni 

vrátit se ke svému předchozímu zaměstnání a některým nemocným musí být přiznán 

invalidní důchod. Do poslední skupiny spadá více než třetina nemocných s chronickým 

průběhem a kolísavou intenzitou téměř trvale přítomných příznaků onemocnění, a ti se 

ani přes léčbu nezbaví příznaků psychózy. Tito nemocní nejsou schopni samostatného 

života a jsou celý život odkázání na pomoc rodiny, popř. zdravotnického zařízení.  

S dobrou prognózou bývá spojeno ženské pohlaví, premorbidní manželský život 

nebo alespoň stabilní partnerský vztah, dobré premorbidní sociální fungování, akutní 
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začátek onemocnění, převaha pozitivních příznaků nad negativními, přítomnost 

afektivní komponenty a lepší socioekonomické zázemí. Pokud je v rodinné anamnéze 

duševní onemocnění, pak má lepší prognózu výskyt afektivní poruchy.  

K nepříznivým prognostickým faktorům patří mužské pohlaví, nízký věk  

v začátku onemocnění, nenápadný začátek, nepřítomnost spouštěcích faktorů, 

premorbidní život bez partnera, špatné sociální fungování, schizofrenie v rodinné 

anamnéze, autistické chování, oploštěná emotivita, dezorganizovaný nebo 

nediferencovaný typ schizofrenie, převaha negativních příznaků, abúzus drog a život  

v dysfunkční rodině s vysokým stupněm emoční atmosféry. [www. zdravi.e15.cz;6] 

Je známo, že nemocní s psychickými chorobami umírají na somatická 

onemocnění častěji než psychicky zdraví lidé. Nemocní se schizofrenní poruchou mají  

o 50% vyšší riziko smrti na tělesná onemocnění. O celých 20% mají kratší délku života 

než zdraví lidé.  Schizofrenie postihuje řadu psychických funkcí a okrádá postiženého 

jedince i mnoho základních věcí, které jsou podstatné v každodenním životě. Hlavně 

v počátku je nemoc spojena s vysokým rizikem sebevražedného jednání. Navzdory 

snaze o návrat do pracovního a vzdělávacího procesu nemoc výrazně narušuje 

fungování jedince (méně než 10% nemocných pracuje na celý úvazek a žije 

samostatně), proto pak bývá častým jevem invalidizace.  

Dříve se udávalo, že až 10% nemocných se schizofrenií poruchou spáchá 

suicidium, v poslední době byly informace korigovány a uvádí se 5%.  [ČEŠKOVÁ, 2012]  

 

2.1.9 Diagnóza a klasifikace  

 V současné době jsou platné dvě velké klasifikace duševních poruch – 10. revize 

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 10) a Diagnostický a statistický manuál ve IV. 

vydání (DSM IV). Tyto nosologické klasifikace vypracované Světovou zdravotnickou 

organizací (SZO) a Americkou psychiatrickou asociací (APA) jsou založeny na přesně 

popsaných kritériích. Jsou dostupná strukturovaná interview, která jsou vhodná pro 

výzkumné účely a také užitečná pro kliniky ke stanovení diagnózy, vyloučení ostatních 

diagnóz a odhalení komorbidity, která může ovlivnit průběh onemocnění, reakci na 

léčbu a prognózu.  
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 Kritéria MKN 10 pro diagnostiku schizofrenní poruchy požadují přítomnost 

minimálně jednoho z příznaků ad a) až d), nebo dvou příznaků ad e) až i) trvajících 

minimálně po dobu jednoho měsíce:  

a) manipulace s myšlenkami (slyšení vlastních myšlenek, vkládání, odnímání, vysílání 

myšlenek),  

b) bludy ovládání (kontrolovatelnosti) 

c) sluchové halucinace (komentující chování nemocného) 

d) jiné bludy 

e) jiné halucinace 

f) formální poruchy myšlení (zárazy, inkoherence)  

g) katatonní příznaky (vzrušenost, setrvávání v nastavených pozicích, vosková 

ohebnost, negativismus, mutismus, stupor) 

h) negativní příznaky (apatie, ochuzení řeči, ochuzení emočních reakcí) 

i) nápadně kvalitativní změny v chování (ztráta zájmů, bezcílnost, nečinnost, sociální 

stažení).  

 Oba diagnostické systémy definují schizofrenii podobně. Hlavní rozdíl je v době 

trvání příznaků. DSMIV požaduje šest měsíců, MKN 10 jeden měsíc, navíc DSM IV 

požaduje deterioraci funkce, tedy DSM IV je poněkud užší. Spolehlivost diagnostiky je 

vysoká, stabilita diagnózy je nejvíce variabilní na počátku onemocnění.  

  Na základě převažující psychopatologie se schizofrenní poruchy dělí na několik 

klinických forem:  

F 20.0 paranoidní schizofrenie – charakterizovaná převážně bludy a halucinacemi  

F 20.1 hebefrenní schizofrenie – nejčastěji svými projevy karikuje pubertální období 

F 20.2 katatonní schizofrenie – v popředí jsou poruchy psychomotoriky 

F 20.3 nediferencovaná schizofrenie – nemívá obyčejně vyhraněnou podobu 

F 20.4 je vyčleněna pro post schizofrenní depresi  

F 20.5 reziduální schizofrenie – chronický stav po ústupu akutních příznaků 

F 20.6 simplexní schizofrenie – změny chování vyplývající z postupného stažení se do 

sebe [SVOBODA;2006] 
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2.1.8.1 Klinické formy schizofrenie  

 

Paranoidní schizofrenie 

Paranoidní schizofrenie je nejběžnějším typem schizofrenie a také relativně snadno 

diagnostikovatelným. V klinickém obraze dominují bludy (relativně stálé, nejčastěji 

paranoidní, persekuční či extrapotenční), které provází obvykle halucinace a to 

nejčastěji sluchové – hlasy, které k pacientovi hovoří.   

 

Hebefrenní schizofrenie  

Schizofrenie hebefrenní začíná nejčastěji v dospívání a časné dospělosti. Karikuje 

pubertální projevy, dále je charakteristické nepřiléhavé chování (chování je 

neodpovědné a nepředvídatelné, časté bývá manýrování) a emoce, verbální projev 

bývá inkoherentní (nesouvislý).  [www. zdravi.e15.cz;6] Nemocní se často zaobírají tzv. 

pseudofilosofováním nad náboženskými, filosofickými či jinými abstraktními tématy, 

pro okolí obtížně uchopitelnými. Typické je také nápadné a nepřiléhavé oblékání. 

[www.fokuslabe.cz;8] 

 

Katatonní schizofrenie  

U katatonní schizofrenie jsou v popředí poruchy psychomotoriky. Mohou se vyskytovat 

jak ve smyslu zvýšené až bezcílné motorické aktivity, grimasování a manýrování 

(produktivní forma), tak ve smyslu katatonního stuporu (neproduktivní forma). [www. 

zdravi.e15.cz;5] Nemocný může setrvávat dlouhou dobu v nepřirozených polohách 

(typická je tzv. psychická poduška, kdy nemocný leží polovzpřímen na posteli, aniž by 

se podpíral), dochází potom ke zvýšení svalového tonu. [www.fokuslabe.cz;8] 

 

Nediferencovaná schizofrenie  

Tato schizofrenie neodpovídá žádnému z uvedených typů, což vystihuje již název. 

Zahrnuje příznaky více forem a tam nelze rozhodnout, která je v popředí. [www. 

zdravi.e15.cz;6] 
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Reziduální schizofrenie  

Schizofrenie reziduální představuje chronický stav přetrvávající po odeznění  

a dezaktualizaci akutních příznaků schizofrenní ataky. Projevuje se podivínstvím  

a zanedbáváním sebe i okolí. Převažují negativní příznaky, nedostatečně reagují na 

léčbu antipsychotiky. [www. zdravi.e15.cz;6] 

 

Simplexní forma  

Simplexní forma schizofrenie je charakterizována pozvolným stažením, redukcí volní 

složky a oploštěním emotivity. Velmi často končí trvalou změnou osobnosti 

nemocného. Jedná se o pozvolný proces nemoci, nikoliv o proces v epizodách. [www. 

zdravi.e15.cz;6]  

 

2.1.10 Diagnostika  

Diagnostika všech psychických onemocnění a schizofrenie také, se opírá  

o psychiatrické vyšetření. To se skládá z psychiatrické anamnézy a vyšetření 

psychického stavu – základem je psychologické vyšetření.  Neexistují zatím žádná 

objektivní kritéria onemocnění, například laboratorní metody. Umění diagnostiky 

v psychiatrii zatím spočívá převážně v umění naslouchat, ptát se a pozorovat. Součástí 

je konfrontace údajů nemocného (subjektivní pohled) s údaji jeho nejbližších (relativně 

objektivní pohled, tj. objektivní anamnéza). Důležité je i psychologické vyšetření, 

zaměřené na zhodnocení kognitivních funkcí. 

2.1.10.1 Psychiatrická anamnéza  

 Účelem je sběr informací, ty pomohou stanovit diagnózu, která je vodítkem pro 

správnou léčbu. Psychiatrická diagnóza je založena na deskriptivní fenomenologii – na 

příznacích a průběhu.  

 Pro získání psychiatrické anamnézy bychom měli zohlednit určitá specifika 

nemocného s psychickými obtížemi. Nemocný bývá často úzkostný, nevyzná se ve 

svých obtížích a má obavy z psychiatrického vyšetření. Právě proto by mělo vyšetření 

probíhat v klidu, nerušeně, za dostatku času a dodržení všech společenských pravidel 

(představit se, vyzvat nemocného, aby se posadil). Zdánlivě samozřejmé maličkosti 
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mohou nemocného zklidnit a učinit ho sdílnějším. Důležitý je styl komunikace 

s pacientem – měli bychom ho nechat volně povídat tak, aby mohl sdělit své problémy, 

a to v jakém pořadí si sám zvolí. Pokud má pacient problém s ústním projevem, což 

může odrážet poruchy v myšlení, lze dávat strukturované otázky. Shrnujeme, co 

pacient říkal, používáme pacientova slova, neptáme se proč, snažíme se rozeznat 

myšlenky od pocitů, vyhýbáme se předčasnému ujišťování. Konečná struktura 

psychiatrické anamnézy by měla obsahovat identifikační údaje, kam patří jméno, věk, 

pohlaví, zaměstnání, stav, počet dětí a bydliště. Do anamnézy patří současný problém, 

a to konkrétně začátek, trvání, průběh, příznaky, možné precipitační faktory. Dále 

zařadíme předchozí psychiatrickou anamnézu, osobní anamnézu od dětství do 

dospělosti, rodinnou anamnézu a somatickou anamnézu, kde se klade důraz na 

návykové látky a úrazy hlavy, operace.  [ČEŠKOVÁ, 2012] 

2.1.10.2 Posouzení psychického stavu  

 Součástí diagnostiky je zhodnocení všech psychických funkcí a stanovení 

přítomných příznaků. Postupně se zaměřujeme na 8 aspektů. Prvním z nich je vzhled  

a chování. Pozorujeme jak je pacient oblečený, jeho výraz v obličeji, motorickou 

aktivitu a oční kontakt. Druhým aspektem je srozumitelnost a dynamika řeči. Dále se 

zaměřujeme na vědomí a orientaci, na orientaci osobou, místem, časem a situací, 

soustředěnost a paměť. Čtvrtým aspektem je emotivita. Zde hodnotíme náladu 

(vyjadřující trvalejší emoční ladění) a afektivitu (způsob, jak nemocný projevuje své 

city), uvádíme subjektivní hodnocení podle popisu pacienta a objektivní zjištění (výraz 

obličeje, držení těla, tón hlasu). Dalším aspektem je hodnocení formy a obsahu 

myšlení. Formou myslíme způsob řazení myšlenek – logické, cílené nebo paralogické 

myšlení, kdy dochází k narušení logické vazby a inkoherentní, tj. nesouvislé myšlení, 

kdy dochází k rozvolnění nejen logických, ale i asociačních vazeb. Obsahem se rozumí 

přítomnost bludů, vkládání, odnímání, vysílání myšlenek, pocitu cizoty a nereálnosti 

(depersonalizace, derealizace, ovládané myšlenky), obsese (vtíravé, nechtěné 

myšlenky, které nelze potlačit vůlí), fobie (přetrvávající, iracionální strach z konkrétní 

věci, činnosti, situace). Kromě dynamiky hodnotíme schopnost abstraktního myšlení 

(schopnost generalizovat). Požádáme nemocného, ať nám řekne, čím se od sebe liší 

řeka a rybník, co mají společného jablko a hruška, požádáme o vysvětlení smyslu 
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přísloví. Následujícím aspektem je vnímaní, kam řadíme iluze (zkreslené vjemy 

vyvolané skutečným podnětem), halucinace (vjem bez reálného podnětu). Je nutné 

určit, do jaké míry je nemocný ve svém jednání halucinacemi ovlivněn. Předposledním 

aspektem je intelekt. Zde během vyšetření hodnotíme slovní zásobu, způsob 

vyjadřování, základní znalosti, úsudek, schopnost abstraktního myšlení a porovnáváme 

s úrovní dosaženého vzdělání. Konečně posledním aspektem, který hodnotíme je 

paměť. Hodnotíme, jak si nemocný pamatuje události nové i staré, krátkodobou paměť 

(opakování pěti čísel dopředu a pozpátku), počítání (jednoduchá aritmetika). 

[ČEŠKOVÁ, 2012] 

2.1.10.3 Diferenciální diagnóza  

Optimální by bylo, kdybychom dokázali diagnostikovat schizofrenii 

v prodromální fázi. To se však stává velmi zřídka a nemocní se dostávají k lékaři až 

s první manifestací psychotické symptomatologie.  

Diferenciální diagnóza vyžaduje čas. Pomocí zobrazovacích metod mozku 

můžeme nalézt jemné změny struktury mozku a známky jeho narušení. Používají se 

také pomocná vyšetření jako toxikologie, biochemické vyšetření séra, vyšetření na 

syfilis, HIV atd. [SVOBODA, 2006] 

 

Organické a symptomatické psychické poruchy (F0) 

 Obraz schizofrenní poruchy mohou napodobit různé formy encefalitidy 

(encefalitická encefalitida, encefalitida spojená s AIDS, Creutzfeldova – Jakobova 

nemoc, neurosyfilis), traumatické poškození CNS, epilepsie, mozkový nádor, 

hormonální poruchy, neurodegenerativní onemocnění (demence, Friedrichova ataxie, 

Huntingtonova chorea, Parkinsobńova nemoc), poruchy metabolismu, revmatická 

onemocnění, roztroušená skleróza, narkolepsie, srdeční onemocnění, postoperační 

stavy. Pro stanovení příčiny nám pomohou příslušná laboratorní vyšetření a pečlivá 

anamnéza. Schizofrenní symptomatologii může napodobit řada neurologických 

onemocnění. Díky somatickým projevům nebo laboratorním abnormalitám lze však 

tato onemocnění snadno rozlišit. [SVOBODA, 2006] 
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Psychiatrické a behaviorální poruchy vyvolané psychotropními látkami (F1) 

 Problematické mohou být stavy akutní intoxikace i abstinenční syndromy  

s deliriem i bez deliria. Zde je podstatné toxikologické vyšetření a dynamika projevů. 

Nejčastější diferenciální diagnózou bývá toxický psychóza. Pozitivní příznaky mohou 

navodit amfetaminy a halucinogeny, kdežto fencyklidin (PCP) může napodobit  

i negativní příznaky. Lékově navozené psychotické poruchy jsou většinou krátké, 

ustoupí během několika dní abstinence. U vulnerabilních jedinců lze někdy pozorovat 

přechod v klasickou schizofrenní poruchu. [SVOBODA, 2006] 

 

Poruchy schizofrenního spektra (F2) 

 Jedná se o akutní a přechodné psychické poruchy, také je nazýváme 

schizofreniformní poruchy, kdy se opíráme především o dobu trvání příznaků. Pokud 

nelze použít toto kritérium, je pro nás vodítkem průběh.   

 Dále sem patří schizoafektivní poruchy, kde se opíráme o časovou posloupnost, 

převažující symptomatologii a obsah psychotické symptomatologie. Jedná se  

o současný výskyt typických schizofrenních a afektivních symptomů z oblasti bipolární 

afektivní poruchy. 

 U trvalé poruchy s bludy nebývají kromě bludů další poruchy myšlení, není 

narušena emotivita. Bludné představy bývají logické a konzistentní. Bývá obtížné 

posoudit, kde končí skutečný problém a kde začínají bludné fantazie. 

 Schizotypní porucha je charakterizována přítomností symptomů, které 

připomínají prodromální fázi onemocnění. Bludy a halucinace trvají pouze krátce  

a nemají výraznější vliv na osobnost a fungování nemocného.  

 Obecně lze k této skupině říci, že z léčebného hlediska není pochybení, pokud 

podáme antipsychotika. Ujasnění může přinést až průběh onemocnění. [SVOBODA, 

2006] 

 

Afektivní poruchy (F3) 

 U těchto poruch je základní vlastností poruchy afektivity nebo nálady, a to buď 

směrem k depresi, nebo k mánii. Tato změna nálady je obvykle doprovázena změnou 

v celkové aktivitě. Většina ostatních symptomů jsou buď sekundární k změnám nálady 

a aktivity, nebo mohou být snadno v tomto kontextu vysvětleny. [www.uzis.cz;7] 
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 Pokud jsou v popředí jak příznaky schizofrenie, tak afektivní poruchy, 

diagnostikuje se schizoafektivní porucha (F25). Schizoafektivní porucha může být 

manického, depresivního nebo smíšeného typu.  

 Z terapeutického pohledu se u schizofrenie a u uvedených psychotických forem 

afektivní poruchy preferují antipsychotika, takže i eventuální diagnostická nejistota 

nemusí vést k odkladu terapeutické intervence a nemocného nemusí poškodit.  

 Z časového hlediska může být urgentní odlišení afektivního stuporu a stuporu  

v rámci katatonní schizofrenie. Afektivní stupor se rozvíjí obyčejně pomalu při 

přítomnosti základních příznaků afektivní poruchy. U katatonního stuporu předchází 

projevy svědčící pro schizofrenní poruchu. Za léčbu první volby jsou považovány 

injekční benzodiazepiny ve vyšších dávkách a elektrokonvulzivní terapie, které mohou 

stupor prolomit a umožnit komunikaci, jež vede k diagnostickému upřesnění.  

[SVOBODA, 2006] 

 

Neurotické poruchy (F4) 

 Zde připadá v úvahu v rámci diferenciální diagnózy disociativní stupor, u nějž 

nacházíme průkaz psychogenního působení (nedávná stresující událost, 

interpersonální a sociální problémy). V iniciální fázi onemocnění bývá přítomen 

obsedantně- kompulzivní syndrom a liší se od obsedantně-kompulzivní poruchy 

bizarností a chyběním náhledu. Depersonalizační a derealizační syndrom je vzácná 

porucha, která není doprovázena jinými příznaky. Derealizace a depersonalizace bývá  

u schizofrenní poruchy spojena s dalšími symptomy. [SVOBODA, 2006] 

 

Poruchy osobnosti (F6) 

 Diferenciální diagnostika se týká hlavně paranoidní, schizoidní a emočně 

nestabilní osobnosti. Nejdůležitější pomůckou je pečlivá anamnéza, která je zaměřená 

na dynamiku projevu. U schizofrenie většinou dochází v určité fázi ke změně osobnosti, 

u poruch osobnosti nikoliv.  [SVOBODA, 2006] 
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2.1.11 Léčba 

 Léčba schizofrenní poruchy vyžaduje komplexní přístup. Kromě farmakoterapie 

bývá nezbytná psychoterapie, psychosociální intervence a pomoc v takových 

oblastech, jako je bydlení, finance a osobní vztahy.  

Psychoterapie a psychosociální intervence v obecném smyslu usilují o posílení 

vnitřních zdrojů ke zvládání a adaptaci u těch pacientů, kteří se vyznačují značnou 

zranitelností. Současně také o zabezpečení dostatečného stupně sociální podpory tak, 

aby mohli co nejlépe odolávat stresorům z vnějšího prostředí.  

Cílem léčby je snížení morbidity, mortality, snížení frekvence a závažnosti 

opakovaných epizod, psychotických exacerbací, zlepšení funkční kapacity a zlepšení 

kvality života – to znamená komplexní a kontinuální péči po celý život. Schizofrenie je 

proces, který prochází různými fázemi, které vyžadují poněkud odlišnou strategii  

a taktiku. Základem léčby je farmakoterapie, nicméně ve všech fázích léčby je kladen 

důraz na doplnění farmak psychosociální intervencí. [SVOBODA, 2006]  

2.1.11.1 Fáze léčby 

 

Akutní léčba 

 Cílem akutní léčby je odstranění pozitivních příznaků. Agitovanost, agresivitu  

a hyperaktivitu lze zvládnout v průběhu hodin a dní, ovlivnění halucinací a bludů trvá 

déle, ale i tyto se lepší během několika dní. Psychosociální intervencí rozumíme 

minimalizaci stresů, jasnou komunikaci, strukturované prostředí, toleranci a podporu. 

Pacient by měl dostat dostatečné informace o léčbě (dle jeho schopnosti asimilovat 

informace) a měl by být povzbuzován ke spolupráci. Je podstatné navázání vztahů  

s rodinou a edukace. Klinický psycholog, který je součástí terapeutického týmu, může 

sehrát při psychosociální intervenci podstatnou roli. Plnou odpověď očekáváme  

v průběhu 4-8 týdnů, pak nastává stabilizace a dochází pomalu k obnovování 

normálního fungování. [SVOBODA, 2006] 

 

Fáze stabilizace 

 Cílem léčby v této fázi je snaha udržet získané zlepšení. Na zapojování do života 

a rehabilitaci neklademe nadměrné nároky, snažíme se udržet získané zlepšení  
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ve fungování tak, aby byl prostor pro naději a další pokrok jak v očích nemocného, tak  

i rodiny. Negativní příznaky a kognitivní deficit ustupují pomalu (6-12 měsíců) a v této 

fázi tedy obvykle ještě přetrvávají. Ve fázi stabilizace je nemocný vysoce náchylný  

k relapsu a je většinou propouštěn z hospitalizace. Antipsychotická léčba je stále 

nezbytnou podmínkou. Psychosociální intervence by měla být nadále podpůrná, méně 

strukturovaná a direktivní. Snažíme se o edukaci ohledně průběhu, prognózy, 

kompliance. [SVOBODA, 2006] 

 

Fáze stabilní  

 V této fázi je cílem prevence relapsu (tj. exacerbace psychotické 

symptomatologie), dosažení remise a její udržení. Dlouhodobá remise dává prostor pro 

další zlepšení s možností úzdravy. Farmakoterapie spočívá v dlouhodobé udržovací 

léčbě minimálními účinnými dávkami. Psychosociální intervence v této fázi léčby je 

cílená na rodinu, snažíme se o to, aby se nemocný pracovně zapojil (nejlépe najít 

chráněné zaměstnání, pokusit se o nácvik dovedností). Z psychoterapeutických 

přístupů je vhodná kognitivně-behaviorální psychoterapie, kognitivní rehabilitace. 

[SVOBODA, 2006] 

2.1.11.2 Délka léčby a problematika relapsu 

 Optimální by byla léčba již ve fázi prodromů nebo nevýrazné nespecifické 

symptomatologie – k tomuto názoru se kloní řada autorů. Je běžné, že v době, kdy 

začínáme léčit, trvá psychotická symptomatologie i řadu měsíců. Po první epizodě by 

měla léčba antipsychotiky trvat jeden nebo dva roky, po opakovaných relapsech 

dlouhodobě, dokonce celoživotně. U většiny nemocných pozorujeme chronický průběh 

s častými relapsy.  

 Je prokázáno, že dlouhodobá léčba snižuje výskyt relapsů. Nemocní, kteří léčbu 

vysadí, mají relaps třikrát častěji (20% versus 60-70%). I přes tato doporučení je vysoké 

procento nemocných, kteří medikaci vysadí. Část nemocných relabuje i při udržovací 

medikaci (ročně 20-30%).  

 Na průběh choroby mohou být relapsy zhoubný vliv, a to protože snižují 

lékovou odpověď, vedou k rezistenci na léčbu, každá psychotická epizoda predisponuje 

k další epizodě. Příčinou relapsu může být přirozený průběh nemoci, který se nám 
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nepodaří léčebně ovlivnit. Dalším faktorem je nespolupráce související s nedostatkem 

náhledu, ze kterého plyne nízká kompliance. Příčinami jsou také psychosociální faktory 

(nedostatek podpory rodiny, stresové prostředí) a nedostatky zdravotního systému 

(není povinnost dispenzarizace psychóz). Udává se, že až 50% pacientů nepřijde k první 

doporučené ambulantní kontrole po propuštění z hospitalizace. Nemocní často vysazují 

kvůli nežádoucím účinkům antipsychotik nebo nemají peníze na jejich vyzvednutí. 

[SVOBODA, 2006]  

2.1.11.3 Kompliance při léčbě antipsychotiky 

 Podmínkou přijatelnosti dlouhodobé léčby pro nemocného jedince je účinná  

a bezpečná léčba, která nesmí mít vedlejší účinky, které jsou pro nemocného zatěžující 

nebo nepřijatelné.  

 Kompliance je rozsah, v jakém je chování nemocného – tj. užívání medikace, 

dietní opatření, změna životního stylu – v souladu s radou lékaře nebo zdravotnického 

personálu. Adherence je užší pojem a týká se určitého typu léčby. Kompliance se může 

projevit různými způsoby např. nemocný se nedostaví ke schůzce, nenechá si vystavit 

předpis, nevyzvedne si recept, nedodržuje frekvenci dávkování, dávku omylem nebo 

úmyslně vynechá nebo lék zcela vysadí. Může se také stát, že bude nemocný brát lék 

častěji nebo se uchýlí k automedikaci. Obecně je shoda v tom, že kompliance je 

hodnocena jako velmi dobrá, pokud nemocný bere 75 - 100% doporučené dávky, 

dobrá kompliance je pak při dodržení 25 – 75% doporučené dávky a nonkompliance je 

v rozmezí 0 – 25% doporučené dávky. Měření kompliance lze provádět jednoduchými 

metodami, kam patří přímý dotaz, kontrola preskripce, počítání tablet. Tyto metody 

však nejsou úplně spolehlivé. Spolehlivější metody jako je měření plazmatických hladin 

a sofistikované monitorovací systémy jsou ale drahé a nedostupné. Jednou z možností, 

jak zvýšit komplianci, je aplikace injekční formy s dlouhým působením. Tyto  

tzv. depotní formy lze aplikovat v intervalech 2-4 týdnů a nemocný nemusí myslet na 

každodenní braní léků. Nyní máme již k dispozici i atypické depotní AP, které může 

komplianci významně zvýšit. [SVOBODA, 2006] 
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2.1.11.4 Dělení antipsychotik 

  Antipsychotika dělíme na starší, typická, konvenční, klasická – AP I. generace,  

a nová, atypická – AP II. generace. Dříve byl namísto názvu antipsychotika preferován 

název neuroleptika. Globální antipsychotický účinek dostupných AP je přibližně stejný. 

U 70% schizofreniků vedou obě generace AP k významnému ústupu akutních 

psychotických příznaků. Obě skupiny se od sebe liší v profilu nežádoucích účinků, tedy 

ve snášenlivosti.  

 V současné době je řada dostupných AP, z nichž podstatná část je registrována 

v ČR, ne však vždy distribuována (registrace neznamená automaticky distribuci). 

[ČEŠKOVÁ, 2012] 

 

Antipsychotika I. generace  

 Dělíme je podle chemické struktury a klinického aspektu.  

Dělení podle chemické struktury:  

-přehled klasických AP s charakteristickými zástupci  

1. fenothiaziny (chlorpromazin, PLEGOMAZIN) 

2. thioxantheny (chlorprothixen, CHLORPROTHIXEN) 

3. butyrofenony (haloperidol, HALOPERIDOL) 

4. perathiepiny – originální česká AP (octoclothepin, oxyprothepin), jejichž výroba však 

byla zastavena 

5. difenylbutilpiperidiny (fluspirilen, dříve IMAP, nyná již žádný zástupce této skupiny 

není v ČR registrován) 

Dělení podle klinického aspektu: 

1. bazální,sedativní (fenothiaziny-chlorpromazin, PLEGOMAZIN, levomepromazin, 

TISERCIN; thioxantheny-chlorprothixen, CHLORPROTHIXEN a zuklopenthixol, 

CISORDINOL 

2. incizivní (fenothiaziny – flufenazil, MODITEN DEPOT; thioxantheny – flupenthixol, 

FLUANXOL; butyrofenony – haloperidol, HALOPERIDOL a melperon, BURONIL) 

Perathiepinová řada byla také spíše řazena k incizivním AP, ačkoliv její jedinečnost 

spočívala v tom, že měla vlastnosti jak bazálních, tak incizivních AP. 

 Bazální AP jsou charakterizována hypnosedativním účinkem, mají malou 

miligramovou účinnost a dávkují se většinou ve stovkách miligramů. Je pro ně 



32 

 

charakteristická relativně nižší blokáda D2 a blokáda dalších receptorů (histaminových, 

cholinergních a alfa adrenergních). 

 Incizivní AP jsou charakterizována silnou blokádou D2 a minimální blokádou 

dalších receptorů, výraznou extrapyramidovou symptomatologií. Dávkují se  

v jednotkách miligramů. [ČEŠKOVÁ, 2012] 

 

Antipsychotika II. generace 

 Celou skupinu můžeme rozdělit do 4 skupin, které se liší svým receptorovým 

profilem a z toho odvozenými nežádoucími účinky:  

1. specifičtí D2 a D3 antagonisté – sulpirid, amisulprid 

2. antagonisté serotoninu a dopaminu (SDA) – risperidon, paliperidon, ziprasidon, 

sertindol 

3. multireceptoroví antagonisté (MARTA) – klozapin, olanzapin, quetiapin, zotepin 

4. dopaminové a serototinové stabilizátory [ČEŠKOVÁ, 2012] 

2.1.11.5 Nežádoucí účinky  

  Antipsychotika I. i II. generace mají velké procento nežádoucích účinků.  Každá 

skupina je spokojována s jiným spektrem vedlejších účinků. [ČEŠKOVÁ, 2012] 

 

Nežádoucí účinky AP I. generace  

 Antipsychotika I. generace, hlavně incizivní, jsou spojena s vysokým výskytem 

neurologických nežádoucích účinků. K ním patří hlavně akutní dystonie, akatizie  

a zvýšený svalový tonus (parkinsonoid) v rámci akutní léčby, tardivní dyskineze 

(mimovolná pohybová porucha) u dlouhodobé léčby. Často vyžadují přídatnou léčbu 

antiparkinsoniky, která může zmírnit nebo úplně zabránit rozvoji parkinsonismu  

a dystonické reakci. Riziko tardivní dyskineze může ovlivnit rozhodování o dlouhodobé 

léčbě, zvláště u nemocných, u kterých bylo dosaženo remise anebo u nemocných po 

první epizodě schizofrenie. Užití anticholinergních látek je zatíženo vlastními 

nežádoucími účinky, kam řadíme i možné narušení paměti.  

 Tyto nežádoucí účinky mohou vést k nepříjemným pocitům, neklidu  

a agitovanosti v případě akatizie nebo oploštění afektu a retardaci spojené 

s extrapyramidovým syndromem. Závažná tardivní dyskineze může být zneschopňující 
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a zvyšovat stigmatizaci. Incidence a popis extrapyramidových účinků je popsán 

v tabulce č. 1.  

 Potencionálně život ohrožující komplikací je neuroleptický maligní syndrom, 

pokud není správně rozpoznán a léčen. [ČEŠKOVÁ, 2012] Tento syndrom se projevuje 

křečemi svalů a třesem celého těla. Úporný svalový třes vyrábí velké množství tepla  

a nemocnému se zvyšuje tělesná teplota, a to mnohdy do kritických hodnot nad 40°C.  

Dochází ke svalové rabdomyolýze a následkem k selhávání ledvin.  Může docházet 

k nebezpečné hypertenzi až k srdečnímu selhání. [www.stefajir.cz;9] 

 

Další relativně časté nežádoucí účinky dané blokádou příslušných receptorů jsou:  

- anticholinergní: 

 periferní – suchost sliznic, snížené pocení, porucha oční akomodace, 

obstipace, ztížené močení až retence, sinusová tachykardie 

 centrální – poruchy paměti, extrémně delirium  

- antihistaminové – sedace, zvýšení hmotnosti   

- adrenolytické alfa1 – kardiovaskulární poruchy (hypotenze, reflexní 

tachykardie, zřídka porucha srdečního vedení), sexuální problémy (pokles 

libida, poruchy erekce, oblenění ejakulace, zřídka priapismus)  

 

Tabulka č. 1: Incidence a popis extrapyramidových nežádoucích účinků AP I. generace [ČEŠKOVÁ, 2012; 

str. 42] 
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Další zřídka se vyskytující nežádoucí účinky: 

- kardiovaskulární – prodloužení QT intervalu (riziko komorové tachyarytmie)  

- dermatologické – zvýšená fotosenzitivita, okulokutánní syndrom  

- jaterní poškození – nejčastěji přechodné zvýšení aminotransferáz  

- epileptogenní působení  

- krevní dyskrazie – nejčastěji leukopenie, trombocytopenie, zřídka aplastická 

anemie 

Snaha najít účinnější léčbu s menším výskytem a méně závažnými nežádoucími 

účinky vedla k vývoji AP II. generace. Ta jsou nyní považována za psychofarmaka první 

volby v léčbě schizofrenie. [ČEŠKOVÁ, 2012] 

 

Nežádoucí účinky AP II. generace  

 K nežádoucím účinků AP II. generace patří také extrapyramidové účinky.  

Extrapyramidové příznaky, akatizie a tardivní dyskineze se mohou vyskytovat  

i u některých atypických AP v závislosti na dávce. Častěji je pozorujeme při podávání 

amisulpridu, sulpridu a risperidonu.  

Dalšími nežádoucími účinky jsou účinky metabolické. Ty se často vyskytují v rámci 

metabolického syndromu. Metabolický syndrom je definován jako soubor klinických  

a laboratorních abnormalit, kam patří abdominální obezita, inzulinová rezistence, 

hypertenze, nízká hladina vysoce denzitního lipoproteinu cholesterolu a vysoké hladiny 

triacylglycerolů.  Tento syndrom se také stává jedním z hlavních zdravotních problémů 

v ekonomicky vyspělých zemích u běžné populace.  

Přítomnost metabolického syndromu zvyšuje 2-3x kardiovaskulární mortalitu  

a 2x pak mortalitu z jakýchkoliv příčin. Známe ho již řadu let a za tu dobu byl různě 

nazýván a definován. Definice pro klinické využití zahrnuje relativně snadno 

stanovitelné parametry a to viscerální obezitu, dyslipidemii, hyperglykemii  

a hypertenzi.  

V nové praktické definici navržené Diabetes Federation je viscerální obezita 

základním kritériem. Dá se změřit nejsnadněji pomocí obvodu pasu. Limity tohoto 

kritéria jsou nastaveny poněkud odlišně pro různé etnické skupiny. Tabulka č. 2 

ukazuje hodnoty pro evropskou populaci. Pro přítomnost metabolického syndromu 

musí být přítomna u pacienta tři kritéria z uvedených.  
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Výskyt metabolického syndromu u nemocných se schizofrenií je podle 

současných epidemiologických studií přinejmenším 2x vyšší než ve věkově shodné 

populaci. Zde se nabízí možnost, že na těchto číslech se podílel i rozvoj 

psychofarmakoterapie.  

 

Tabulka č. 2: Kritéria pro stanovení metabolického syndromu (podle International Diabetes Federation) 

[ČEŠKOVÁ, 2012; str. 57] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnost 

 Je známo, že přírůstek hmotnosti nastává při aplikaci většiny AP. Atypická AP 

způsobují větší přírůstek hmotnosti než AP typická. Na základě řady studií je sestupné 

pořadí podle spojení s přírůstkem hmotnosti následující: klozapin > olanzapin > 

quetiapin > risperidon, paliperidon > amisulprid > ziprasidon, aripiprazol.  

 Farmakologické léčba nadměrného přírůstku hmotnosti, který byl navozen 

antipsychotiky, je u pacientů se schizofrenií problematická.  

 Obezita je medicínským problémem a má zdravotní následky. Je s ní spojován 

častější výskyt diabetu typu 2, kardiovaskulárních problémů, žlučníkových obtíží, 

některých typů rakoviny, infertility, spánkové apnoe, tromboembolií a restriktivního 

plicního onemocnění. Obézní jsou zatíženi vyšším mechanickým stresem kloubů 

(degenerativní osteoartritida). Nepochybně má obezita také negativní sociální 

konsekvence (důslednost).  Pro pacienta nemocného schizofrenií představuje další 



36 

 

stigma navíc k chorobě samé a může vést k dalšímu snížení kvality života  

a výraznějšímu sociálnímu stažení.  Obdobně jako v normální populaci je více obézních 

žen.  

Narušení glukózového metabolismu  

Rozlišujeme tři patologické stavy, diabetes, porucha glukózové tolerance  

a zvýšení glykemie nalačno. Porucha glukózové tolerance a zvýšená glykémie nalačno 

často předchází rozvoji diabetu.  

Od poloviny 60. let minulého století byla aplikace fenothiazinů (skupina 

neuroleptik) spojována s příznačně vyšší prevalencí DM2 (diabetes mellitus druhého 

stupně).  Od počátku 90. let jsou pozorovány projevy metabolické dysregulace spojené 

s aplikací atypických AP. Je popisováno narušení glukózové tolerance a rozvoj diabetu.  

Porucha glukózové tolerance během podávání AP pravděpodobně vzniká 

aditivním účinkem genetické predispozice k pankreatické dysfunkci a zvýšen inzulinové 

rezistenci.  

Spojení aplikace AP, zvláště pak antipsychotik atypických, s rozvojem DM je 

zkoumáno pomocí prevalenčních retrospektivních studií. Využívají velké databáze, 

avšak mají řadu metodických slabin, například různé stanovení diabetu. Další pohled na 

spojení diabetu a atypických AP nabízí přehled publikovaných případů, kdy došlo 

k rozvoji diabetu při léčbě některým z AP.  

Dyslipidemie 

 Jde o heterogenní skupinu abnormalit, hlavně zvýšené hladiny lipidů a s nimi 

svázaných lipoproteinů. Hyperlipidemie signifikantně zvyšuje riziko aterosklerózy 

mozku a ischemické choroby srdeční.  

 Na základě dostupných informací lze vytvořit sestupné pořadí AP podle rizika 

rozvoje hyperlipidemie, které je stejné jako v případě přírůstku hmotnosti. Pořadí je 

následující: klouapin > olanzapin > quetiapin > risperidon, paliperidon > amisulprid > 

ziprasidon, aripiprazol. [ČEŠKOVÁ, 2012] 
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2.2 ZAJIŠTĚNÍ PACIENTA ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU 
SLUŽBOU  

 

2.2.1 Psychofarmakologické ovlivnění pacienta  

Psychofarmaka se v posledních desetiletích stala v léčbě psychotických pacientů 

základem. K psychofarmakologickému ovlivnění pacienta přistupujeme tehdy, když 

pacient je objektivně úzkostný, agitovaný, když jde o stavy s vyšší mírou napětí.  

U lehčích stavů, například poruch přizpůsobení nebo reakce na stres, lze jednorázovou 

dávku zklidňujících léků podat perorálně. V úvahu pak přichází diazepam 10mg, 

oxazepam 10mg, alprazolam 0,25 – 1mg. Při intenzivnějším neklidu u depresivních 

poruch, schizoafektivních poruch depresivního typu nebo psychotických poruch je 

výhodnější volit parenterální aplikaci. Dáváme pak diazepam 10 mg, clonazepam 1mg.  

Pokud nemáme jistotu, že při aplikaci benzodiazepinů nedojde k utlumení dechového 

centra, jejich použití se pak nedoporučuje. Schizofrenie bývá provázena nejtěžšími 

neklidy, při kterých není úplně možné intravenózní podání psychofarmaka. V tomto 

případě není možné jiné podání než intramuskulární, a to i přes námitky na špatné 

vstřebání látky. Pacienta můžeme zklidnit samotným benzodiazepinem (clonazepam – 

Rivotriů – 2 mg i.m., diazepam 20 mg. i.m. ) podáním intramuskulárně do deltoidního 

svalu. Další alternativou je podání samotného haloperidolu (5 mg i.m.) nebo 

kombinace obou typů farmak (např. Haloperidol 5 mg + Diazepam 20 mg). Právě 

zmíněné tři látky, nejlépe vyhovují požadavku na okamžitá efekt a malá rizika 

komplikací.  [DUŠEK, VEČEROVÁ – PROCHÁZKOVÁ, 2005] 

 

2.2.2 Fyzické omezení pacienta  

K fyzickému omezení pacienta dochází před pokusem o farmakologické 

ovlivnění, při čekání na účinek psychofarmaka, při jeho nedostatečném účinku, nebo 

pokud nelze psychofarmaka vůbec aplikovat. V každém případě je třeba dbát na vlastní 

bezpečí a řídit se základními pravidly:  

Snažit se o pacientovi dozvědět co nejvíce informací předem. Ověřit si,  

že v místnosti či okolí pacienta není nic, co by mohlo být použito jako zbraň a myslet 

vždy na únikovou cestu, například nechat si otevřené dveře do místnosti Nehovořit 
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s pacientem sami a snažit se zajistit přítomnost někoho dalšího. Důležité je,  

se pacientovi zřetelně představit, používat srozumitelná slova, neodborné výrazy. 

Většina agresivity ve skutečnosti pramení z pacientovi úzkosti, kdy se cítí ohrožen např. 

pod vlivem bludů nebo halucinací.  Pokud se k pacientovi přibližujeme, vždy pomalu  

a čelem. Při prvním oslovení je lepší zastavit se alespoň dva metry před pacientem, 

tak aby nás neměl na dosah. Pro kontrolu vědomí vyšetříme základní orientaci, osobou, 

časem a místem. Zaměřujeme se na získávání klíčových informací, psaní poznámek ale 

odložíme na později. Neklidný a rozrušený, úzkostný pacient nesnese dlouhé 

vyptávání.  

 Pokud dojde k napadení někoho z přítomných záchranářů nebo rodiny, je nutné 

přistoupit k fyzickému omezení pacienta. Tuto skutečnost je třeba předpokládat,  

a proto je lepší přivolat si polici již při převzetí výzvy k výjezdu. Při fyzickém omezení je 

třeba dbát nejen na pacientovo bezpečí, ale také na bezpečí své a dalších přítomných 

osob. Agresivního pacienta položíme šetrně na zem, kdy jeden ze záchranářů je 

připraven k případné aplikaci psychofarmak, v tomto případě většinou 

intramuskulárně. Zákrok proti vůli pacienta je vždy nutné zapsat do dokumentace. 

Pokud by k fyzickému omezení došlo za pomoci rodinných příslušníků bez přítomnosti 

policie, je nutno policii přivolat a objasnit jí důvody zakročení, proti pacientově vůli.  

[DUŠEK, VEČEROVÁ – PROCHÁZKOVÁ, 2005] 

 

2.2.3 Psychologické působení na pacienta  

 Akutní zásah u pacienta s psychickou poruchou vyžaduje nejen 

farmakologické ovlivnění, ale i některé z psychoterapeutických postupů či sociálních 

opatření. K psychologickému ovlivnění přistupujeme u lehčích forem neklidu. Například 

u osob v akutní krizi. Podmínkou pro tento postup je částečně zachované vědomí, 

nepřítomnost agrese nebo psychomotorického neklidu. Jestliže se jedná o případ 

akutní krize, je zdravotník na místě zásahu především zástupcem společnosti a řešení 

má spíše sociální charakter. [DUŠEK, VEČEROVÁ – PROCHÁZKOVÁ, 2005] 

Názorným příkladem první psychické pomoci zdravotníkem může být představa 

matky, která se snaží utišit své dítě. Projeví porozumění situaci, mateřským tónem mu 
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vysvětlí co se děje, dává mu najevo, že může situaci zvládnout a ona mu bude 

nápomocná. [BAŠTECKÁ, 2005] 

Významnou roli v rozhovoru hraje hlas, který má být klidný, jistý, níže položený. 

Situaci lze ovlivnit i pomalými pohyby a gesty, nakročením směrem k pacientovi  

a vstřícným podáním ruky. [LINHARTOVÁ, 2007] 

Zdravotník má vystupovat jako klidný a jistý člověk, z jehož jednání se dá vycítit, 

že právě on pacientovy pomůže. Cílem psychoterapeutického rozhovoru je abreakce 

(uvolnění emocí). V ideálním případě je komunikace vedená na úrovni partnerů. Od 

zdravotníka se očekává respekt, úcta, autorita a snaha o porozumění. Následuje 

informační funkce rozhovoru, kdy se pacient dozví o zamýšleném postupu a závěru 

lékaře či záchranáře. Pacienti v akutní krizi by měli dostat informace o příslušných 

krizových centrech, popřípadě by tam měli být směřováni. [DUŠEK, VEČEROVÁ – 

PROCHÁZKOVÁ, 2005] 

 

2.2.4 Nedobrovolná hospitalizace  

 Fyzické omezení společně s nedobrovolnou aplikací psychofarmak patří  

k výkonům bez souhlasu pacienta. V takových případech musí být dodrženy 

předpoklady dané zákonem. Konkrétně Zákonem o péči o zdraví lidu č 86/1992 Sb.  

(§ 23 odst. 4). [DUŠEK, VEČEROVÁ – PROCHÁZKOVÁ, 2005] 

Jde o osoby, které jeví známky duševní nemoci, které zjevně a aktuálně ohrožují 

na životě sebe i své okolí, nebo takové od kterých nelze získat souhlas k provedení 

život nebo zdraví zachraňujících výkonů. [POKORNÝ, 2010] Zákon o péči o zdraví lidu je 

první normou, která nedobrovolnou hospitalizaci indikuje. Převzetí a držení občana bez 

jeho souhlasu je upraveno dalšími právními normami, a to Listinou základních práv  

a svobod a Občanským soudním řádem.  

„Převzetí nemocného bez jeho písemného souhlasu do ústavní péče z důvodů 

uvedených v § 23 odst. 4 je zdravotnické zařízení povinno do 24 hodin oznámit soudu, 

 v jehož obvodu má sídlo. Převzetí se soudu neoznamuje, jestliže nemocný dodatečně ve 

lhůtě 24 hodin projevil souhlas s ústavní péčí.“  1 

                                                 
1  Zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění. § 24.;10 
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Příslušný soud pak musí do sedmi dnů rozhodnout o přípustnosti převzetí 

pacienta do ústavu bez jeho souhlasu. Toto rozhodnutí je na základě výslechu pacienta 

a jeho ošetřujícího lékaře. [RABOCH, PAVLOVSKÝ, 2008]  

V mimořádných případech, jako je například agrese jedince s duševní poruchou 

nebo jeho opevnění v bytě, se lze obrátit na PČR vzhledem k zákonu č. 283/1991 Sb.  

o Policii České Republiky. Policista je v těchto případech oprávněn zajistit osobu, která 

ohrožuje sebe sama i své okolí. Fyzicky omezený a farmakologicky ovlivněný pacient 

musí být transportován do zdravotnického zařízení pod neustálým dohledem. Pacient 

přivezen do zdravotnického zařízení je předáván s dokumentem (doporučení k přijetí), 

což je dostatečný důkaz k hospitalizaci pacienta. [DUŠEK, VEČEROVÁ – PROCHÁZKOVÁ, 

2005] 

 

2.2.5 Ošetřovatelský proces při výjezdu záchranné služby  

 Ošetřovatelský proces je průběh ošetřovatelské činnosti, která se děje v daném 

a logickém pořadí. Jedná se o 5 kroků a to o posuzování, diagnostiku, plánování, 

realizaci a vyhodnocení.  

Posouzení a zhodnocení stavu pacienta je na výjezdu ZZS stejné jako ve 

zdravotnickém zařízení. Provádí se rozhovorem, pozorováním, měřením a objektivními 

projevy.  

V diagnostice se ošetřovatelský proces v urgentní medicíně liší. Při výjezdu ZZS 

se léčba odvíjí od diagnózy lékařské, ale zdravotnický záchranář si může stanovit 

třísložkovou ošetřovatelskou diagnózu. Tím můžeme dosáhnout komplexnějšího péče  

a naplnění pacientových potřeb.  

Třetí fáze plánování, je ve výjezdu ZZS těžko realizovatelná z důvodu časové 

tísně. Zdravotnický záchranář si musí stanovit takové cíle, které se za krátkou dobu, 

jakou tráví s pacientem, dají naplnit. Například zmírnění bolesti nebo úzkosti. Fáze 

plánování je proto v ošetřovatelském procesu realizovaném na výjezdu ZZS 

nejnáročnější.  

Realizace je pak činnost, kterou se dosáhne stanoveného ošetřovatelského cíle. 

Rozdíl realizace ošetřovatelského procesu na výjezdu oproti zdravotnickému zařízení je 

ten, že ji záchranář provádí a dokončuje sám.  
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Poslední fází ošetřovatelského procesu je vyhodnocení. Rozdíl mezi 

zhodnocením dosažených cílů u lůžka a na ZZS prakticky není. Provádí se objektivním 

pozorováním, testem nebo měřením, popřípadě i subjektivním hodnocením od 

pacienta. [ILLÉS, 2010] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

3.1 Úvod do praktické části  

V praktické části mé absolventské práce jsem popsala tři případové kazuistiky, 

kterých jsem se sama účastnila během své školní praxe na stanovištích zdravotnické 

záchranné služby.  Konkrétněji jsem se všech třech kazuistik účastnila na výjezdovém 

stanoviště zdravotnické záchranné služby v Mladé Boleslavi.  

Další součástí praktické části mé absolventské práce je rozhovor, který je veden 

s ženou, jež má schizofrenii diagnostikovanou 20 let. Zde jsem se snažila získat co 

nejvíce informací o zkušenostech s první pomocí poskytovanou záchrannou službou 

z pohledu pacienta.  

A konečně poslední neméně důležitou součástí praktické části je doporučení, jak 

nejlépe komunikovat a postupovat při výjezdu na pomoc k tato nemocným pacientům.  

 

3.2 Kazuistika č. 1 

Dne 23. 9. 2014 v 11:55 hodin byla přijata tísňová výzva na lince 155 operačním 

střediskem Územního střediska ZZS Středočeského kraje, přičemž indikací k výjezdu byl 

stav psychózy, halucinace, bezvědomí. Jedná se o ženu, ročník 1962, které přivolal 

pomoc její syn. Žena nekomunikuje s okolím, jakoby ho přehlíží. Posádka rychlé 

záchranné služby (RZP) přijímá výzvu v 11:59 minut. Ve složení řidič, záchranářka  

a studentka vyjíždí v 12:00 ze základny. Dojezd na místo je o 10 minut později, tedy  

v 12:10. Na místo zásahu byl také vyslán vůz ve složení řidič a lékař, tedy rendez–vous 

(RV).  Ti přijíždějí o dalších deset minut déle, ačkoliv se vracejí z předchozího výjezdu.  

Na posádku RZP čeká před vchodem přítel ženy, které je pomoc přivolána. 

Objasňuje posádce celou situaci. Žena je již psychiatricky léčena, ovšem při poslední 

hospitalizaci podepsala revers a nyní odmítá brát předepsanou medikaci. Zavírá se ve 

své ložnici a odmítá vyjít ven. Doposud docházela do zaměstnání. Popisuje obrazy 

černých andělů, do postele si schovává listí, které jí uchrání před zlými duchy. 

Nekomunikuje se synem ani přítelem.  
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Záchranáři vstupují do bytu, pomalu, nahlas a zřetelně se představí, aby 

pacientku nepolekali. Žena se s posádkou pozdraví, ale nechápe, co u ní dělají. 

Zdravotní sestra se ujímá slova a pomalu pacientce vysvětluje, že jí záchranná služba 

přijela pomoci. Zároveň zjišťuje základní anamnézu. Pacientka je při vědomí, 

orientována, pocit únavy, strachu, úzkosti, nyní halucinace popírá, dýchání je čisté, bez 

dušnosti nebo cyanózy. Záchranářka se snaží zjistit, jaké léky má pacientka užívat, ta jí 

však odpovídá, že si název nepamatuje a všechny zbylé léky vyhodila. Přítel pacientky 

se snaží nalézt dokumentaci z předešlé hospitalizace, ale marně.  

Pacientka souhlasí s transportem do nemocničního zařízení a odchází do své 

ložnice, aby si vzala osobní věci. Mezitím přijíždí na místo dojíždějící vůz RV, lékař 

následován řidičem záchranářem vcházejí do bytu, kde jim záchranářka objasňuje 

situaci. Od odchodu pacientky do své ložnice uběhne víc jak 5 minut, a tak lékař posílá 

studentku záchranářku do ložnice za pacientkou, aby případně pacientce pomohla. 

Studentka se v okamžiku vrací s informací, že dveře od ložnice jsou zamčené. Celá 

posádka se vydá k ložnici. Slovo si bere lékař a přes zamčené dveře se pacientce 

představuje. Snaží se jí vysvětlit vážnost jejího stavu a možné následky. Po zhruba  

5 minutovém rozhovoru pacientka odemyká svou ložnici. S pláčem si bere kabát a drží 

tašku se svými věcmi. Při obouvání prosí lékaře, aby jí nikam nevozil, že začne brát své 

léky, zůstane doma a syn se o ní postará. Lékař se jí snaží co nejvlídněji znovu vysvětlit, 

že potřebuje odbornou pomoc. Pacientka pláče ještě intenzivněji, drží se svého syna  

a odmítá se ho pustit.  Pomalu se chce posadit na židli v předsíní, syn jí ale přidržuje, 

aby zůstala stát na nohou. Společně se studentkou, která pacientku podpírá z druhé 

strany, vycházejí z bytu a jdou směrem k sanitce. S pomocí syna se pacientka dostává 

do sanitky.  

V sanitce je pacientka posazena na nosítka, kde jsou jí změřeny základní životní 

funkce. Na levou ruku je nasazena manžeta od tonometru. V této chvíli pacientka plně 

spolupracuje. Hodnoty krevního tlaku ukazují systolický tlak 150 mmHg a diastolický 90 

mmHg.  Dále je pacientce monitorována saturace krve kyslíkem pulzním oxymetrem, 

na kterém jsou hodnoty SpO2 od 98 do 100%, tepová frekvence je 85 pulzů za minutu. 

Zornice jsou izokorické a fotoreakce je pozitivní. Během vyšetření pacientka neustále 

prosí syna, svého přítele i lékaře, aby jí nechaly doma, že se vše zlepší. Záchranářka se 

studentkou jí společně ujišťují o tom, že se nemusí ničeho bát a vše bude v pořádku. 
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Lékař oznamuje rodině, že pacientka bude transportována do Psychiatrické nemocnice 

Kosmonosy a loučí se s nimi i s pacientkou. V 12:35 odjíždí sanitní vůz směr nemocnice 

Kosmonosy, a to dle lékaře, který jako pracovní diagnózu uvedl suspektní schizofrenii.  

RV vůz sanitu nedoprovází, vrací se na základnu a je k dispozici pro další pacienty.  

Transport probíhá bez komplikací, pacientka, kromě pocitu strachu a úzkosti, 

neprojevuje žádné somatické potíže a je v klidu. Cesta trvá asi 12 minut, sanitní vůz 

jede bez zvukové i světelné signalizace. V čase 12:47 je pacientka předávána na 

pavilonu B1 Příjmovém oddělení žen lékaři záchranářkou. Pacientka je stále úzkostná, 

ale již smířená s odbornou pomocí v léčebně. Lékař si pacientku přebírá a odvádí do 

vyšetřovny. Záchranářka si nechává potvrdit dokumentaci razítkem a společně se 

studentkou a řidičem odcházejí zpět do auta. Ve 12:51 odjíždějí zpět na výjezdovou 

základnu.  

 

Shrnutí kazuistiky č. 1: 

 Tohoto výjezdu jsme se osobně zúčastnila během své odborné praxe a byl to 

vcelku intenzivní zážitek. Byla to má první zkušenost s takto nemocným pacientem.  

 Jak se ukázalo, indikace k výjezdu nebyla úplně přesná. Důvod k výjezdu bylo 

mimo jiné bezvědomí, nicméně pacientka byla při vědomí a komunikovala.  Dle 

výpovědi syna i přítele je zcela jasné, že se u pacientky momentálně projevují pozitivní 

příznaky. Jsou jimi halucinace o andělech černé barvy, pacientka nekomunikuje 

s okolím, je neklidná, nervózní a úzkostlivá.  

 Posádka při vstupu do bytu naprosto ukázkově dodržela postup navázání 

kontaktu s psychiatrickým pacientem, nahlas se představila a jasně srozumitelně 

vysvětlila pacientce, co se děje.  Odebrání anamnézy proběhlo také bez komplikací. 

Potom se ale posádka dopustila školácké chyby, a to když nechala pacientku odejít 

samotnou do své ložnice, kde se zamkla. Pacientka si měla jít pro své osobní věci 

v doprovodu alespoň jednoho záchranáře. Předchází se tak nejen situaci, jaká nastala 

v tomto případě, ale záchranář může pacientům poradit, jaké věci s sebou potřebují 

během prvních pár hodin hospitalizace. Pro delší pobyt v nemocnici jim zbytek věcí 

doveze někdo z rodiny nebo známých.   
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 Další počínání posádky už bylo správné. Lékař, ačkoliv pacientku předtím 

neviděl, věděl, co má říkat a jak k pacientce přistupovat. Transport pacientky probíhal 

bez komplikací a byla předána v psychiatrické nemocnici na příjmovém oddělení žen.  

 

3.3 Kazuistika č. 2 
 V 16:17 dne 4. 11. 2014 je operačním střediskem záchranné služby 

Středočeského kraje přijímána tísňová výzva na lince 155. Indikací k výjezdu je krvácení 

z předloktí, v poznámce napsáno agresivní, policie na místě. Posádka rychlé lékařské 

pomoci (RLP) přijímá výzvu v 16:20 hodin. O 1 minutu později nasedá posádka do 

sanitního vozu ve složení lékař, záchranářka, řidič záchranář a studentka a vyrážejí na 

místo zásahu, které je vzdálené jen 5 minut od výjezdového stanoviště ZZS.  

 V 16:25 je tedy posádka na místě, zároveň přijíždí policie České Republiky. Muž, 

který volal pomoc, hovoří nyní s policií. Objasňuje všem situaci, pacient přišel k jeho 

stánku s trafikou a dožadoval se vystříhání všech článku z novin, kde píší o jeho osobě. 

Trval na tom, že se o něm píše v každém časopise nebo novinách, a že tyto články musí 

prodavač vystříhat. Na otázku prodavače, jak přišel na to, že se o něm všude píše, 

pacient odpověděl, že si je naprosto jist, že ho chtějí media poškodit a že viděl, jak ho 

fotografují a sledují. Prodavač pacientovi nevyhověl, jej to rozzuřilo a praštil do 

skleněné vitrínky obchodu. Následkem toho si pořezal zápěstí pravé horní končetiny.  

 Po této rychlé výpovědi se snaží lékař navázat s pacientem kontakt. Ten si drží 

zápěstí a neustále prosí o vystříhání článků z novin. Lékař k němu přistupuje pomalu, 

jasně a nahlas představuje sebe a celou posádku. Dále pacientovi vysvětluje, že se mu 

nejdříve postarají o zápěstí a poté se pokusí něco vymyslet s těmi články. Pacient 

souhlasí. Záchranářka společně se studentkou přistupují k pacientovi a ošetřují mu 

zápěstí. Lékař mezitím odebírá anamnézu. Jedná se o muže ročník 1983. Pacient je nyní 

klidnější, nicméně stále nervózní s pocity strachu, avšak plně orientován. Nyní přiznává 

sluchové halucinace. Psychiatricky již léčen, ale nyní léky nebere. Pacient je alergický 

na pyl a trávy a na penicilin. Muž není schopen upřesnit svou farmakologickou 

anamnézu, názvy léků si nepamatuje a udává, že na koupi nových stejně nemá 

dostatečné finanční prostředky.  



46 

 

 Během odebírání anamnézy lékařem, záchranářka spolu se studentkou ošetřují 

rány na zápěstí. Jedná se o 6 řezných ran a pár oděrek na dorsu a zápěstí ruky. Rány 

jsou od 1 do 5 cm dlouhé, jen pár milimetrů hluboké. Nejsou zde známky tepenného 

ani masivního žilního krvácení. Odhadovaná krevní ztráta je do 200 ml krve. Na 

postižené končetině pod ránami je puls hmatný, pacient cítí prsty a na výzvu všemi 

prsty zahýbá.  Rány jsou dezinfikovány 3 % Peroxidem vodíku, překryty sterilními 

kompresy z gázy o velikosti 10x10 cm a obvázány pleteným hydrofilním nesterilním 

obinadlem.  

 Po ošetření je pacient za doprovodu jak posádky RLP, tak posádky policie ČR 

odveden do sanitky.  Pacient spolupracuje, nevykazuje žádné známky agresivity. Ve 

vozu je dokončeno celkové vyšetření. Na levou paži je pacientovi nasazen tonometr, 

jehož pomocí je změřen krevní tlak, na ukazovák pravé ruky je pacientovi nasazen 

pulzní oxymetr. Hodnoty krevního tlaku jsou 125/75 mmHg, saturace krve kyslíkem je 

96%, tepová frekvence je 96 tepů za 1 minutu, kapilární návrat je v normě a dýchání je 

čisté, sklípkové, frekvence dýchání je 22 dechů za 1 minutu. Pacientovi je 

intramuskulárně podáno 10 mg Haloperidolu do hýžďového svalu. Pacient souhlasí 

s transportem do nemocnici pro ošetření řezných ran a následným transportem do 

Psychiatrické nemocnice. Před odjezdem si strážnici zapisují potřebné informace pro 

další řešení ničení soukromého majetku. Policie posádku RLP do nemocnice 

nedoprovází.  

 V 16:45 posádka opouští místo zásahu a odjíždí směrem k oblastní nemocnici. 

Sanitní vůz odjíždí z místa při zapnuté světlené i zvukové signalizaci. Transport probíhá 

bez komplikací. Pacient je při vědomí, orientován, nyní klidnější. V 16:50 přijíždí 

posádka do nemocnice na oddělené urgentního příjmu. Zde je pacient lékařem 

záchranné služby předáván lékaři urgentního příjmu s následujícími hodnotami: krevní 

tlak, 120/80 mmHg, saturace krve kyslíkem je 95%, 78 tepů za 1 minutu. Po předání 

pacienta se posádka RLP vrací zpět na výjezdovou základnu.  

 Na urgentním příjmu je pacientovi ruka ošetřena, 2 z 6 ran je třeba zašít. Jedná 

rána je zašita dvěma stehy, druhá rána třemi stehy po podání lokálního anestetika. 

Ještě ten samý den je pacient převezen do psychiatrické nemocnice.  
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Shrnutí kazuistiky č. 2 :  

 Tohoto výjezdu jsem se také osobně zúčastnila během své odborné praxe  

a opět to byl intenzivní zážitek. Měla jsem možnost vidět zasahovat stejného lékaře, 

jako v prvním kazuistice. Lékař měl opět velmi profesionální přístup. Při odebírání 

anamnézy jsem spolu se sestrou záchranářkou ošetřovala pacientovi zápěstí, přičemž 

jsme obě byly ve střehu, kdyby pacienta znovu něco rozrušilo. Věděla jsem jak se mám 

chovat a co dělat, protože mi po cestě lékař vysvětlil základní pravidla přístupu 

k agresivním pacientům. Pacient byl po celou dobu pouze rozrušený, žádné známky 

agresivity nevykazoval.  

 Kromě ošetření ruky byla pacientovi podána také farmakologická první pomoc. 

Jelikož pacient přiznával sluchové halucinace a byla na něm znát nervozita, strach  

a úzkost, zvolil lékař jako lék první pomoci Haloperidol v dávce 10 mg, který byl podán 

intramuskulárně.  

 Následoval transport do nemocnice na chirurgické oddělení. Pacient byl klidný  

a s veškerým ošetřením souhlasil. Stejného dne byl pacient převezen do psychiatrické 

nemocnice a to posádkou RZP ze stejného výjezdového stanoviště.  

 

3.4 Kazuistika č. 3  

  Dne 29. 11. 2013 v 9:13 hodin je operačním střediskem záchranné služby 

Středočeského kraje přijímána tísňová výzva na lince 155. Indikací k výjezdu je stav 

psychózy, pád z výšky, agresivní pacient, policie České republiky je na místě. Výzva je 

přijímána posádkou RLP v 9:17 hodin a o 2 minuty déle vyjíždí na místo zásahu. Na 

místo zásahu přijíždí posádka ve složení lékařka, záchranářka, řidič záchranář  

a studentka v 9:27 hodin. Řidič parkuje před budovou bývalé pošty, kde přede dveřmi 

čeká několik příslušníků policie České republiky.  

 Z budovy se ozývá křik ženy, hned po něm jsou slyšet hlasy mužské. Příslušník 

policie objasňuje posádce situaci. Žena proskočila v prostoru mezi schodišti z druhého 

patra do přízemí. Nyní se s ostatními příslušníky policie nachází až ve sklepě budovy, 

kam po pádu utekla. Celá posádka spolu s policií jde do budovy, kde je mnohem jasněji 

slyšet jak žena křičí. Postupným přibližováním se do sklepa začínají být slova 
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srozumitelnější. Žena neustále opakuje tato slova: „Točíte to? Natáčí to někdo? Nefoťte 

mě! Chci to natočit a všem ukázat.“.  

 Po příchodu do sklepa posádka vidí ženu ležící na břiše, na ni klečí jeden 

z příslušníků policie a drží jí spoutané ruce za zády. Řidič pacientku hned poznává a říká 

o ní, že je to známá firma. Žena mezi výkřiky usilovně bouchá hlavou o vedlejší stěnu. 

Prostor sklepa je velmi malý, stísněný a tmavý. Lékařka přichází k pacientce a snaží se 

s ní navázat kontakt, ovšem bez úspěchu. Provádí celkové vyšetření, přičemž prosí 

policistu, aby ženě trochu ulevil a neklečel na ní celou vahou. Z pomocí dalších policistů 

je žena posunuta více do prostoru. Při celkovém vyšetření žena nachází otevřenou 

zlomeninu předloktí pravé horní končetiny, odřeniny pravého boku a zhmožděný 

kotník. Na hlavě má pacientka krvavé rány, pravděpodobně od usilovného bouchání 

hlavou o zeď. Lékařka se snaží pacientce přidržet hlavu a rány zkontrolovat. Žena ale 

neustále zvedá hlavu nahoru a dolů a otáčí jí ze strany na stranu. Její rozpuštěné 

dlouhé vlasy kontrolu lékařce ještě více stěžují. Lékařka tedy zkouší celistvost lebky 

pohmatem a zakrvácené rány se zatím ošetřit nepokouší. Studentka ošetřuje pacientce 

zlomeninu předloktí. Ránu kryje velkou vrstvou sterilních kompresů z gázy o velikosti 

10x10 a převáže pleteným hydrofilním nesterilním obinadlem. Povolení rukou z pout 

v tomto případě nepřipadá v úvahu, pacientka se neustále snaží o útěk a vykazuje 

známky agrese. Manipulace je proto náročná, a tak studentce s ošetřením pomáhá 

policista, který pacientku po celou dobu přidržuje. 

 Mezitím záchranářka na výzvu lékařky připravuje dávku 10 mg Haloperidolu. 

Studentka připravuje místo na podání léku a snaží se pacientce povolit kalhoty  

a odhalit část hýždí, kam může být lék podán. Při tomto pokusu ale žena chytí 

studentku za ruce a svými nehty jí protrhne rukavice. S pomocí již zmiňovaného 

policisty, který celou dobu ženu drží, se studentka vymaní ze sevření pacientky a bere 

si rukavice nové. Záchranářce se mezitím podaří lék aplikovat intramuskulárně do 

pravé hýždě.  

 Pacientka má nyní ošetřeny rány, na řadu přichází řešení, jak nejlépe ženu 

transportovat ze sklepa. Do domluvě všech přítomných jak z posádky zdravotnické 

záchranné služby, tak policistů odchází řidič do sanitního vozu pro vakuovou matraci 

 a přenosnou odsávačku.  Pacientka je s pomocí lékařky, studentky, řidiče a dvou 

policistu přendána do vakuové matrace. Na matraci je pacientka pevně připoutána 
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popruhy a po nasazení odsávačky na ventil, je matrace ještě zpevněna odsátím. Po 

schodišti nahoru jí odnáší řidič záchranář spolu s dalšími třemi policisty. Pacientka je ve 

vakuové matraci položená na již připravená nosítka a přesunuta do sanitního vozu. 

Během ošetření a transportu pacientka stále vykřikuje již zmiňovaná slova.  

 V sanitním voze jsou provedena další vyšetření. Na ukazovák levé ruky je 

pacientce nasazen pulzní oxymetr. Nejdříve se nedaří hodnoty změřit, jelikož si 

pacientka oxymetr vždy sundá. Po třetím nasazení pulzního oxymetru se již o sundání 

nesnaží a hodnoty jsou změřeny. Přístroj ukazuje saturaci krve kyslíkem 98% a 130 

tepů za 1 minutu. Vyšetření krevního tlaku je velmi těžko proveditelné. Manžeta 

tonometru se sice dá přiložit na jednu z končetin, avšak manuální změření je 

neproveditelné. Je tedy změřena pouze hodnota systoly a to palpačně. Systolický 

krevní tlak tedy je 110 mmHg.  Dalším vyšetřením je hodnota glykémie. Pacientce je 

dezinfekcí očištěna špička ukazováku levé ruky, injekční jehlou černé barvy o velikosti 

22 G je proveden vpich na odezinfikovaném místě. První kapka je utřena do tamponu, 

z druhé kapky je nabrán vzorek do testačního papírku, který je vložen do glukometru. 

Hladina glykémie je v normě, její hodnota je 4,5 mmol/l.  

 Lékařka se snaží s pacientkou navázat kontakt, ta chvilkami vnímá a odpovídá 

na výzvu, jinak stále opakuje již zmíněná slova. Lékařka se od pacientky dozvídá křestní 

jméno. Žena je orientována osobou, ale ne místem ani časem. Pacientka na dotaz, zda 

bere nějaké léky nebo zda je na něco alergická, neodpovídá. Hlavu již nepřetržitě 

nezvedá nahoru a dolu, takže jí lékařka může hlavu znovu prohlédnout. Zjišťuje, že jde 

o odřeniny a zhmožděniny a momentálně není třeba žádného ošetření.  

 Policista, který je neustále přítomen v sanitce, nalézá v kapse u bundy pacientky 

peněženku s doklady. Jedná se o ženu XY, ročník 1978.  

 Po vyšetření, v 9:50 hodin, je pacientka transportována do oblastní nemocnice 

na chirurgický urgentní příjem. Transport je bez komplikací v doprovodu jednoho 

z policistů. Žena během cesty chvílema zvedá hlavu a stále mluví o tom, aby jí někdo 

natáčel.  V 10:00 hodin sanitní vůz, který doprovází vozidlo Policie České republiky, 

přijíždí k nemocnici. Během cesty ze sanitního vozu do vyšetřovací místnosti 

urgentního příjmu, pacientka stále vykřikuje a stále pohybuje hlavou nahoru a dolu, 

takže působí rozruch. Pacientka je na urgentním příjmu přeložena rovnou na 

rentgenový stůl, kde jí je proveden rentgen levé horní končetiny a kotníku. Potom je 
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převezena na CT vyšetření (počítačová tomografie).  Lékařka předává pacientku lékaři 

urgentního příjmu, který je hned v obraze. Říká, že pacientku poznává. Jde o ženu 

nemocnou schizofrenií, která se ale odmítá léčit.  

 Policie zůstává stále na místě, posádka zdravotnické záchranné služby po 

předání pacientky v 10:07 hodin odjíždí zpět na výjezdové stanoviště.  

 

Shrnutí kazuistiky č. 3:  

 Stejně jako dvou předešlých případů, i tohoto jsem se osobně zúčastnila. Na 

výjezd jsme vyjížděli v posádce s lékařkou, která na záchranné službě začínala. Byla na 

ní znát lehká nervozita, ale situaci zvládala.  

 Při příjezdu na místo mi bylo připomenuto, že mám dbát především osobní 

bezpečnosti. Po příchodu do sklepa, kde jsme zjistili, o jak těsný prostor jde, mě 

lékařka požádala, abych šla k pacientce s ní. Záchranářka s řidičem nám byli nápomocní 

a podávali nám věci.  

 Zásah policie České republiky byl efektivní, ovšem poněkud přehnaně drsný. 

Lékařka policistu hned v prvních okamžicích požádala, aby ženě trochu ulevil. Chybou 

policie bylo, že drželi ženu v rohu, kde měla možnost neustále tlouci hlavou o zeď. 

K zajištění by bylo lepé dvou policistů, kdy jeden pacientce přidržuje ruce za zády  

a druhý jí přidržuje hlavu. Dalším řešením by bylo vypodložení země pod hlavou 

pacientky jakoukoliv měkkou tkaninou, aby docházelo k tlumení nárazů.  

 Ošetření pacientky v tísněném prostoru probíhalo podle nejlepších možností. 

Rozhodnutí lékařky o podání antipsychotika, 10 mg Haloperidolu, bylo správné, ovšem 

pacientku to neuklidnilo. Haloperidol má po intramuskulárním podání delší dobu 

nástupu účinku. Pacientce se mohlo podat např. 5 mg Haloperidolu  intramuskulárně 

v kombinaci s 20 mg Diazepamu intramuskulárně.  Po této kombinaci léků by mělo 

dojít k rychlejšímu a intenzivnějšímu uklidnění. Při vyšetření v sanitním voze bylo 

opomenuto důležití vyšetření a to neurologické.  Transport ze sklepa budovy byl 

proveden šetrně a v co nejkratším čase.  

 Během celého ošetřování, transportu i vyšetřování v sanitce, se lékařka 

s pacientkou snažila komunikovat. Neustále jí informovala o tom, co s ní děje, nebo dít 

bude.   
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3.5 Rozhovor  

 Dne 30. 4. 2015 byl proveden rozhovor s ženou P. narozenou 20. 6. 1975. P. se 

roku 1994 narodila dcera a právě rok na to byly u ni pozorovány první příznaky. Střídaly 

se u ní stavy deprese a mánie a byla proto ústavně léčena v Psychiatrické nemocnici 

v Bohnicích na bipolární poruchu či maniodepresivní psychózu. Definitivně byla u P. 

diagnostikovaná paranoidní schizofrenie až o dva roky poté.  

 P. byla v průběhu své nemoci léčena různě. Absolvovala psychologické skupiny, 

arteterapii (léčba prací), psychoterapii, ambulantní léčení i ústavní léčení, jeden čas 

docházela u do chráněných dílen Fokus v Nymburce.   

Jednou z dalších otázek na P. byla, jaké léky v průběhu léčby brala a jaké bere nyní, 

zda léky brala pravidelně a jak je na tom v tomto okamžiku.  P. si vzpomněla na Rivotril, 

Prozak, Portal a Zyprezu, což jsou léky, které brala.  Nyní užívá tyto léky: Depakine 

CHRONO 500 mg, Wellburtin SR, Quetiapin Teva 300 mg, Lamotrigin Mylan. Zmiňované 

léky rozhodně nejsou všechny, jaké kdy P. brala, na více si ale nevzpomíná. Na otázku  

o pravidelném užívání P. přiznává: „ Někdy jsem si vzala hned několik tablet najednou, 

jen tak z naštvání a recese.  Jindy jsem je nebrala vůbec, asi ze stejného důvodu. Když 

jsem v pohodě, beru je, tak jak mám.“  Léky, které P. nyní bere, jsou podle jejich slov, 

spíše kombinací pro léčbu epilepsií. „Vyzkoušeli toho na mě už tolik, tyhle léky mi zatím 

pomáhají. Během svého onemocnění jsem byla desetkrát hospitalizována v Bohnicích  

a pokaždé mi předepsali úplně jiné léky. Teď jsem rok mimo nemocnici, tyhle léky mám 

od dubna loňského roku.“ 

Další otázka pro P. zní, zda byla někdy odvezena zdravotnickou záchrannou službou 

a zda si z toho něco pamatuje.  „Je to 10 let, co jsem se pokusila o sebevraždu. Před 

svým tehdejším přítelem alkoholikem jsem spolykala všechny léky, jaké jsem doma 

měla a zapíjela alkoholem. On na mě koukal a nijak nezasáhl, po chvilce odešel  

a nechal mě tam. Pamatuju si jen to, že jsem se nějakým způsobem dostala ze svého 

bytu a uvědomila jsem si, kde jsem, až na schodech u domova mého přítele. Dál si nic 

nepamatuju. Nevím, kdo mi zavolal záchranku, nevím, jak se mnou zacházeli. Probudila 

jsem až v nemocnici a to připoutaná a s hadičkou v močovém měchýři. Od sester jsem 

se dozvěděla, že jsem byla agresivní a vyhrožovala jsem všem smrtí.“  P. v nemocnici 

vyslýchala také policie, zda přiznává pokus o sebevraždu, nebo zda jí k tomu někdo 
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dopomohl. Nakonec je převezena do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích.  

  P. si vzpomíná ještě na svůj poslední transport záchrannou služnou. Stalo se to 

v březnu roku 2014, kdy měla P. halucinace. „ Šla jsem na Policii tady v Čelákovicích 

s přesvědčením, že mě někdo znásilnil. Na sobě jsem měla jen bundu a nic jiného. 

Vážně, pod bundou jsem byla úplně nahá. To znásilnění, byla samozřejmě jen má 

halucinace, nikdo mi nic neudělal. Na policejní stanici se ke mně chovali opravdu mile  

a hned mi zavolali záchranku. Měřili mi tlak, dávali mi kolíček na prst a další tyhle 

vyšetření. Ještě předtím jsem foukala do alkoholového testeru, výsledek byl negativní. 

Já byla ale přesvědčená, že jsem vypila minimálně dvě lahve tvrdého alkoholu. „  

Podle P. se k ní posádka záchranné služby chovala mile. Odvezena byla na centrální 

příjem do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. P. také zmínila, že už ji na policejní 

stanici znají, a že oceňuje, jak jsou k ní vždy vstřícní a milý. Nesetkala se s tím, že by jí 

nepomohli. V nemocnici P. dostávala velké dávky Rivotrilu, popisuje, že tři noci a dny 

prospala a po probuzení byla bez halucinací. „Rivotril mi pomohl, dostal mě 

z nejhoršího. Je ale hrozně návykový a trvalo mi dlouho, než jsem to zvládla bez něj. 

Následoval další experiment, jaké léky dostanu. Je to pořád dokolečka, každý den se Tě 

ptají, jak Ti je, jaké máš pocity. Jednou za týden je primářská vizita, kde neustále 

opakuješ jak Ti je. Postupně se mění dávky a snižují dávky právě toho Rivotrilu. Mě to 

tentokrát trvalo měsíc. “ 

Ke svému poslednímu transportu záchrannou službou P. ještě dodává. „ Nebyla 

jsem nikdy ukázkový pacient. Všechno jsem řešila alkoholem. Před tou halucinací  

o znásilnění, jsem byla totálně vyčerpaná, několik dní bez odpočinku, bez jídla. Své léky 

jsem brala, ale zapíjela jsem velkým množstvím alkoholu. Pronásledovala mě paranoia, 

psychóza. Seš tak na dně, jak si nedokážeš představit. Takovou depku si nedokáže 

představit nikdo, kdo tohle nezažil.“  

P. si pamatuje ještě na další ze svých halucinací. „Pamatuju si, jak jsem se bavila 

s Hitlerem. Normálně mi vyprávěl co má v plánu, jak se má a večer jsme spolu zašli na 

pivo.“ Při vyprávění této halucinace se P. upřímně a nahlas směje a říká, že dnes jí to 

přijde vtipné.  

P. nejvíce v psychiatrické nemocnici vyhovuje mužský personál.  Také nejvíce 

oceňuje edukační přednášky v nemocnici v Bohnicích, na které pravidelně dochází.  
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Shrnutí rozhovoru  

 Poznání a rozhovor s P. byl nejintenzivnější zážitek v této problematice vůbec. 

Její vyprávění bylo opravdu barvité. P. neměla problém s žádnou moji otázkou  

a s nadšením na vše odpovídala.  

 P. při rozhovoru doprovázela její dcera, se kterou se již několik let sama osobně 

znám. Každou její výpověď buď potvrzovala, nebo doplnila. Dcera se svou matkou 

nežije, je plnoletá, nežila s ní ale ani během svého dětství. Starala se o ní babička, 

matka P.. I přes tohle bylo při rozhovoru jasné, že k sobě mají obě ženy velmi blízko. P. 

několikrát zmínila, že svou dceru miluje a obdivuje za její trpělivost s ní. To samé jsem 

slyšela z úst dcery, ještě před samotným rozhovorem. 

 P. má ve svém životě světlé a tmavé okamžiky. Své onemocnění si ještě 

komplikovala nadměrným konzumováním alkoholu. Z tohoto problému se dostala, nyní 

se snaží žít přesně tak, jak jí lékař poradí.  

 

3.6 Jak komunikovat s psychiatricky nemocným pacientem  

 

 

DOPORUČENÝ POSTUP KOMUNIKACE S PSYCHIATRICKÝM PACIENTEM 
 
S pacientem hovoříme JASNĚ, KLIDNĚ, NEKŘIČÍME 
 
Pacientovy se PŘEDSTAVÍME a snažíme se získat si jeho DŮVĚRU – vykročení 
jednou nohou, podání ruky pro představení  
 
V kontaktu s pacientem působíme ODHODLANĚ a SEBEVĚDOMĚ  
 
Vždy myslíme nejprve na VLASTNÍ BEZPEČÍ  
  
Zajistíme bezpečnost okolního prostoru – v okolí žádné zbraně, ostré 
předměty 
 
Zajistíme si „ÚNIKOVOU CESTU“  
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4 DISKUZE  

Téma schizofrenie v přednemocniční neodkladné péči jsem si vybrala z mnoha 

důvodů. Hlavní motivací pro mě bylo setkání s pacienty ve všech popsaných 

kazuistikách, jako první se ženou kazuistiky poslední. Dalším důvodem bylo seznámení 

se s dívkou, jejíž matka trpí schizofrenií. Setkání s takovými pacienty zanechá vždy 

nějakou stopu. U mě se tento případ zapsal faktem, že lidská psychika je velice 

individuální a fascinující. Dodnes není nikdo schopen s určitostí tvrdit, jakým způsobem 

takovéto psychické poruchy vznikají. Odborníci se shodují na určitých mechanismech 

vzniku psychiatrických onemocnění, na základě zkušeností z klinické praxe.  

K napsání této práce bylo třeba mnoha zdrojů. Podařilo se mi sehnat opravdu 

slušný počet literatury. Netrvalo dlouho, abych zjistila, že to co jsem si myslela, že stačí, 

bylo málo. K práci jsem využila také internetové zdroje. Často jsem se setkávala 

s problémem, že v odborných článcích na internetových stránkách, bylo pouze 

přepsáno to, co už jsem našla v knize.  

Teoretickou část jsem rozdělila na dvě hlavní kapitoly. V té první se zabývám 

schizofrenií jako takovou. V krátkosti se věnuji historii, kde se dozvídám, jak daleko do 

minulosti tato nemoc zasahuje. Dále popisuji alespoň z malé části problematiku 

dědičnosti tohoto onemocnění, rizikové faktory a prevenci. Velmi mě zaujalo, že i přes 

velký pokrok medicíny stále neznáme přesnou etiologii onemocnění.  

V dalších podkapitolách se zajímám o klinický obraz, průběh a prognózu. Proces 

schizofrenie a její zákonitosti jsou sice u všech pacientů obdobné, ale nemocný sám je 

pokaždé jedinečný a jiný, a proto také psychopatologický obraz této nemoci je  

u konkrétního člověka specifický a pro něho typický. Vzájemná vazba mezi 

charakterem nemoci a osobností postiženého jedince činí podobu nemoci neobyčejně 

rozmanitou a její diagnostiku velmi obtížnou.  

Významnou roli u této nemoci hraje čas. Schizofrenie není chorobou několika 

dnů nebo týdnů, kdy se vyskytuje určitý soubor příznaků. Je to nemoc v pohybu, 

nemoc postupující a měnící se v čase. My, jako zdravotničtí záchranáři, máme možnost 

se s ní setkat jen v určité fázi, v určitém čase a našim rychlým zásahem jen posouváme 

nemoc dál.  
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Zpracování poslední části v podkapitole schizofrenie, tedy zpracování léčby, pro 

mne bylo nejvíce problematické. Rozhodně ne z důvodu, že bych měla málo 

dostupných zdrojů, ba naopak. Do složitosti léčby schizofrenie jsem se začala 

nebezpečně zamotávat. Nakonec jsem zvolila cestu nejmenšího odporu a léčbu 

schizofrenie zobecnila. Popsala jsem doporučený postup, který je u každého pacienta 

obdobný. Léky, které se používají při léčbě, jsem rozdělila do základních skupin 

 a popsala jejich nejdůležitější nežádoucí účinky. Farmakologická léčba, jaká je v práci 

uvedena, zdaleka není všechna, jaká se používá. Jde o základní náčrt nejčastěji 

používaných léků.  

V druhé kapitole se zaměřuji na zajištění pacienta zdravotnickou záchrannou 

službou. Zmiňuji zde základní farmakologické ovlivnění pacienta v přednemocniční 

neodkladné péči, fyzické omezovací prostředky a psychologické působení na pacienta. 

Důležitou částí této kapitoly je zaměření se na nedobrovolnou hospitalizaci pacienta. 

Považuji za velmi podstatné, aby byl každý záchranář informován o právech jak svých 

tak i právech pacienta. Dozvěděla jsem se, za jakých okolností lze pacienta bez jeho 

souhlasu hospitalizovat či fyzicky omezit.  

V praktické části mé absolventské práce se věnuji třem případovým 

kazuistikám, kterých jsem se sama zúčastnila během své oborné praxe. Požádala jsem 

vrchní sestru o umožnění nahlédnutí do výjezdových parere. Ke své práci tedy 

přikládám potvrzení z onoho výjezdového stanoviště o možnosti nahlédnutí do 

zdravotnické dokumentace. S dostupnou dokumentací a vlastní zkušeností jsem 

s psaním kazuistik neměla problémy.  

Další součástí mé praktické části je rozhovor s ženou, která má 

diagnostikovanou paranoidní schizofrenii. Rozhovor probíhal bez problémů, 

respondentka neměla problém s žádnou mou otázkou.  

Konečně poslední částí mé praktické části je krátké stručné shrnutí jak nejlépe 

komunikovat s psychiatrickými pacienty. Celé doporučení vychází z nasbíraných 

poznatků jak z praktické části, tak z části praktické, konkrétně z vlastních zkušeností 

popsaných v kazuistikách.  
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ZÁVĚR  

Vypracování této absolventské práce pro mne bylo určitě jednoznačným 

přínosem. Vždy mě zajímaly obory psychologie a psychiatrie. Z toho a dalších již 

zmiňovaných důvodů jsem si vybrala téma schizofrenie v přednemocniční neodkladné 

péči.  

Cílem mé práce bylo představit problematiku onemocnění schizofrenie a to tak, 

aby byla pro všechny pochopitelná a jasná. Dále nastínit problematiku onemocnění 

v souvislosti s přednemocniční neodkladnou péči. Podařilo se mi popsat základní 

postup při ošetřování psychiatrických pacientů. Mezi cíle patřilo také popsání tří 

případových kazuistik a vedení jednoho rozhovoru. Tyto cíle jsem také splnila. Hlavním 

cílem mé práce bylo vyhotovit jednoduché doporučení, jak komunikovat 

s psychiatrickými pacienty. Tento cíl se mi na základě získaných informací, psaním 

teoretické práce, splnit podařilo.   

Myslím, že by se má práce dala jistě obohatit a rozšířit a to ve všech kapitolách, 

jakými se v práci zabývám. Jelikož není známá etiologie ani stoprocentní léčba nemoci, 

výzkum a teorie se stále rozrůstají. I přes stručný popis tak složité problematiky tohoto 

onemocnění doufám, že bude má práce přínosem pro každého, kdo jí bude číst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

SUMMARY  
 

The final assignment deals with schizophrenia in pre-hospital care 

In the theoretical part there is defined schizophrenia and its symptoms with the 

emphasis on the patient´s anamnesis, treatment options, assessment of the patient, 

and the transport of the patient to the adequate hospital unit. To the specific 

objectives of the theoretical part belong to focus the attention on communication with 

patients who suffer from disorder called schizophrenia.  

Schizophrenia is a mental disorder often characterized by abnormal social 

behaviour and failure to recognize what is real. The common symptoms include false 

beliefs, unclear or confused thinking, auditory hallucinations, reduced social 

engagement and emotional expression, and inactivity. The diagnosis is based on 

observed behaviour and the person's reported experiences. 

Schizophrenia is diagnosed based on criteria according to the American 

Psychiatric Association's fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM 5), or the World Health Organization's International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10). These criteria use the 

self-reported experiences of persons and reported abnormalities in behaviour, 

followed by clinical assessment by a mental health professional.  

Schizophrenia is often described in the terms of positive and negative (or 

deficit) symptoms. Positive symptoms are those that most individuals do not normally 

experience but are present in people with schizophrenia. They can include delusions, 

disordered thoughts and speech, and tactile, auditory, visual, olfactory and gustatory 

hallucinations, typically regarded as manifestations of psychosis. Hallucinations are 

also typically related to the contents of the delusional theme. The positive symptoms 

generally respond well to medication. 

The negative symptoms are deficits of normal emotional responses or other 

thought processes, and respond less well to medication. They commonly include little 

emotions, poverty of speech, inability to experience pleasure, lack of desire to form 

relationships, and lack of motivation. The negative symptoms appear to contribute 

more to poor quality of life and functional ability. People with greater negative 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_disorder
http://en.wikipedia.org/wiki/Reality
http://en.wikipedia.org/wiki/Delusion
http://en.wikipedia.org/wiki/Delusion
http://en.wikipedia.org/wiki/Thought_disorder
http://en.wikipedia.org/wiki/Auditory_hallucination
http://en.wikipedia.org/wiki/Avolition
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symptoms often have a history of poor adjustment before the onset of illness, and 

response to medication is often limited. 

 In the practical part there are three case reports from paramedics, 

neurological and psychiatric practice, the correct assessment and  the diagnosis of the 

symptoms and correct communication with the patient, because this is a partial step 

to a successful intervention. There is one interview with a patient who has been 

diagnosed with schizophrenia for 20 years. Further, there is created special card for 

paramedics how they may communicate with people who are affected by this disease.  

 

Key words: schizophrenia, diagnosis, symptoms, paramedics, communication, case 

reports 
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