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Úvod 
 

Psychogenní neepileptické záchvaty (Psychogenic non-epileptic seizures PNES) 

je pojem, jenž je dnes v neurologické a epileptologické terminologii celosvětově užíván. 

Z historického hlediska byly PNES popisovány jako záchvaty hysterické, 

hysteroepilepsie, konverzní záchvaty či pseudozáchvaty. Poslední pojem se               

dnes považuje za nevhodný, zlehčující a není již doporučován. Optimálním                    

a doporučovaným termínem je v epileptologii PNES. Pro psychiatrii je však tento pojem 

neobvyklý. V epileptologii jsou PNES definovány jako záchvatové stavy napodobující 

epilepsii, ale nezpůsobené epileptickými mechanismy, nýbrž psychickou poruchou. 

V psychiatrické klasifikaci jde nejčastěji o disociativní poruchy a z nich, pak 

disociativní křeče. U některých pacientů se můžeme individuálně setkávat se smíšenou 

disociativní poruchou, například s disociativními generalizovanými křečemi                   

a následnou disociativní poruchou motoriky (mono či hemiplegie). Tedy i zde je velmi 

obtížné určit pouze jeden typ disociativní poruchy, což má za následek používání 

termínu PNES. Diferenciálně diagnosticky ve vztahu k epilepsii je častá také hraniční 

porucha osobnosti. Ve své práci se budu v teoretické části zabývat hlavně těmito dvěmi 

psychickými poruchami. S klienty s těmito poruchami se záchranáři setkávají nezřídka, 

a dle mého názoru bude přínosné, podívat se na záchvatové stavy v přednemocniční 

péči nejen jako na projev somatického onemocnění, ale také pomýšlet na psychogenní 

původ. Z tohoto důvodu popíšu v praktické části případové kazuistiky ze záchranářské, 

neurologické a psychiatrické praxe. Poté vyhotovím návrh na dokument, prokazující 

jednu z výše uvedených psychických poruch či epilepsii. Tento dokument by pacienti 

s těmito onemocněními nosili u sebe, například jako diabetici Kartu diabetika nebo 

těhotné ženy Těhotenskou kartu. 
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1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

1.1 Hlavní cíl  
 

- zpracovat problematiku psychogenních záchvatů    v  přednemocniční péči, 

s důrazem na příznaky, odebrání dostupné anamnézy, diferenciální diagnostiku 

záchvatových stavů, následný přístup, možnosti léčby a směřování klienta s tímto 

onemocněním v přednemocniční péči 

1.2 Dílčí cíle 

  
- zpracovat kapitoly, týkající se psychiatrických onemocnění zvaných 

disociativní poruchy a hraniční porucha osobnosti       

 -  popsat případové kasuistiky                            

 - navrhnout přehledný a jednoduchý dokument, který by klienti s tímto 

onemocněním nosili u sebe a v případě záchvatu, by měla záchranářská posádka 

usnadněný náhled na stav, přístup, léčbu a směřování klienta       

1.3 Výzkumné nástroje 

 
Z výzkumných nástrojů v mé absolventské práci použiji práci s literaturou, sběr 

dat z psychiatrické, psychologické a záchranářské praxe. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 PSYCHOGENNÍ NEEPILEPTICKÉ ZÁCHVATY 

      

2.1.1 Úvod          

  Epilepsie je jedním z nejčastějších chronických neurologických onemocnění, 

vyskytující se jak u dospělých, tak u dětských pacientů. Incidence epilepsie se ve 

vyspělých zemích pohybuje mezi 24 – 53/ 100 000 jedinců za rok, v rozvojových 

zemích je až trojnásobně vyšší. [Brázdil a kol., 2011]     

  Uvádí se, že až u 5 % populace se někdy během života objeví alespoň jeden 

epileptický záchvat. Spojení epilepsie s psychickými poruchami, především úzkostí, 

depresí, suicidálním jednáním, kognitivním deficitem, alkoholismem, závislostmi na 

jiných návykových látkách či psychotickými příznaky, je úzké. V poslední době se však 

do popředí stále více dostává problematika diferenciální diagnostiky mezi    

epileptickým a neepileptickými záchvaty, především psychogenně ovlivněnými 

záchvaty.[www.psychiatriepropraxi.cz, 5] 

Diferenciální diagnostika epileptických záchvatů a psychogenních 

neepileptických záchvatů PNES (Psychogenic Non-Epileptic Seizures) představuje 

častý problém v akutní přednemocniční, ambulantní péči i na neurologických a 

epileptologických monitorovacích jednotkách. Příčinou epileptických záchvatů jsou 

abnormální elektrické výboje v mozku. PNES lze charakterizovat jako záchvatové 

stavy, napodobující záchvaty epileptické, které jsou spouštěny psychologickými 

psychogenními mechanismy. Z hlediska psychiatrické klasifikace jde nejčastěji o 

disociativní poruchy a z nich pak disociativní křeče. Diferenciálně diagnosticky ve 

vztahu k epilepsii je častá také panická porucha. V klinické praxi se užívá širšího 

termínu PNES na počátku diagnostiky a při komunikaci s neurology a epileptology. 

Diagnóza PNES se však dále upřesňuje v psychiatrických klasifikačních termínech. 

[www.solen.sk, 6] 

2.1.2 Klasifikace PNES 
 

  V dostupné odborné literatuře panuje stále značná nejednotnost, jak v rámci 

jednotlivých atributů klasifikace, tak v oblasti terminologie.    

 Odlišení epileptických záchvatů a psychogenních neepileptických záchvatů je 
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základem diferenciální diagnostiky. Nejednotnost klasifikace a terminologie v rámci 

PNES se projevuje v několika následujících oblastech. Někteří autoři užívají u 

nevědomě navozených záchvatů termín konverze jako synonymum k termínu disociace. 

Můžeme se však setkat i s odlišením těchto dvou termínů vycházejících z odlišného 

vzniku obranných psychických mechanismů. [www.solen.sk, 6]    

 Disociace je v tomto případě chápána jako obranný mechanismus, který jedinec 

použije v případě, když není jeho psychika schopna se vyrovnat s určitým psychicky 

traumatizujícím obsahem, například když je obětí znásilnění, domácího násilí, 

sexuálního zneužívání v dětství, přepadení nebo se stane účastníkem těžké havárie apod. 

Není tedy výjimkou, že disociace může nastat i u relativně zralého a psychicky 

vyrovnaného jedince za situace neúnosné traumatizace. Konverze je pak psychický 

mechanismus, vlivem kterého je pro pacienta psychický soubor pocitů, přání a 

myšlenek neúnosný a je nahrazen tělesným příznakem. Většinou alterací senzorických a 

motorických onemocnění. Z toho vyplývá, že nepřítomnost traumatické události 

v životě pacienta nevylučuje to, že se nejedná o PNES a naopak umožňuje užití 

odlišných terapeutických možností s větší výtěžností pro klienta.    

 V klasifikaci MKN – 10 jsou psychické poruchy vznikající jak mechanismem 

disociace, tak konverze zařazeny společně do skupiny F44 disociativní (konverzní) 

poruchy. V klasifikaci DSM IV je kategorie disociativní poruchy a somatoformní 

poruchy. Konverzní porucha je řazena jako podkategorie somatoformních poruch. 

Musíme brát v úvahu i diagnosticky velmi obtížné odlišení simulace a předstírané 

poruchy v rámci záchvatů s vědomou kontrolou a na druhou stranu odlišení záchvatů 

s vědomou kontrolou a bez vědomé kontroly.      

 Také si musíme uvědomit, že v dětském věku se neepileptické záchvaty 

významně liší od záchvatů v dospělosti a z toho důvodu je rovněž často řešena 

diferenciální diagnostika mezi epileptickým záchvatem a PNES. V semiologické 

klasifikaci záchvatů v dětském věku řadíme mezi epileptické záchvaty i tzv. 

„hypermotorické záchvaty“, které se projevují pohyby především trupu a končetin. 

Mohou imitovat normální pohyby. Tyto pohyby jsou však v dané situaci neadekvátní a 

postrádají smysl. Pohyby se stereotypně opakují a vytvářejí dojem činnosti. Vědomí 

může být zachováno a tento záchvat trvá často méně než minutu. Negativní nález na 

EEG a bizarní průběh záchvatu při zachovaném vědomí může vést i k chybné diagnóze 

PNES. Výrazná heterogenita PNES je považována za překážku, značně komplikující 

jednotnou klasifikaci do podskupin dle převažující etiologie.                
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  U nemocných trpících epileptickými a psychogenními záchvaty je jako 

nejčastější psychiatrická komorbidita uváděna depresivní porucha, úzkostné poruchy a 

poruchy osobnosti. [www.psychiatriepropraxi.cz, 5] 

2.1.3 Historie PNES         

  
 Již od nepaměti je známa existence neepileptických psychogenních záchvatů, 

ovšem dříve byly pojmenovány jako záchvaty hysterické.      

 Hippokrates k odlišení epileptických a hysterických záchvatů doporučoval 

zatlačit prsty na břicho nemocného – když nemocný reagoval, šlo o hysterii, pokud ne 

šlo o epilepsii. [www.zdravi.e15.cz, 7]       

 K největšímu rozkvětu studia hysterie dochází na konci 19. století v Paříži. Zde 

pod Charcotovým vedením sledují vztah sexuality, hypnotického transu, sugestibility a 

hysterické konverze Janet a Freud. [www.psychiatriepropraxi.cz, 5] 

 V průběhu 20. století se od termínu hysterie postupně upouštělo z důvodu, že byl 

mezi laickou veřejností značně zprofanován a získal negativní pejorativní nádech. 

Užívaly se poté termíny hysteroepilepsie, konverzní záchvaty či pseudozáchvaty. Pojem 

pseudozáchvat se dnes již považuje za nevhodný, zlehčující a není již doporučován. 

V současné době je v epileptologii a neurologii užíván termín psychogenní 

neepileptický záchvat – PNES. [Hovorka a kol., 2007]       

2.1.4 Fenomenologie  
 

  PNES můžeme v přednemocniční péči v zásadě rozdělit do dvou velkých 

skupin, které se označují anglickými termíny swoon a tantrum. Pasivnímu typu PNES 

s příznaky ve smyslu minus – pády, mutismus, bezvědomí, kdy pacient nereaguje na 

žádné ani na bolestivé podněty apod. odpovídá swoon (angl. omdlít). Tantrum (angl. 

výbuch hněvu) odpovídá bohaté motorické produkci, která často vede k mylné diagnóze 

velkého epileptického záchvatu, jelikož tato motorická produkce bývá okolím 

popisována jako „křeče“. I když na základě laické anamnézy vznikají často a snadno 

chyby v diagnóze, je možné jim zabránit. Nebylo by zcela vhodné tvrdit, že PNES lze 

s jistotou rozpoznat pouze anamnesticky. Byla by však chyba na PNES nevyslovit 

podezření již na základě pečlivě a správně odebrané anamnézy. V dalších odstavcích se 
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pokusím upozornit na jednotlivé aspekty anamnézy, jenž v nás mohou vzbudit 

podezření na PNES. [www.zdravi.e15.cz; 7]  

2.1.4.1 Reakce na léčbu 
 

        Pokud se setkáme s naprostým chyběním reakce na léčbu, je to velmi podezřelé, 

protože téměř každá epilepsie, alespoň v malé míře na léčbu reaguje. U PNES může být 

také častá paradoxní reakce na léčbu, ale je nutno zmínit, že i u epileptiků se můžeme 

setkat s nárůstem frekvence záchvatů, po nasazení nevhodně zvoleného antiepileptika. 

Stává se to však velmi zřídka a při bližší analýze bychom měli přijít na logiku příslušné 

příhody. Pokud se stav zhorší i po nasazení antiepileptika, které bylo podle dostupných 

údajů správně zvolené a u kterého byly prokázány pozitivní reakce u předešlých 

záchvatů, je to opět velmi podezřelé a musíme pomýšlet na PNES a při předání pacienta 

na neurologii, na tuto okolnost upozornit lékaře, který pacienta přijímá. 

 

2.1.4.2 Vzorec výskytu záchvatů        

  Podezření na PNES v nás musí vzbudit to, když se záchvaty vyskytují vždy za 

přítomnosti dalších osob, obvykle emočně významných anebo vždy jen beze svědků, 

což je ale vzácnější. Většina skutečných epileptických záchvatů bývá spojena s pádem 

na ulici nebo na jiných veřejných místech a s průvodním ponižujícím ušpiněním či 

pomočením.            

  Výjimkou jsou spánkové záchvaty a záchvaty vázané na probuzení, PNES bývají 

právě vyvolávány až po probuzení, kdežto epileptické záchvaty mohou nastat za 

úplného spánku. Poučený neurolog, či zdravotník to však snadno anamnesticky odliší. 

   Na PNES musíme pomyslet vždy, pokud výskyt záchvatů neodpovídá žádnému 

typickému vzorci pro epileptiky. Nejde tedy o to, že by se PNES musely vždy odehrát 

za přítomnosti příbuzných, či jiných blízkých osob. Pokud je však výskyt vždy jen za 

stejných okolností a zejména bývá vazba na konfliktní situace nebo jinak emočně nabité 

momenty, je to opět podezřelé a měli bychom na to při předání pacienta na 

neurologickém oddělení lékaře upozornit. [www.zdravi.e15.cz, 7] 

2.1.4.3 Trvání záchvatů 
 

 Naprostá většina generalizovaných křečových epileptických záchvatů trvá 

krátce, kolem dvou minut. V přednemocniční péči však musíme být velmi opatrní 

v akceptaci údajů od svědků, jelikož je čas během záchvatu vzhledem ke stresujícímu 
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zážitku vnímán jinak. Pokud svědkové záchvatu udávají dobu trvání kolem deseti 

minut, přijímáme to velmi rezervovaně a snažíme se je upřesnit a objektivizovat, často 

se pak dostaneme na již zmiňované dvě minuty. Když však věrohodně dojdeme k trvání 

generalizovaného konvulzivního záchvatu v řádu desítek minut a mezi záchvaty je 

pacient orientován, je to velmi podezřelé. Zejména v případech, kdy na místě zásahu 

svědkové popisují kolísání příznaků ve smyslu rozdílné motorické symptomatiky, je 

suspekce PNES velmi naléhavá. 

2.1.4.4. Subjektivní přístup pacienta k onemocnění 
 

 Pacient trpící epilepsií je častějším výskytem záchvatů přirozeně stresován, 

naopak pacient s neepileptickými záchvaty často například lhostejně, jako by se to 

týkalo někoho jiného, konstatuje, že záchvatů měl opět v nedávné době deset. Zároveň 

se ale staví nedůvěřivě až nepřátelsky k hospitalizaci, ošetření, navrhovaným novým 

vyšetřením nebo léčebným postupům. 

2.1.4.5. Zranění při záchvatu        

  
 Již neplatí dlouho uznávané pravidlo, že zranění při záchvatu svědčí jasně pro 

epilepsii. Epileptik se samozřejmě zranit může, ale vzhledem k tomu jak je epilepsie 

častá, je to překvapivě vzácné. Nejčastější poranění u epileptika bývá způsobeno pádem 

při generalizovaném konvulzivním záchvatu, jsou to poranění hlavy a obličeje, časté 

bývá pokousání jazyka. U PNES se však setkáváme spíše s opakovanými stereotypními 

zraněními, nejčastěji poškrábání kůže nehty na horních končetinách nebo obličeji, ale i 

s pokousáním jazyka, většinou však jen špičky. Toto zranění nás může opět navést 

k chybnému rozhodnutí, že se jistě jedná o epilepsii. [www.zdravi.e15.cz, 7]  

2.1.4.6. Zvláštní anamnestické charakteristiky záchvatu    

  
 Vždy se musíme snažit o to, abychom od svědků získali co nejpodrobnější popis 

průběhu záchvatu. Cílenými otázkami se můžeme dostat k dobrému popisu záchvatu, 

který nás může přivést k suspekci PNES.        

 Například údaj o otáčení hlavy ze strany na stranu typu „ne ne“, o křečovitě 

zavřených očích nebo o křečích, které jsou alternující tedy proměnlivé a ne „ve fázi“ 

jako u epileptického záchvatu.         
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 Dále bychom se měli zeptat na pohyby pánví připomínající koitus, tedy pohyby 

pánví zepředu dozadu angl. „pelvic thrusting“. Není to však rys patognomický, stejně se 

mohou prezentovat i komplexní záchvaty hlavně frontální. 

 Pro PNES svědčí s vysokou pravděpodobností také křik a pláč při záchvatu. 

Toto tvrzení je však nutno upřesnit. I řada epileptických záchvatů bývá doprovázena 

vokalizací ve smyslu klasického cri epileptique. Skutečný cri epileptique je ale 

neartikulovaný, často dosti nelidsky, až děsivě znějící zvukový fenomén, krátký a 

singulární. U PNES je vokalizace typicky nabitá emocí. 

 Dystonická postura se v průběhu mnoha PNES alespoň na přechodnou dobu 

objeví, jde však o jednu z mnoha faset často polymorfní motorické symptomatiky. 

Nezřídka můžeme při PNES pozorovat i klasický „arcus hystericus“.  

 Další otázku bychom měli směřovat na rychlost nástupu a ústupu příznaků. 

Epileptické záchvaty začínají a končí obvykle relativně náhle a doba trvání je kolem 

dvou minut. Náhle mohou začít i PNES, častěji však bývá popisován pozvolný rozvoj 

záchvatu a delší doba trvání než u záchvatu epileptického, viz výše. 

2.1.4.7. Status epilepticus v anamnéze      

  
 Status epilepticus v odebrané anamnéze je samozřejmě silným argumentem pro 

epilepsii. Tedy v tom případě pokud šlo o pravý Status epilepticus. V literatuře se totiž 

setkáváme s případy, kdy se v přednemocniční, akutní nemocniční tak i nasledné péči 

na neurologických či epileptologických jednotkách, léčili tito pacienti pro status 

epilepticus. Měli za sebou intubaci, napojení na UPV a barbiturátové kóma. I když byl 

později jejich stav rozklíčován jako „Status pseudoepilepticus“ tzn. kumulace 

protrahovaných PNES.         

 Pokud dojde k podobnému omylu, je o nebezpečnou situaci, která ve svých 

důsledcích ohrožuje život pacienta. Jelikož nemocní s PNES nereagují na léčbu 

antiepileptiky, je tendence dávky zvyšovat až do toxických hladin. To může vést 

k trvalejším kvantitativním poruchám vědomí, infekcím močových cest, pneumoniím, 

nosokomiálním infekcím a dalším komplikacím. Samotné barbiturátové kóma je 

extrémní léčebný prostředek, který je také provázen velkým rizikem. 

 Z výše uvedených fenomenů přítomných u PNES lze konstatovat, že proti 

mylnému hodnocení kumulovaných PNES jako Status epilepticus nejsou imunní ani 

vzdělaní profesionálové v oborech neurologie, epileptologie, anesteziologie, urgentní 

medicíny či členové posádek Zdravotnické záchranné služby. Zejména v případech, kdy 
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se s PNES setkávají poprvé a nejsou v otázce sémiologie PNES blíže seznámeni a 

zvlášť vyškoleni. Dalším důležitým konstatováním je to, že neplatí běžná představa, že 

– zjednodušeně řečeno – hysterik si neublíží. A také, že pacienta trpícího PNES tyto 

záchvaty mohou zabít, ne však jistě přímo, ale nevhodnou léčbou a komplikacemi s ní 

spojenými. [zdravi.e15.cz, 7]  

2.1.5 Okolnosti komplikující diagnózu      

   
 V diferenciální diagnostice PNES je nutné především odlišení od skutečných 

epileptických záchvatů. V některých situacích to může být velmi obtížné, až nemožné 

na čistě klinickém základě.  

 Nejsložitější je odlišení PNES od frontálních epileptických záchvatů, které 

mohou rovněž vykazovat bizarní motorickou produkci. U těchto záchvatů můžeme 

pozorovat „bicyklování“ dolními končetinami, zvláštní vokalizaci, prudké záškuby 

celého těla, rytmické pohyby pánví atd. Frontální záchvaty jsou jedním z mála případů, 

kde existuje tendence k chybě v opačném smyslu – tedy pokládat epileptický záchvat za 

neepileptický. 

 Jinými podobnými případy jsou záchvaty ze suplementární motorické arey 

(SMA), které jsou ovšem podskupinou frontálních záchvatů. Tyto záchvaty se projevují 

asymetrickou dystonickou posturou, často rázu boxera nebo šermíře, krátkým trváním, 

častou vokalizací a zachovaným vědomím v průběhu záchvatu.  

 Tyto atypické rysy pro běžný koncept epileptického záchvatu je předurčují 

k častým omylům v diagnostice. Rámcově lze konstatovat, že krátké trvání záchvatů a 

jejich stereotypní průběh svědčí pro epilepsii. 

2.1.5.1 Faktory na straně pacienta       

  
 Celá řada pacientů trpí obojím druhem záchvatů, epileptickými i 

neepileptickými. A to buď současně, nebo následně. Nejčastějším schématem je to, že 

epileptici po úspěšně nasazené léčbě nebo i po úspěšném epileptochirurgickém zákroku 

začnou produkovat PNES. Předpokládá se, že mechanismem je podvědomá snaha 

vyléčeného pacienta nepřijít o výhody spojené s onemocněním, tedy o sekundární zisk.  

 V těchto případech je diagnóza o to obtížnější, že tito pacienti hodně vědí o 

epilepsii a zároveň u nich nikoho výskyt záchvatů nepřekvapí. [zdravi.e15.cz; 7]   
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2.1.5.2 Faktory na straně lékaře popř. záchranáře     

  
 Také na straně lékaře čí záchranáře existují charakteristiky, které jej předurčují 

k diagnostickým omylům.  

  Je to především malá obeznámenost s problematikou PNES, které se do 

povědomí lékařů, zdravotníků i neurologické veřejnosti dostávají až v posledních 

desetiletích. Celá řada pacientů trpících PNES má diagnózu epilepsie stanovenou před 

řadou let největšími odborníky a mnoho z nich má za sebou deset i více let léčby pro 

farmakorezistentní epilepsii. 

  U mnoha lékařů se v této situaci vyvinul určitý psychologický blok, bránící jim 

jen pomyslet na tak závažný diagnostický lapsus. Pokud se však chceme vyhnout vršení 

nových chyb, vyplatí se v tomto případě nevěřit a priori nikomu a samozřejmě ani sobě 

samým a svým starším závěrům. Nikdy se nebudeme ptát a zkoumat jen to, kdo 

diagnózu stanovil, ale především na základě čeho. Při epileptickém záchvatu, u kterého 

bychom měli nějaké pochybnosti, měli bychom všechny diagnostické závěry 

podrobovat novému auditu. Jako jinde i zde platí Hennerova slova, že diagnóza je 

snadná, pokud na nemoc pomyslíme. 

2.1.6 Organické nálezy u pacientů s PNES     

  
  Je statisticky prokázáno, že rizikovým faktorem pro vznik PNES jsou organické 

mozkové léze, zejména léze pravé hemisféry. Jelikož je pravá hemisféra „hemisférou 

emoční“, je kritickou strukturou pro vznik disociačních (konverzních) příznaků včetně 

PNES. Léze tyto příznaky facilitují, i když jiným než epileptickým mechanismem. 

2.1.7 Diagnostické prostředky       

  
  Pro přednemocniční péči je nejvýznamnější anamnéza. Epilepsie i PNES jsou 

anamnestickými diagnózami. Význam anamnézy nelze proto ani dost zvýraznit. 

Anamnestické body, na které se musíme zaměřit, jsou popsány výše. Upozornil bych 

však, že pouze na základě anamnézy nelze s jistotou PNES diagnostikovat. Je nutné 

použít další diagnostické prostředky.[ www.zdravi.e15.cz; 7]  

  Nejvýznamnějším diagnostickým prostředkem k odlišení epileptických záchvatů 

a PNES je v následné nemocniční péči video – EEG monitorování průběhu typického 
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záchvatu, se zhodnocením  iktálních klinických projevů a vlastního EEG. PNES na 

EEG postráda během záchvatu iktální korelát. To znamená, že během záchvatu zůstává 

obdobné jako v interiktálním období, ať už je normální nebo abnormní.  

  I zde však mohou vyvstat problémy, zejména ve vztahu k frontálním 

epileptickým záchvatům. U frontálních záchvatů chybí typická postiktální alterace, 

iktální EEG může být rovněž negativní. U těchto případů však může pomoci např. 

iktální SPECT. SPECT je jednofotonová emisní počítačová tomografie, která zjišťuje 

změny průtoku krve mozkem. Pacientovi s epilepsií či PNES se podá radionuklid 

nitrožilně v průběhu záchvatu. Iktální SPECT je u PNES vždy negativní. U 

epileptických záchvatů bývá většinou pozitivní.      

  Za velmi cenné se považuje využití sugesce s i.v. aplikací fyziologického 

roztoku při provokaci záchvatu a také při jejich ukončení. U tohoto testu se uvádí 100% 

specifita, senzitivita je však nižší. Je individuální a vysoce závislá na osobnosti pacienta 

i osoby, která test vede a „provokuje“ záchvat. 

  Video-EEG se provádí po vysazení antiepileptické léčby, aby se zachytily nejen 

PNES, ale také případné epileptické záchvaty. Velmi důležité je zachytit všechny 

typické záchvaty, tedy různé typy PNES nebo záchvaty epileptické. 

  Specifikem u PNES je to, že pacienta s diagnózou seznámíme. Součástí 

seznámení pacienta s chorobou je také prezentace zachycených typických záchvatů na 

video-EEG. Už tato iniciální intervence je terapeuticky významná, malá část pacientů 

může být poté zcela bez záchvatů, u některých dochází k redukci záchvatové frekvence. 

Prognóza paceintů s PNES je však stále problematická, a to i při komplexní 

psychiatrické léčbě tzn. psychofarmakoterapie – SSRI, atypická antipsychotika, 

antiepileptika jen z psychiatrické indikace, psychoterapie. Hovorka ve svém odborném 

článku uvádí, že po dvou letech léčby byla přibližně jedna třetina z 56 nemocných plně 

kompenzována, další třetina nemocných byla respondéry na léčbu (>50 % redukce 

PNES) a poslední třetina byla léčbou neovlivněna. [Hovorka a kol., 2007]       

2.1.8 Předpokládané psychologické mechanismy vedoucí 

k produkci PNES         

  
  PNES řadíme k somatoformním poruchám v tom smyslu, že se vyskytují 

příznaky podobné organickému onemocnění, ale bez jeho přítomnosti. V užší 

charakteristice je řadíme ke konverzním neboli disociativním poruchám. Mechanismy 
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vedoucí ke vzniku těchto poruch jsou více tušené než poznané. Zjednodušeně by se dalo 

říci, že předpokládaným mechanismem bývá hluboko v podvědomí uložené trauma 

(modelovým příkladem je sexuální zneužívání v dětství). To může být zdánlivě 

zapomenuto, ale žije v podvědomí vlastním životem. Působí dlouhodobou úzkost a vede 

k poruše mezilidských vztahů. Produkce PNES pak funguje jako „ventil“, který této 

úzkosti dočasně uleví. To je takzvaný primární zisk. Ve většině případů se však pacienti 

brzy „naučí“, že diagnóza záchvatového onemocnění mu přináší i sekundární zisk – 

úlevy v práci, soucit a ohled rodiny či přátel atd. Tyto oba mechanismy, ať 

neuvědomělý – primární zisk, anebo alespoň částečně uvědomělý – sekundární zisk, se 

časem kombinují. 

   PNES nejsou z definice vědomou simulací, ale nepochybně existuje plynulá 

škála poruch, u kterých na jedné straně stojí zcela nevědomě produkované PNES, na 

druhé pak vědomá simulace. Druhý extrém je vzácnější a vlastně do kapitoly PNES 

nepatří, lze se s ním setkat u vězňů. Dokladem existence PNES, které vznikají zcela bez 

vědomého podílu, je vzácný výskyt  PNES ze spánku nebo velmi krátce po probuzení, 

tedy dříve než by bylo možno provést vědomé rozhodnutí o produkci záchvatu. Toto 

tvrzení bylo podloženo EEG záznamem, na kterém byl spánek prokázán. 

  Mechanismus traumatu uloženého v podvědomí je častý, ale není podmínkou 

pro vznik produkce PNES. PNES zcela jistě vznikají i u lidí, kteří žádné závažné trauma 

neprodělali. Komorbidita epilepsií nebo jinou duševní chorobou je také predisponujícím 

faktorem. Z literatury se můžeme dozvědět, že i nevýznamné trauma hlavy může být 

precipitujícím faktorem. [ www.zdravi.e15.cz, 7]  

2.1.9 Léčba PNES         

  
  S jistým smyslem pro paradox lze konstatovat, že včasná diagnóza je 

nejúčinnějším terapeutickým zákrokem. V ideálním případě by nás k podezření na 

PNES mělo dovést první vyšetření pacienta již v terénu, kdy po zjištění životních 

funkcí, zajištění žilního vstupu a podání benzodiazepinů, nejč. Diazepam (Apaurin®), 

Klonazepam (Rivotril®), postižený nereaguje zklidněním. Nepodávali bychom vysoké 

dávky těchto léků a zvolili bychom neuroleptika, která jsou pro PNES vhodnější např. 

Levopromazin (Tisercin®), či Haloperidol®. Dále by nás k možnosti, že se jedná o 

PNES dovedli, již zmiňované anamnestické údaje od svědků a ze zdravotní 
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dokumentace postiženého. V neposlední řadě je to také chování a přístup dotyčného 

k této události. 

  Pokud bychom shledali, že není vše podle typického vzorce epileptického 

záchvatu, při předávání pacienta službu konajícímu lékaři, bychom mohli na základě 

svých poznatků vyslovit podezření na PNES. Lékař, nejčastěji neurolog pojme 

podezření na PNES a po komplexním vyšetření doporučí video-EEG monitoraci s 

využitím možnosti monitorace případného záchvatu, během provokačního testu 

s fyziologickým roztokem. Tento terapeutický význam jsem již popsal v                   

odst. 2.1.7 Diagnostické prostředky.  

  Jsou-li výsledky monitorace jednoznačně prokazující PNES, je třeba s nimi 

pacienta seznámit a podat příslušné vysvětlení. Při sdělování diagnózy musí být 

pacientovi dána možnost „důstojného ústupu“. Mohou nastat i situace, kdy se prokáže 

PNES u pacienta s mnohaletou diagnózou epilepsie, který je v invalidním důchodu, je 

léčen kombinací antiepileptik a má za sebou barbiturátové kóma pro status epilepticus. 

V takovém případě může být příliš razantní rozkrytí pravdy kontraproduktivní. Důležité 

je přerušit bludný kruh nových léků a vyšetření a snažit se komplexní neurologickou a 

psychoterapeutickou péčí změnit pacientův náhled na jeho zdravotní stav.  Při zjištění, 

že pacient trpí PNES, je pacient vždy předán do psychoterapeutické péče, nejlépe 

někomu, kdo má s problematikou PNES zkušenosti. 

  Farmakoterapie antidepresivy anebo anxiolytiky má podpůrný význam a je 

indikována jen z hlediska jiné průvodní patologie, např. deprese. [www.zdravi.e15.cz, 

7]  

2.1.10 Shrnutí          

  
  PNES jsou častým a závažným problémem nejen pro zdravotně postiženého, 

jeho blízké, ale také pro zdravotníky a lékaře v přednemocniční péči, kteří se setkávají 

na svých výjezdech, někdy i opakovaně, se stejnými pacienty v obdobných situacích. 

Není pak lehké tyto stavy nepodceňovat a je nutné vždy postupovat a chovat se k těmto 

pacientům profesionálně. Je nutno si uvědomit, že dosavadní vědomosti o patogenezi 

jsou ve smyslu negativního vymezení velmi dobré. Ví se, že nejde o epilepsii ani o 

prostou simulaci. Ovšem znalosti o tom, co tedy PNES skutečně jsou a jak vznikají, 

jsou chudé a částečně spekulativní. V léčbě platí to samé. Ví se, jakým postupům se 
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vyhnout a čím zcela jistě pacienty neléčit, ale neexistují vyzkoušené a závazné postupy, 

jak PNES skutečně léčit. Často je tedy potřeba postupovat intuitivně.  

  Aby byla včasná diagnóza, což je z hlediska prognózy nejdůležitější faktor, je 

třeba, aby se povědomí o PNES stalo běžnou výbavou především neurologů, ale také 

lékařů a zdravotníků v akutní péči. [zdravi.e15.cz, 7]   

2.2 DISOCIATIVNÍ PORUCHY       

                 

2.2.1 Úvod           

  
   Mezinárodní klasifikace nemocí jsou disociativní poruchy popsány následovně. 

Disociativní poruchy tvoří skupinu onemocnění, které se projevují často neobvyklými 

tělesnými a psychickými příznaky, jakými jsou křeče, poruchy motoriky, amnézie, 

anestezie, afonie a další.           

      Disociativní poruchy mají tyto společné rysy, ztrátu souvislostí mezi 

vzpomínkami, vědomím vlastní identity, pocity a kontrolou těla. 

 Disociativní stavy jsou přítomny u mnoha jiných psychických poruch a 

disociativní poruchy bývají poměrně často doprovázeny jinými komorbidními 

psychiatrickými poruchami. Ve většině případů nalezneme souvislost mezi 

traumatickými zážitky, které rozvoji poruchy předcházejí. Z tohoto důvodu existuje 

shoda na psychogenní etiologii onemocnění. Často již v období, především 

disharmonického dětství, vzniká pohotovost reagovat na zátěž disociací. Většina 

disociativních poruch vzniká v krátkém časovém horizontu a má tendenci ke spontánní 

remisi. V případech, kdy onemocnění trvá řadu let, často se stane chronickým a 

rezistentním vůči terapii. V běžné praxi bývají pak tito pacienti stigmatizováni a 

považováni za simulující. Po odhalení vzniku obtíží jsou někdy necitlivě odesláni 

k psychiatrickému vyšetření, kterému se vyhýbají a zůstávají bez léčby. [www.solen.sk, 

8]  

2.2.2 Epidemiologie         

  
  V běžné populaci se odhaduje incidence disociativních poruch okolo 1 %. 

V psychiatrických zařízeních se udává, že až 3 % ze všech hospitalizovaných pacientů, 

splňují kritéria pro diagnostikování asociativních poruch. V obecní populaci popisovalo 
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6,3 % dospělých přítomnost 3 až 4 disociativních symptomů. Mezi pacienty jasně 

převažují ženy, a to v poměru 9:1 oproti mužům. 

 Psychologická disociace se vyskytuje i u řady jiných klinických jednotek, velmi 

výrazně například u pacientů s Hraniční poruchou osobnosti. Mezi pacienty léčících se 

na epileptologických centrech se vyskytuje asi 15 – 22 % pacientů s psychogenními 

neepileptickými disociativními záchvaty (PNES). Lze tedy konstatovat, že disociativní 

symptomy a poruchy jsou v populaci časté. [www.solen.sk, 8]   

2.2.3 Etiopatogeneze         

  
   Příčina disociativních poruch není dosud známa, obecně se však přijímá teorie o 

psychogenní etiologii. Této problematice jsem se již věnoval v předchozí kapitole 

v odstavci 2.1.8 Předpokládané psychologické mechanismy vedoucí k produkci PNES. 

2.2.4 Diagnóza          

  
  Diagnózu disociativních poruchy můžeme až po vyloučení somatické příčiny 

obtíží. Problematiku stanovení diagnózy jsem již také popsal v předchozích odstavcích 

2.1.2 Klasifikace PNES, 2.1.4 Fenomenologie, 2.1.5 Okolnosti komplikující diagnózu a  

2.1.7 Diagnostické prostředky.  

  Jen pro shrnutí, při stanovení diagnózy disociativní poruchy je vždy nutné 

postupovat opatrně a stejně jako u diagnózy PNES ji nejlépe považovat za pracovní. 

Z neurologické praxe jsou totiž známy případy, kdy u pacientů se stanovenou diagnózou 

disociativní poruchy došlo později k neklasifikování choroby na roztroušenou sklerózu 

mozkomíšní, Parkinsonovu nemoc a na další vážná neurologická onemocnění, kde 

domnělé disociativní příznaky byly atypickými prodromy těchto chorob. Také je 

důležité si uvědomit, že prezentace příznaků pacienta s disociativní poruchou 

neodpovídají periferní nebo centrální lézi, ale jeho laické představě o konkrétním 

onemocnění a mnohdy vypadají bizarně. Pro příznaky je také typické, že se objeví nebo 

zvýrazní v  přítomnosti blízkých osob, či zdravotnického personálu. [www.solen.sk, 8]  
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2.2.5 Jednotlivé disociativní poruchy a jejich terapie   

  
  V této části se budu věnovat jednotlivým disociativním poruchám a jejich 

možným terapeutickým ovlivněním. 

2.2.5.1 Disociativní amnézie        

  
 Disociativní amnézie patří k nejčastějším z disociativních poruch. Hlavním 

příznakem je ztráta paměti na důležité, převážně traumatické události. Jedná se o 

poruchu epizodické paměti, která se omezuje na jedno nebo více období v rozdílném 

časovém rozsahu. Míra ztráty paměti může být během dnů proměnlivá, některé události 

si pacient vybaví, ale není si toho vědom. Diagnóza se stanovuje při amnézii na nedávné 

stresující události, kdy nejsou přítomny organické příčiny, intoxikace nebo nadměrné 

únavy.[www.solen.sk, 8]   

  Disociativní amnézie může napodobovat příznaky, které lze pozorovat i u 

epilepsie. Je to absence (dříve „petit mal“). Při komplexním parciálním záchvatu, dříve 

záchvat „psychomotorický“, nebo při nekonvulzivním statu epilepticu, generalizovaném 

či fokálním, je taktéž přítomna amnézie. Z tohoto důvodu je důležité anamnesticky 

zjistit, zda amnézii předcházela traumatizující událost. [Hovorka a kol., 2007]       

  Terapie: Ve většině případů disociativní amnézie odezní spontánně, převážně 

tehdy, když je jedinec přemístěn z ohrožujícího prostředí do bezpečí anebo je vystaven 

podnětům z minulosti, např. rodinou. 

  Žádná kontrolovaná studie zabývající se farmakoterapií disociativní amnézie 

dosud nebyla publikována. Preferovány jsou psychoterapeutické přístupy. Dosud nebyl 

prokázán efektivnější farmakologický přístup, než léky asistovaný rozhovor. U tohoto 

přístupu se osvědčily benzodiazepiny a barbituráty. V minulosti byly také užity 

Thiopental® a amfetaminy, ovšem s různým efektem. Farmakologicky facilitované 

interwiev se užívá hlavně při práci s akutní amnézií a disociativní reakcí. Rozhovor by 

měl být prováděn v místech s dostupnou resuscitační péčí, pro případné komplikace při 

podání medikace. Rozhovor se nahrává a poté přehrává pacientovi. U některých 

pacientů je opakování rozhovoru prospěšné, u některých však tento postup může vést 

k závislosti, na léky asistovaném rozhovoru. Dosti rozporuplné je využití této metody u 

pacientů, kteří udávají amnézii na traumatické události z dětství, poněvadž vzpomínky 

mohou být hodně zkreslené nebo falešné. Pacient by měl být o této skutečnosti předem 

informován a měl by podepsat informovaný souhlas, podobně jako v případě užití 
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hypnózy. U dětí a adolescentů se obecně nedoporučuje k vybavení vzpomínek užití 

barbiturátů a jiných farmak.[www.solen.sk; 8]   

2.2.5.2 Disociativní fuga         

  
  Tato porucha se projevuje zdánlivě účelným cestováním z domova či místa 

pracoviště. Během tohoto cestování se postižený chová docela nenápadně a zachovává o 

sebe péči. Disociativní fuga většinou trvá několik hodin, ale v některých případech se 

může jednat i o delší období. Na dané období je přítomna amnézie. Tato porucha je 

poměrně vzácná, objevuje se častěji po válečných konfliktech nebo katastrofách. 

Obvykle se objeví náhle po traumatické události a trvá krátce. U disociativní fugy bývá 

rychlá úzdrava a porucha nemá tendenci k opakování. 

  Terapie: K léčbě disociativní fugy jsou stejně jako u disociativní amnézie 

doporučovány primárně psychoterapeutické intervence. Léky asistovaný rozhovor má 

být zahájen co nejdříve po vzniku disociativní fugy. Doporučovaným lékem bývá 

Amobarbital nebo jiná krátkodobá sedativa. Ilechukawu popsal užití Lorazepamu 

intravenózně. Dle některých autorů tyto techniky nejsou přínosnější ve srovnání 

s hypnózou, jsou zde stálá rizika nežádoucích účinků léků. Tyto vzpomínky, stejně jako 

u disociativní amnézie nelze považovat za zcela relevantní a je třeba pomyslet opět na 

to, že mohou být zkreslené. U dětí a adolescentů se také farmaka 

nedoporučují.[www.solen.sk; 8]     

2.2.5.3 Disociativní stupor        

  
  Při disociativním stuporu jedinec nereaguje na okolní podněty a není schopen 

vykonat volní pohyb. Nejčastěji pacient leží nebo sedí nehnutě, nekomunikuje a někdy 

může být mírná porucha vědomí. Jedná se o vzácnější poruchu, která se objevuje často 

při psychosociálním stresu. Klinický obraz se rozvíjí náhle, trvá hodiny až dny a náhle 

odeznívá. Na disociativní stupor pomýšlíme, až když vyloučíme somatickou příčinu 

potíží. Pacient sice nereaguje na vyšetřujícího, ale zjevně nespí. Diagnóza se stanovuje 

při nepřítomnosti tělesné nebo jiné psychické poruchy v anamnéze, která by daný stav 

mohla vysvětlit, anebo jestliže v nedávné době postižený prožil stresující události nebo 

aktuálně problémy prožívá. 

  Terapie: Pokud se tímto stavem setkáme v PNP a zjistíme, že pacient je v tomto 

stavu delší dobu, několik hodin až dny a nepřijímá tekutiny a potravu, tak po zjištění 

základních životních funkcí a míře dehydratace, doplníme infuzí krystaloidů kolující 
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objem. Za monitorace transportujeme pacienta na neurologické nebo interní oddělení 

s možností neurologického konzilia. 

  Jelikož je o disociativním stuporu a jeho léčbě nedostatek informací, 

farmakologický postup nelze jednoznačně doporučit. S nadějnými výsledky se setkává 

užití naltrexonu, naloxonu a clonidinu u akutních disociativních stavů u pacientů 

s Hraniční poruchou osobnosti, které se mohou některými charakteristikami podobat 

disociativnímu stuporu. Při tenzi a anxietě bývají užívány anxiolytika. Pokud hrozí 

rozvoj Postraumatické stresové poruchy (PTSD) v návaznosti na intenzivní stresující 

událost, je vhodnější podat nízkou dávku antipsychotika, které ve srovnání 

s benzodiazepiny snižuje riziko rozvoje PTSD. [www.solen.sk, 8] 

2.2.5.4 Disociativní poruchy motoriky, citlivosti a poruchy senzorické  

  
  Tyto poruchy se projevují těmito charakteristickými příznaky: omezením nebo 

ztrátou hybnosti svalů, narušením čití, případně jinými senzorickými poruchami. 

Postižený na první pohled jeví známky tělesného onemocnění, ale po získání anamnézy 

a při prvním vyšetření nelze nalézt žádnou tělesnou příčinu. Nejčastěji vyskytujícími se 

problémy jsou problémy s volním pohybem končetin až charakteru plegie či poruchy 

čití charakteru parestezie až anestezie různých částí těla. Často se objevují bizarní 

pohyby při chůzi, při stoji, při vyšetření taxe. Dále to mohou být poruchy řeči a různé 

netypické formy třesu. 

  Terapie: V přednemocniční péči nás výše uvedené příznaky mohou svádět 

k suspekci cévní mozkové příhody (CMP), nebude zde anizokorie a reakce na osvit 

bude fyziologická, neurologické příznaky nebudou odpovídat typickým příznakům 

CMP. Může, ale nemusí být přítomna hypertenze, jak při vyšetření tak i v anamnéze. V 

tomto případě je na zvážení, jestli pacienta transportovat na iktovou jednotku, tedy 

pokud je dostupná, nebo na neurologické oddělení. Zde pomocí vyšetřovacích 

zobrazovacích metod, zcela jistě CMP vyloučí nebo potvrdí. 

  V následné péči se u těchto disociativních poruch uplatňuje terapie placebem, 

antidepresivy, biofeedback, psychoterapie, fyzikální a pracovní terapie. U některých 

případů symptomy vymizí, u dalších případů mohou být nahrazeny medicínsky 

překvapivými symptomy. Zde platí, že pokud tyto symptomy začaly v nedávné době, je 

to silným předpokladem dobré úzdravy.[www.solen.sk, 8]       

  Díky nálezům funkčních zobrazovacích metod, je možné vyvíjet nové nadějné 
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učebné strategie, mezi které patří užití repetitivní transkraniální magnetické       

stimulace. [Praško a kol., 2009]       

2.2.5.5 Disociativní křeče („pseudozáchvaty“, PNES)     

  
  Problematika disociativních křečí je zpracována v kapitole 2.1 Psychogenní 

neepileptické záchvaty. 

2.2.6 Shrnutí          

  
  Disociativní stavy mají zpravidla náhlý začátek a konec, mají tendenci k úpravě 

nejpozději do několika týdnů až měsíců. Chroničtější formy těchto poruch, které 

neodezní do 1 až 2 let, jsou však často terapeuticky rezistentní. V léčbě disociativních 

poruch je vhodné, dát přednost empatickým psychologickým postupům před farmaky. 

  Farmakoterapeutické studie o účinnosti u jednotlivých disociativních poruch 

dosud chybí. Stále se považuje za významné léčit komorbidní psychické poruchy. 

Nejčastěji se jedná o úzkostné, depresivní, popř. psychotické symptomy, kde se 

uplatňuje léčba antidepresivy, antipsychotiky a krátkodobě působícími 

benzodiazepinovými anxiolytiky pro snížení napětí nebo úzkosti. Efekt psychofarmak 

se tedy projeví spíše v okruhu doprovodné nebo komorbidní symptomatiky, než 

v oblasti zmírnění disociativních příznaků a jejich použití je totožné jako u léčby jiných 

pacientů.[www.solen.sk, 8]  

2.3 HRANIČNÍ PORUCHA OSOBNOSTI 

2.3.1 Úvod          

  
  Pojem hraniční porucha osobnosti (HPO) byl poprvé uveden v roce 1980 

v americkém psychiatrickém manuálu DSM III. poté, co časté paradoxní a obtížně 

předpověditelné terapeutické reakce vedly v 60. letech 20. století k intenzivnímu 

výzkumu této psychiatrické populace. Původně se tímto pojmem označovala část 

psychiatrických pacientů, která nepatřila do skupiny těžkých duševních poruch – 

psychóz, a přitom nereagovala zlepšením na psychoterapeutické postupy efektivní u 

neurotiků. V Mezinárodní klasifikaci nemocí používané v Evropě je analogickou 

diagnózou k HPO emočně-nestabilní porucha osobnosti, hraniční typ, která byla 
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zavedena v r. 1994. O etiologii HPO a terapeutických doporučeních existuje 

v zahraniční literatuře dosti obsáhlý soubor informací, přesto se tyto poznatky a 

zkušenosti po dlouhou dobu nestaly běžnou součástí klinické praxe. To má za důsledek, 

že se o to obtížněji může s hraničními pacienty potýkat lékař – nepsychiatr nebo 

záchranář, který se s pacienty tohoto typu nepochybně může setkat.[www.zdravi.e15.cz, 

9]  

2.3.2 Etiologie          

  
  Teoreticky nejlépe propracovanou etiologii HPO nacházíme v psychoanalytické 

literatuře. Přestože se objevuje v rámci psychoanalytického hnutí několik proudů, 

shodují se všechny v tom, že HPO je důsledek poruchy vývoje, vznikající v raném 

dětství. Existují dva základní modely, které se liší tím, jak k dané vývojové poruše 

dochází. 

  A) Deficitní – nejznámější specifická teorie tohoto modelu je koncepce 

separačně-individualizačního procesu dle M. Mahlerové. Mahlerová rozdělila tento 

proces do 4 fází v období raného dětství. Nejdůležitějším obdobím z hlediska hraniční 

patologie považuje Mahlerová období mezi 15. a 24. měsícem života dítěte, tuto fázi 

příznačně nazývá „znovusbližovací“, jde o období, kdy dítě začíná oscilovat mezi 

samostatností a vzdalováním se na jedné straně a na straně druhé, dáváním najevo své 

závislosti a přibližováním se k matce. V tomto období jsou na matku kladeny nové 

nároky v potřebách dítěte – poskytnout dítěti dostatek svobody a bezpečí současně. 

Jelikož se tyto dvě protichůdné potřeby objevují v této fázi u dítěte s velkou naléhavostí 

a rychle se mění v čase, mohou u dítěte vyvstat obtížně řešitelné situace plné protikladů. 

Pokud okolí není schopno na tyto změny potřeb dítěte přiměřeně reagovat, dochází 

k narušení separačně-individualizačního procesu, což může vést k hraniční patologii ve 

vyšším věku. 

  B) Konfliktový – hlavním představitelem tohoto modelu je americký psychiatr a 

psychoanalytik Otto F. Kernberg. Mimo poruch kontaktu mezi dítětem a vychovatelem, 

o kterém mluví ve své teorii M. Mahlerova, dává Kernberg v potaz i konstituční faktory 

dítěte, hlavně jeho vrozené agresivní nastavení a sníženou toleranci úzkosti.   

  Kernberg ve své teorii popisuje také čtyři na sebe navazující etapy normálního 

vývoje vztahu k objektu, kde se základ HPO považuje zastavení normálního vývoje ve 

3. etapě, což odpovídá 4. až 12. měsíci individuálního vývoje dítěte. Termín objekt 
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vychází z teorie objektních vztahů. V této teorii zaujímá ústřední místo potřeba subjektu 

vztahovat se k objektům (př. subjekt - dítě, objekt -  matka, pečovatel), přičemž 

rozlišuje reálný vztah a objektní vztah. Objektním vztahem se rozumí internalizovaná 

(zvnitřnělá) zkušenost z raných vztahů. Je to psychická struktura přetrvávající i bez 

skutečné přítomnosti druhého. Dle charakteru internalizovaných objektních vztahů je 

ovlivněno formování a orientace ve vztazích k druhým i k sobě samému.   

  Normální vývoj probíhá dle teorie tak, že dítě nejdříve rozděluje pečující objekty 

na „dobré“ a „špatné“. Dá se říci, že dítě není schopno si představit, že matka, pečující a 

vyhovující jeho potřebám, může být tou samou matkou, která mu nerozumí a jeho 

potřeby nenaplňuje.          

   V období mezi 4. a 12. měsícem dochází ke sloučení „dobré a špatné“ matky do 

jednoho objektu. Dítě na své přiměřené úrovni začíná chápat, že jeden a ten samý objekt 

má pozitivní i negativní aspekty. Díky tomu je položen základ schopnosti pohlížet na 

svět realističtějším způsobem, bez „černobílých brýlí“ a akceptovat ambivalenci jako 

nezbytně nutnou součást života. Pokud se vývoj zastaví před integrací „dobrého a 

špatného“ do jednoho celku, je psychika dítěte nadále rozštěpena. Přítomnost rozštěpu 

se poté projevuje hraniční patologií. Ke stagnaci vývoje ve stadiu rozštěpu vede 

kombinace vrozeného potenciálu (agresivní nastavení, snížená tolerance úzkosti) a 

nekvalitní individuální péče.[www.zdravi.e15.cz, 9]     

  Kandidáty na tuto diagnózu v dospělém věku jsou především jedinci, kteří 

prožili ve svém raném dětství závažnou chronickou traumatizaci, jako fyzické či 

psychické týrání, sexuální zneužívání, těžkou emoční deprivaci nebo chronickou 

nepřítomnost pečujícího objektu. Dle Kernberga tak diagnóza HPO nemusí být 

nevyhnutelně spojena s traumatizací v 1. roce života, ale i později. Kernberg dále 

rozeznává osobnosti neurotické, hraniční a psychotické. Rozhodující pro zařazení 

konkrétního pacienta do některé z těchto kategorií jsou 3 charakteristiky.   

          

  1. schopnost testovat realitu       

  2. používané obranné mechanismy       

  3. stupeň vývoje identity            

 

HPO je pak v Kernbergově pojetí charakterizována následovně.           

 1. Testování reality          

  U HPO došlo k zastavení vývoje až poté, kdy je jedinec vcelku spolehlivě 
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schopný rozlišovat mezi Já a Ne-Já. Regrese této funkce u hraničního pacienta nastává 

vlivem závažného stresu a může nabýt charakteru psychotické epizody, která má 

obvykle relativně krátké trvání (minuty až 1-2 dny). Následuje spontánní úprava a je 

zde vazba na precipitující událost. Obvykle je zachována kritičnost pacientů k těmto 

zážitkům. Pacienti s psychotickou osobnostní strukturou se psychoticky dekompenzují i 

bez zjevné precipitující události a tyto epizody jsou dlouhodobější, vyžadují radikální 

léčbu a spontánní úprava je vyjímečná. Během epizody, někdy i po ní, jsou k hrubým 

poruchám v testování reality zcela nekritičtí.      

                     

2. Využívání rozštěpu jako hlavního obranného mechanismu    

  V raném období vývoje, kdy dítě rozlišuje na „dobré a špatné“, má rozštěp jako 

obranný mechanismus svůj význam. Pokud by však začala integrace dobrých a špatných 

objektů v období, kdy na tento vývojový krok není psychika dítěte připravena, vedlo by 

to k paralyzující úzkosti a hraniční patologii ve vyšším věku. Přítomnost rozštěpu 

v psychice dospělého se v klinickém obraze projevuje následovně.            

» Neschopnost prožít ambivalenci – jedinec s hraniční strukturou nemá při prožívání 

jednoho emočního stavu (vzteku) přístup k emoci polární (láska), to často znamená 

zničení vztahu k blízkému či blízkým               

» Neschopnost sloučit negativní a pozitivní aspekty sebe i ostatních do souvislých 

celků  - dochází buď k nepřiměřené idealizaci, nebo devalvaci sebe i okolí 

     

3. Rozptýlená identita         

  Oproti pevné ego–identitě, která je typicky přítomná u neurotických pacientů a 

je charakterizována jako schopnost integrovaného pojetí osob pro pacienta důležitých, 

rozptýlená identita se u hraničních osobností v klinickém obraze projevuje: 

» Protikladnými osobnostními rysy, kolísáním mezi protikladnými emočními stavy          

- pocit bezmoci či beznaděje versus zuřivá agresivita vůči sobě nebo okolí          

»  Mnohočetností zájmů a cílů, které není hraniční pacient schopen hierarchizovat          

» Nedostatečnou autentičností – přebírání pohybů, gest, slovních frází z okolí, 

kopírování vzorů atd.                                     

»  Nevyjasněnou sexuální identitou                      

» Pocity prázdna z důvodu neschopnosti využít vnitřní zdroje v situaci  

osamocenosti       
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» Kompenzací pocitu vnitřního umrtvení impulzivním chováním nebo kompulzivní 

sociabilitou                   

»  Morálním relativismem – nestálá hodnotová hierarchie            

» Afektivní nestabilitou – pacienti s HPO intenzivně prožívají celé spektrum, typickým 

rysem je primitivní vybíjení energie                        

»  Sníženou schopností snášet anxietu                       

» Slabou kontrolou impulzů a nízkou frustrační tolerancí – neschopnost odložit 

bezprostřední   uspokojení se sklonem k impulzivním a nečekaným aktům.   

      V psychoanalytické terminologii se tento fenomén nazývá odehráváním, 

agováním angl. acting-out. Jedinec nahrazuje myšlení činem nebo akcí, ale není 

schopen si uvědomit hlubší motiv svého jednání a chovat se efektivněji. K agování 

dochazí obvykle ve stresových situacích nebo v nestrukturovaném prostředí a čase.  

Může mít charakter sebepoškozování bez vážného sebevražedného úmyslu, útěků, 

bulimických záchvatů, abúzu návykových látek, promiskuity, gamblingu apod. V době 

realizace jedinec prožívá agování jako správné nebo příjemné. S odstupem času pacient 

prožívá silné pocity viny, studu a sebenenávisti.[www.zdravi.e15.cz, 9]  

2.3.3 Diagnostika         

  
  Diagnostika pouze na základě deskriptivních diagnostických metod může být ne 

zcela přesná, z toho důvodu, že tato diagnostická kategorie zahrnuje značně 

nehomogenní skupinu pacientů. Diagnózu lze jistě potvrdit, až po pochopení 

pacientových hlubších psychických mechanismů. K tomu je možné se dopracovat 

použitím projekčních psychologických technik a hlavně samotným zážitkem z kontaktu 

s pacientem. 

  V přednemocniční péči se lékař – nepsychiatr nebo záchranář musí spokojit 

pouze se svým zážitkem z kontaktu s pacientem. Především musí vyloučit na základě 

komplexního fyzikálního a neurologického vyšetření somatickou příčinu obtíží. 

V případě, že je somatická příčina vyloučena, může ve vyšetřujícím vzniknout 

podezření na HPO na podkladě níže uvedených fenomenů, ke kterým by bylo užitečné 

být citlivý.  

» Vnitřní emoční reakce vyšetřujícího – tyto reakce bývají neobvykle intenzivní a 

v behaviorální rovině obtížně ovladatelné. Může jít jak o emoce pozitivní – silná 

sympatie, snaha pomoct, udělat víc, než je běžně zvykem, tak i o emoce negativní – 
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podráždění netrpělivost až vztek, zmatek a bezmoc poté, co vyšetřující zjišťuje, že jeho 

vynaložené úsilí nepřináší odpovídající výsledek.               

» Charakter pacientových psychických obtíží – pacient s HPO není schopen 

jednoznačně a srozumitelně popsat své obtíže, jelikož je jeho slovní vyjádření vlastního 

prožitkového světa na nízké úrovni a sám v sobě se příliš nevyzná. Spíše se bude 

projevovat různými somatickými symptomy, přičemž objektivní nález intenzitě stížností 

neodpovídá. Efekt léčby je malý nebo žádný, a to ve vyšetřujícím může vyvolávat spíše 

podezření na simulaci tělesné nemoci.               

» Anamnestické údaje – v osobní anamnéze má pacient problémy s návykovými 

látkami (alkohol, drogy, léky), intoxikace, poruchy příjmu potravy, opakované 

nezávažné suicidiální pokusy, opakované drobné úrazy, jizvy po těle jako důsledek   

sebepoškozování. Ve vlastním životě je neukotvený, v blízkých vztazích selhává. 

V pracovním životě často bývá rozpor dobré intelektové úrovně a neúspěšné pracovní 

kariéry.[www.zdravi.e15.cz, 9] 

 

2.3.4 Možné intervence při kontaktu s hraničním pacientem  

  Jak již bylo výše uvedeno, prvním krokem musí být vždy vyloučení možné 

somatické nemoci. To však může být díky nespolupráci někdy dost obtížné a je třeba 

pacienta uklidnit, srozumitelně a klidně vysvětlovat své konaní a opatrně se snažit 

přivést pacienta k myšlence, že jeho tělesné potíže nemusí být zákonitě projevem jeho 

somatizací. Tato intervence může být poté motivací pro psychiatrické nebo 

psychoterapeutické vedení pacienta.       

  Důležité je důkladně si všímat, jestli se v pacientově domácnosti nadbytečně 

nehromadí jakékoliv léky, v tomto případě musí vyšetřující zvážit akutní nebo 

potenciální riziko suicidiálního jednání a upozornit na to lékaře při předávání pacienta. 

  Stále zachovávat profesionalitu, nebagatelizovat pacientův stav a nepodléhat 

intenzivním emocím, které pacient vyvolává. Neodpovídat na agresivitu pacienta 

agresivitou vlastní, netrestat pacienta tím, že mu nevyhovíme, ale také s přemírou 

„nezachraňovat“. Vždy musí vyšetřující zvážit své neobvyklé pomáhající intervence. 

  Při kontaktu s pacientem s HPO má největší terapeutickou hodnotu projevení 

zájmu o pacienta za současné klidné a jasné deklarace podmínek, za kterých může 

vzájemný kontakt probíhat.[www.zdravi.e15.cz, 9]  
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2.3.5 Terapie HPO         

  
  Z odborné literatury je zřejmé, že prakticky všichni autoři jsou jednotní 

v názoru, že základem účinné terapie HPO je kvalitní psychoterapeutický vztah a 

konzistentní erudované psychoterapeutické vedení. Optimisticky laděný proud 

předpokládá a dokladuje, že pokud je pacient dlouhodobě, systematicky a kvalitně 

psychoterapeuticky veden, existuje zde možnost podstatného zkvalitnění života a 

vymizení patologie. V případech kdy není z nějakého důvodu možná systematická 

terapie, může mít smysl vést pacienta tzv. podpůrným způsobem, to znamená, že 

terapeut rezignuje na trvalou terapeutickou změnu a smiřuje se s doživotním vedením 

pacienta. Terapeut tak v pacientově životě plní regulační a stabilizační roli. 

Zjednodušeně by se dalo říci, že tento způsob terapie má velmi blízko k určité formě 

„dovychování“, které v mnoha případech během života pacienta 

nekončí.[www.zdravi.e15.cz, 9] 

2.3.6 Farmakoterapie         

  
  Farmakoterapie HPO  se považuje spíše za podpůrnou terapeutickou metodu.          

I přesto, že se díky stále zdokonalujícímu vývoji farmakologických možností a novým 

poznatkům o neurotransmiterových systémech, které jsou zodpovědné za některé 

projevy HPO, efekt farmakoterapie je nespolehlivý a k dosažení trvalé kompenzace 

poruchy samotnou farmakoterapií ve valné většině případů nedochází. Považována je 

spíše za stabilizující sílu, která umožňuje pacientovi psychoterapeutickou proceduru 

absolvovat. 

2.3.6.1 Faktory ovlivňující farmakoterapii:      

  
» Vztah mezi pacientem s HPO a lékařem, který farmaka předepisuje a podává. 

» Obtížná spolupráce pro nespolehlivost – hraniční pacienti mají malou schopnost 

dodržovat dohody a pravidla. To může znamenat, že pacient není schopen ani ochoten 

léky dle ordinace lékaře užívat, zejména pokud mu nepřináší po užití okamžitou úlevu. 

» Přecitlivělost hraničních pacientů na nežádoucí účinky léků – tito pacienti mají 

tendenci dosazovat lékům bizarní kladné i záporné účinky, které poté dramaticky 

prožívají. 
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» Manipulace s léky - nedodržování předepsaných dávek a riziko suicidiálního nebo 

parasuicidiálního jednání při hromadění farmak 

»Nadužívání léků s euforizujícím účinkem – riziko vzniku závislosti na lécích 

s návykovým potenciálem, nebezpečné kombinování farmak a alkoholických nápojů. 

  Farmakoterapie HPO je všeobecně užitečná ve dvou směrech, a to buď k terapii 

symptomů, které se objevují v akutní dekompenzaci nebo k terapii osobnostních rysů, 

představující biologickou dispozici pro další dekompenzaci.    

  V přednemocniční péči se farmakoterapie týká prvního případu a zde volíme 

farmaka s rychlým nástupem účinku (neuroleptika, anxiolytika), poté se kombinuje 

farmakoterapie s podpůrnou psychoterapií, přičemž je snaha o minimalizaci doby 

podávání těchto farmak. V druhém případě se jedná o inhibitory zpětného vychytávání 

serotoninu (SSRI) a stabilizátory nálady.[www.zdravi.e15, 9]  

2.3.7 Rozdělení symptomatologie HPO     

  
  Hirschfeld pro lepší orientaci rozdělil symptomatologii hraničních osobností do 

čtyř skupin, kde u každé předpokládá jinou patofyziologii. 

1. Afektivní      

 symptomatologie - emoční labilita, iritabilita, záchvaty zuřivosti, dysforie, úzkost, 

nepřiměřený intenzivní vztek 

2. Impulzivně – behaviorální       

 symptomatologie – předávkování léky, sebepoškozování, sebevražedné pokusy, 

bulimické záchvaty, promiskuita, abúzus alkoholu a drog, útočné a antisociální činy, 

epizody masivního utrácení peněz atd.         

3. Kognitivně – perceptuální (psychotické)       

 symptomatologie – přechodné, stresem vyvolané psychotické mikroepizody, 

vztahovačnost, derealizace, depersonalizace, hrubě zkreslené vnímání reality, magické 

myšlení – podobné stavům po užití halucinogenů 

4. Ego a interpersonální (jádrové)       

 symptomatologie – poruchy identity, chronické pocity prázdnoty, nestabilní a 

intenzivní vztahy s tendencí k idealizaci či devalvaci, úporná snaha vyhnout se 

reálnému nebo domnělému opuštění [www.zdravi.e15.cz, 9]  
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2.3.8 Vybrané léky v sanitním voze  
 

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

 

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

Apaurin® má široké spektrum účinku.          

Indikace: úzkost, neklid, epilepsie. Podat ho můžeme v případech, kdy je pacient 

neklidný, rozrušený, podrážděný, agresivní.  

Kontraindikace: přecitlivělost na benzodiazepiny, nedostatečné dýchání, otrava 

alkoholem či psychotropními látkami, bezvědomí, akutní glaukom              

Nežádoucí účinky: únava, spavost, závratě, svalová ochablost. Dále se mohou objevit 

poruchy koncentrace, zmatenost, dysartrie. 

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

chronickým plicním onemocněním pro případnou dechovou nedostatečnost. Nemocní se 

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

musí být po podání tohoto léku pečlivě monitorováni.  

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

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

anestetik, antiepileptik, antihistaminik a alkoholu. Těhotným a kojícím ženám  se 

Apaurin podává pouze v naléhavých případech, kdy očekávaný přínos je větší než jeho 

rizika.  

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

mg i. v., i. m. 

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

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

stříkačce.  

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

nejméně  

250ml. 

 

Rivotril® (Clonazepam) 

Rivotril® je ve stejné indikační skupině jako Apaurin®, farmakologické účinky 

odpovídají do velké míry účinkům Apaurinu®. 
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Podání: i. v. či i. m., lze aplikovat i v infuzní formě v 0.9% NaCl. Po i. m. podání 

Rivotrilu® nastupuje účinek velmi pomalu, maximální hladiny je dosaženo až za cca tři 

hodiny. 

Dávkování: Při epileptickém záchvatu je zpravidla dostačující dávka 1 mg i. v., lze 

pokračovat až do dávky 4 mg. Při panické atace 1 – 2 mg i. v., s výhodou v krátké 

infuzi. 

Nežádoucí účinky: dtto Apaurin® 

 

Haloperidol®  

Haloperidol® spadá do skupiny neuroleptik. Působí proti duševním poruchám, 

poruchám chování a myšlení, zklidňuje a tlumí agresivitu. 

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

zmatenost, mánie, agitovanost, agresivita 

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

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

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

štítné žlázy.                                 

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

slinění, abnormální pohyby jazyka, kroužení očí 

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

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

extrapyramidových příznaků.  

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

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

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

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

  

Tisercin® ( Levopromazin) 

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

Indikace: při stavech neklidu, halucinacích, akutních atacích schizofrenie. Tisercin® je 

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

mladších 15 let. Tisercin® se nesmí podávat při otravách alkoholem a hypnotiky. Pouze 

ze závažných důvodů se smí podávat během těhotenství a kojení.  

Nežádoucí účinky: ospalost, závratě, sucho v ústech, zrychlení srdeční činnosti.  
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Při současném podávání  Tisercinu® a léku na snížení krevního tlaku, může dojít k 

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

účinku alkoholu.  

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

se podává intramuskulárně nebo intravenózně. Při intravenózním podání je důležitá 

monitorace vitálních funkcí pro případnou hypotenzi. [Švestka J., 1995] 
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3  PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Úvod do praktické části 
  

 V praktické části mé absolventské práce, jsem popsal čtyři případové kazuistiky, 

kterých jsem se sám účastnil během mých odborných praxí na stanovištích Záchranné 

zdravotnické služby. První dvě kazuistiky popisují dva výjezdy posádky RLP, během 

jednoho dne, na jednu a tu samou pacientku. Jedná se o téměř typický příklad 

psychogenních neepileptických záchvatů.       

 Třetí kazuistika popisuje výjezd ke křečovému stavu. Jednalo se o prvozáchyt 

epileptického záchvatu. Tuto kazuistiku jsem zařadil do praktické části pro srovnání 

rozdílů mezi typickým epileptickým záchvatem a záchvaty, které produkovala pacientka 

z kazuistiky č. 1 a 2.          

 Poslední kazuistika popisuje výjezd k mladé ženě, která se sama pořezala na 

levém předloktí. Jedná se o dívku, které byla později diagnostikována hraniční porucha 

osobnosti, se sklonem k sebeubližování.       

 Jako součást praktické části, jsem vytvořil návrh na Záchvatovou kartu. Tento 

dokument je jednoduše a přehledně navržen pro pacienty trpící záchvatovým 

onemocněním. Záchvatovou kartu by tito pacienti nosili stále u sebe a při případném 

záchvatu na veřejných místech by posádka měla jasný dokument, prokazující dané 

onemocnění a další důležité anamnestické údaje. Součástí tohoto dokumentu je i stručně 

popsaná první pomoc při záchvatu křečí, pro případ, že by tuto kartu našli kolemjdoucí 

u pacienta, který záchvat zrovna produkuje.                   

3.2 Kazuistika č. 1         

  
 Tísňová výzva na lince 155 byla přijata operačním střediskem Územního 

střediska Středočeského kraje v 10:20 dne 10. října 2012, přičemž obsah výzvy byl 

křečový stav. Volající učitelka středního odborného učiliště udává u své studentky 

bezvědomí s křečemi. Posádka Rychlé lékařské pomoci (RLP), přijímá výzvu v 10:24 a 

ve složení lékař, zdravotnická záchranářka, řidič a student zdravotnický záchranář 

vyjíždí ze základny v 10:25 a na místě zásahu je v 10:30.     

 Před učilištěm na posádku RLP, čeká doprovod. Od doprovodu se posádka 

dozvídá, že se jedná o devatenáctiletou studentku, trpící epilepsií. Záchvaty se u této 
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studentky občas objevují. Při příchodu do třídy se pacientka nachází ve zotavovací 

poloze mezi školními lavicemi a židlemi. Učitelka udává, že záchvat trval asi deset 

minut a přitom pacientka škubala celým tělem. Pacientka je při vědomí, spontánně 

dýchá a je orientovaná, zornice jsou izokorické normální velikosti, reakce na osvit 

fyziologická, šíje je volná, na hlavě a krku nejsou žádné známky traumatu.  

 Posádka odstranila lavice a židle z dosahu pacientky, ta je schopná na výzvu 

pomalu s pomocí vstát a posadit se. Udává, že je to „normální“ a že to bude v pořádku, 

jen že jsi nevzala léky, protože stejně nefungují a že už měla takový záchvat včera večer 

na internátě. To posádce potvrdí i její spolubydlící na internátě. Jaké léky bere, teď neví.

 Po odebrání této stručné anamnézy, a poté co pacientce byla nasazena manžeta 

na změření krevního tlaku tonometrem, se pacientka sesouvá bezvládně k zemi ve 

směru k vyšetřujícímu, tak že se o něho opře a poté padá na zem. Po pádu kdy ji byly 

zvednuty nohy, se začíná pomalu rozvíjet křečový stav. Pacientka má křečovitě zavřené 

oči a začíná pozvolna produkovat silné záškuby celého těla. Hlavou otáčí ze strany na 

stranu, z úst silně vytékají sliny, tělo se napíná a povoluje v nepravidelných intervalech 

na různě dlouhou dobu, pánví pohybuje dopředu a dozadu. Řidič a student záchranář 

pacientce s pomocí přiměřené síly fixuje levou horní končetinu, zdravotnická 

záchranářka připravuje pomůcky k periferní kanylaci a natahuje 10 mg Apaurinu® na 

ordinaci lékaře. Jelikož jsou záškuby končetiny a celého těla stále silné, kanylace je 

obtížná a lékař až na třetí pokus kanylu velikosti 20G (růžová) úspěšně zavádí. 

Z mandrenu kanyly je odebrána krev na vyšetření glykemie glukometrem. Naměřená 

hodnota elektronickým glukometrem byla 4.6 mmol/l. Po fixaci kanyly a připojení 100 

ml FR 1/1, je podáno bolusově 10 mg Apaurinu® a propláchnuto fyziologickým 

roztokem. Trvání záchvatu je teď 5 - 6 min. Po další minutě křeče pomalu ustávají, 

pacientka se probírá do téměř plného vědomí. Ví, že měla záchvat, že je ve škole, udává 

správně jméno a bydliště. Dále udává, že je epileptička a je léčena asi dva roky na 

oddělení dětské neurologie s poúrazovou epilepsií, po autonehodě. Lékař orientačně 

neurologicky pacientku vyšetří, opět není patrný žádný patologický nález. Následně byl 

pacientce změřen krevní tlak pomocí tonometru a naměřené hodnoty byly  135/ 95 

mmHg. Při měření krevního tlaku jsou na předloktí patrné četné jizvy po povrchových 

řezných ranách.         

 S dopomocí je pacientka schopna vstát a sama se přesune na nosítka. Při 

průjezdu chodbou školy k východu je zrovna přestávka.      

                   



 

37 

 

  Na chodbě samozřejmě neunikla posádka RLP zvýšené pozornosti, pacientka 

začíná škubavě otáčet hlavu ze strany na stranu, přičemž má opět křečovitě zavřené oči. 

Během okamžiku začínají opět záškuby celého těla a je nutné pacientku pevněji 

připoutat a je jí podáno dalších 5 mg Apaurinu®. Posádka v rychlosti transportuje 

pacientku do sanitního vozu, záchvat stále pokračuje i ve voze další 2 minuty, pacientce 

je podán 1 mg Rivotrilu®. Charakter záchvatu je obdobný jako u předešlého, oči má 

pacientka stále křečovitě zavřené. Záchvat trvá asi 6 minut a poté se pacientka 

„probouzí“ opět do plného vědomí a verbálně komunikuje s posádkou. Pacientce je 

monitorována saturace krve kyslíkem, pulzním oxymetrem, na kterém jsou hodnoty 

SpO2 od 97 do 100 procent a tepová frekvence se pohybuje mezi 90 až 110 tepů za 1 

minutu. Posádka opouští místo zásahu v 10:57 a transportuje pacientku, bez zvukové 

signalizace, do spádové okresní nemocnice na neurologické oddělení. Doba dojezdu je 

asi dvacet minut.          

 Po tomto záchvatu pacientka prosí lékaře, ať ji pustí domů, že to nic není a že si 

dá diazepam a bude to dobrý. Dále vyhrožuje, že v nemocnici ležet nebude a podepíše 

revers. Záchranářka se jí snaží vysvětlit závažnost situace a odrazuje jí od bojkotování 

léčby. Dívka začíná být úzkostná. Když záchranářka zjišťuje kontakt na blízkou osobu, 

tvrdí, že nikoho nemá a kontaktovat nikoho nechce a jediný její kamarád leží 

v nemocnici na ARO po resuscitaci, po autonehodě. Na dotaz od čeho má pacientka 

jizvy pacientka nereaguje. Po asi třiceti vteřinách následuje další záchvat. Opět začíná 

odvrácením očí v sloup s křečovitým zavřením víček, poté záškuby celého těla, ale 

s menší intenzitou a s delšími prodlevami mezi záškuby. Po rozvoji záchvatu je 

pacientce podán další 1 mg Rivotrilu® . Tento záchvat trvá asi čtyři minuty a končí 

těsně před příjezdem na neurologické oddělení v 11:16.      

 Při předávání pacientky lékařem RLP na příjmové ambulanci neurologického 

oddělení okresní nemocnice v 11:19, pacientka produkuje další záchvat, tentokrát 

silnější, ale po asi dvou minutách záškuby přestávají a pacientka bezvládně leží 

s křečovitě zavřenými víčky. Na oslovení ani na silný bolestivý podnět nereaguje, 

spontánně dýchá frekvencí 14 dechů za minutu, zornice jsou izokorické s fyziologickou 

reakcí na osvit, srdeční akce je pravidelná, tepová frekvence 100 tepů za min. a pomalu 

se snižuje, SpO2 je 96-99%, krevní tlak 115/75. Pacientka po změření hodnot 

základních životních funkcí a zajištění druhého žilního vstupu, otevírá oči a začíná 

komunikovat je 11:27.          
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 Je provedeno fyzikální a neurologické vyšetření. Z těchto vyšetření nejsou 

patrny žádné patologické změny. Pacientka je plně orientovaná časem, místem i svou 

osobou. Jelikož byla pacientka již několikrát hospitalizována pro křečové stavy 

v Oblastní nemocnici, lékař vyjedná sekundární převoz s posádkou RZP do této 

nemocnice na neurologické oddělení. Posádka RZP z místa okresní nemocnice odváží 

pacientku v 12:20. Do příjezdu této posádky byla pacientka bez záchvatů, mírně 

somnolentní, GCS 14, ve chvílích kdy komunikuje, požaduje podepsání reversu a 

odmítá další vyšetření. Stěžuje si na středně silnou bolest hlavy, ale své záchvaty 

bagatelizuje a tvrdí opět, že je to normální a ať ji všichni nechají na pokoji. Po 

důrazném apelování lékaře na možná rizika, souhlasí s převozem a následným 

vyšetřením.         

 Posádka RZP předává lehce somnolentní pacientku, stěžující si na bolest hlavy, 

jinak bez dalších somatických obtíží na příjmové ambulanci neurologie v oblastní 

nemocnici vzdálené 45 km od nemocnice okresní v 13:05.      

 Přijímacímu lékaři na neurologii v oblastní nemocnici je pacientka známa. Při 

přijímání a vyšetřování je pacientce vysvětlována závažnost situace a je jí už po 

několikáté sdělena hypotéza, že její problémy mohou souviset s její psychikou. Lékař 

navrhl hospitalizaci na neurologické JIP minimálně na 24 hodin, s tím že na druhý den 

by byl proveden provokační test s Video – EEG monitorováním.     

 Pacientka to odmítá a afektovaně se projevuje. Tvrdí, že není blázen a všechno 

je jí jedno. Odmítá hospitalizaci a po lékaři požaduje propuštění proti podepsání 

negativního reversu. V 13:50 je pacientka poučena o rizicích spojených s odmítnutím 

hospitalizace, podepisuje negativní revers a opouští neurologickou ambulanci. 

3.3 Kazuistika č. 2         

  
 Dne 10.10. 2012 v 17:10 je přijato tísňové volání na linku 155 dispečinkem 

záchranné služby. Volá výpravčí z vlakového nádraží v nedaleké vesnici. Udává, že má 

ve velínu asi dvacetiletou slečnu, která kolabuje. Dispečerka předává výzvu posádce 

RLP v 17:15.             

Posádka RLP přijímá výzvu a ve složení lékař, zdravotnická záchranářka, 

student záchranář a řidič opouští výjezdové stanoviště v 17:16. Místo zásahu je 13 km 

vzdáleno a vozidlo RLP je na místě, na vlakovém nádraží v 17:26.   
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 Do velína přivede posádku zaměstnanec nádraží a ve velíně sedí pacientka na 

židli, kymácí se a výpravčí ji občasně podpírá, aby pacientka nespadla. Jedná se o 

stejnou devatenáctiletou ženu, kterou posádka RLP dopoledne vezla z odborného 

učiliště na neurologické oddělení do okresní nemocnice a poté byla převezena do 

oblastní nemocnice posádkou RZP pro opakované epileptické záchvaty s bezvědomím.  

 Lékař pacientce důrazně vysvětluje, že neposlechla jeho poučení o nutnosti 

hospitalizace a přísně se pacientky ptá, proč není v nemocnici. Pacientka udává, že jí 

v nemocnici bylo řečeno, že mají jen jedno volné lůžko a potřebují ho pro vážnější 

případy. Lékař pacientce nevěří a přes operační středisko chce spojit s neurologickým 

oddělením v oblastní nemocnici. Operační středisko lékaři vyhovuje a spojí ho 

s lékařem na neurologii. Záchranářka se studentem začínají provádět vyšetření. Krevní 

tlak změřený tonometrem je systolický tlak 95 mmHg  a diastolický 65 mmHg. Tepová 

frekvence se pohybuje mezi 58 až 63, SpO2 je 98 %. Pacientka je somnolentní a 

neudává žádnou bolest. Tvrdí, že jí nic není a potřebuje jen na internát vyspat se.  

 Lékař se po ukončení hovoru vrací do velínu s tím, že mu bylo sděleno, že 

pacientka odmítla hospitalizaci a podepsala negativní revers. Dále mu bylo řečeno, že se 

jedná o pacientku se suspektní diagnózou disociativní porucha osobnosti, přesněji 

disociativní křeče. Pacientka byla již několikrát vyšetřována EEG, kde nebyly nikdy 

žádné výrazné změny svědčící pro epilepsii a také jí bylo několikrát provedeno CT 

mozku, i zde bez patologických změn. Lékař rozhodne o transportu do sanity bez 

transportních pomůcek jen s dopomocí.       

 Při chůzi do sanitního vozu, lékař vysvětluje pacientce, že její jednání je 

nerozumné a mohlo by se to brát jako zneužívání Zdravotnické záchranné služby. 

Pacientce se v tuto chvíli podlamují kolena a sesouvá se k zemi.     

 Student se záchranářkou drží pacientku, která klečí na zemi a nereaguje na 

slovní ani bolestivý podnět. Řidič posádky jde do sanitního vozu pro nosítka. Pacientka 

je poté přenesena na nosítka a transportována do sanitního vozu. Zde lékař pacientce 

vyšetřuje zornice, víčka jsou křečovitě zavřené a po rozevření víček jsou bulby 

v opozici. Pacientka spontánně dýchá frekvencí 9 dechů za minutu, přičemž jde vidět, 

že dělá vědomě apnoické pauzy. Saturace krve kyslíkem se pohybuje od 94 % do 97 %. 

Na pacientce nejsou žádné známky traumatu, tělo je v napjatém stavu. Tepová 

frekvence je 62 tepů za minutu, akce srdeční je pravidelná.     

 Lékař rozhodne o převozu pacientky na příjmovou ambulanci v Městské 

nemocnici v místě základny posádky RLP. Lékař zkouší pacientku probudit poměrně 
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silnými bolestivými podněty v submandibulární oblasti, pacientka nereaguje. Posádka 

RLP opouští místo zásahu v 18:02. Během převozu se stav nemění, pacientka stále 

nereaguje a má zavřené oči, je monitorována SpO2 pulzním oxymetrem, hodnoty se 

pohybují mezi 94 - 98 %, tepová frekvence je 56 – 60 tepů za minutu, GCS je 1-1-4. 

 Před předáním v městské nemocnici, se pacientka probírá a úzkostně prosí, aby 

ji neodvezli do psychiatrické léčebny, že není blázen a bojí se psychiatrických pacientů. 

Lékař posádky RLP při předání službu konajícímu lékaři na příjmové ambulanci, 

sděluje informace o pacientce a vyslovuje podezření na intoxikaci benzodiazepiny. 

Pacientce je odebrán vzorek krve na laboratorní vyšetření. Výsledky laboratorního 

vyšetření prokázaly mírnou intoxikaci benzodiazepiny.      

 Pacientka byla přijata k hospitalizaci na multioborové JIP. Doba hospitalizace 

byla 3 dny. V průběhu hospitalizace, byla pacientka neklidná a v přítomnosti personálu 

produkovala různé epizody různě vyhlížejících záchvatů, jak křečových tedy „pseudo-

epileptických“, tak kolapsových například při hygieně, kdy byla doprovázena do sprchy. 

Pacientka byla vyšetřena EEG, bez patologických změn.      

 Na pravém stehně byly po vyšetření objeveny četné jizvy, po řezných ranách asi 

4 cm dlouhé, pacientka na dotaz od čeho tyto rány jsou, nejdříve nereagovala. Na druhý 

den se jedné ze sester na oddělení přiznala, že je to od žiletky a udělala si to sama. 

Kontaktovat nechtěla během hospitalizace nikoho. Jeden z ošetřujících lékařů, vyhledal 

kontakt na matku pacientky. Poté co matce sdělil, že její dcera je hospitalizována pro 

záchvaty křečí, mu matka sdělila, že se o dceru nezajímá a další informace slyšet 

nepotřebuje. Poté ukončila hovor.        

 Pacientka byla nepřetržitě monitorována. Když produkovala záchvaty křečí, byla 

naordinována kurtace pacientky na lůžku. Tyto záchvaty byli povětšinou obdobné jako 

ty, které jsou popsány v kazuistice č. 1, ovšem s délkou trvání asi 3 minuty. Po skončení 

každého záchvatu, pacientka nereagovala na slovní ani bolestivý podnět. Toto 

bezvědomí obvykle trvalo asi 7 minut, pacientka spontánně dýchala a naměřené 

hodnoty základních životních funkcí byly fyziologické.     

 Po lékařích a sestrách pacientka vyžadovala hypnotika a benzodiazepiny. Byla jí 

předepsána 1 tbl. Stilnox® na noc, jinak byla pacientka bez medikace. Ošetřující lékař 

třetí den přeložil pacientku na interní oddělení. Zde pacientka zůstala do druhého dne. 

Během hospitalizace na interním oddělení pacientka neprodukovala žádný záchvat a při 

ranní vizitě si vyžádala negativní revers. Lékaři pacientku poučili a doporučili jí 
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návštěvu psychiatra či psychologa, po podepsání negativního reversu pacientku 

propustili. 

 

Shrnutí kazuistik č. 1 a 2:            

  Při prvním výjezdu se zdálo být téměř jisté, že se jedná o epileptický záchvat, 

který byl velice intenzivní a posádka měla dost obtížnou práci pacientku zajistit, a co 

nejlépe vyšetřit.           

 To se posádce podařilo a poté co pacientce byla zavedena i.v. linka a byly 

podány benzodiazepiny, pacientka na léčbu téměř nereagovala a nadále produkovala 

záchvaty. To je první znamení, které u typického epileptického záchvatu bývá velmi 

vzácné. Pacientka se ihned po záchvatech během ošetření i transportu probírala do 

téměř plného vědomí, kdy byla orientovaná místem, časem i svou osobou. U epilepsie 

bývají pacienti po záchvatu dezorientovaní, někdy až agresivní a na záchvaty, období 

před nimi a po nich, mívají amnézii. Dalším znamením, které by mohlo vést k suspekci 

psychologické etiologie záchvatů, bylo to, že pacientka byla úzkostná, své onemocnění 

(záchvaty) bagatelizovala a odmítala hospitalizaci. Vazba na stresový podnět byla 

zřejmá, když pacientka vyprodukovala další záchvat, po dotazu na blízkou osobu, 

kterou bude chtít informovat o svém stavu. Později poté, kdy pacientce lékař důrazně 

vysvětloval důsledky jejího počínání po podepsání reversu v oblastní nemocnici, viz 

kazuistika č. 2.          

 Během záchvatů nedošlo k pomočení ani pokálení, pacientka neměla pokousaný 

jazyk. Na druhou stranu sliny, které pacientce vytékaly ve velkém množství z úst a 

tvořily pěnu, podněcovaly k tomu, že se jedná o epileptický záchvat. Také to, že 

pacientka udávala v anamnéze poúrazovou epilepsii a léčbu na neurologickém oddělení, 

bylo dosti výrazným argumentem pro diagnostikování epileptického záchvatu a zahájení 

léčby benzodiazepiny. Konání lékaře i posádky během výjezdu bylo dle zvyklostí léčby 

epileptického záchvatu.         

 Když se však posádka s pacientkou setkala podruhé, viz kazuistika č. 2. Lékař 

spolu s posádkou usoudil, že se nemusí jednat o epilepsii, ale o psychogenní etiologii 

záchvatů. Na lékaři byla znát rozladěnost z jednání a chování pacientky. Dále se 

nesnažil o vysvětlování možné psychogenní příčiny záchvatů pacientky a rozhodl se pro 

transport na příjmovou ambulanci v městské nemocnici, přičemž při předávání 

pacientky, na danou možnost upozornil lékaře konajícího službu.    
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Hospitalizace pacientky na oddělení MOJIP v městské nemocnici je stručně popsána 

také v kazuistice č. 2.         

 Výjezdů k této pacientce jsem se osobně účastnil v roli studenta záchranáře a byl 

to pro mě velmi intenzivní zážitek. O této pacientce jsem se nadále informoval od 

lékařů a záchranářů na výjezdových stanicích, kde jsem absolvoval odborné praxe. Pro 

pacientku od doby výše uvedených kazuistik až k 1. květnu, vyjížděla posádka RZP či 

RLP, více než 10 krát.                    

 Dvakrát byla pacientka lékařem uvedena do barbiturátového kómatu se 

zajištěním dýchacích cest endotracheální intubací pro status epileptikus a do druhého 

dne byla hospitalizována na anesteziologicko – resuscitačním oddělení. Po extubaci a 

přeložení na interní oddělení, byla pacientka již po několikáté vyšetřována psychiatrem, 

který stanovil diagnózu disociativní porucha osobnosti, disociativní křeče a závislost na 

lécích tlumící centrální nervovou soustavu.         

 Pacientce byla vysvětlena závažnost její psychické poruchy a doporučeno 

psychoterapeutické vedení. Bohužel, tato pacientka na to dosud nepřistoupila a posádky 

záchranné služby se s touto pacientkou nadále setkávají, přičemž ty posádky, které 

pacientku znají, ji berou jako „známou firmu“ a pokud je posádka s lékařem, který 

pacientku také zná, bývá ponechána na místě bez podání farmakologické léčby.  

  V případech, kdy pro pacientku jede posádka bez lékaře, bývá transportována 

většinou na interní oddělení. Po návrhu na překlad do psychiatrické léčebny, 

s následným psychiatrickým vyšetřením a komplexní psychoterapií, pacientka odmítá a 

bývá propuštěna z nemocnice proti podpisu negativního reversu.     

 Ze shrnutí tedy vyplývá, že pro tuto pacientku se zřejmě bude jezdit nadále a 

dokud si sama nepřizná svou psychickou poruchu, nikdo ji k léčbě nedonutí. Dále se 

s ní záchranáři či lékaři zdravotnické záchranné služby budou setkávat při své práci a 

pro ty, kteří ji ještě neznají, to bude určitě výjezd, který nebude jednoduchý a bude 

v nich vyvolávat pocity, že se jedná o vážný stav. Není vyloučeno, že pacientka opět 

bude léčena pro status epilepticus, včetně barbiturátového kóma a zajištění dýchacích 

cest endotracheální intubací. To je samozřejmě vždy velice rizikové pro zdraví 

pacientky a při četnosti výjezdů pro tuto pacientku a hospitalizací, včetně CT a EEG 

vyšetření, kterých již prodělala více než deset, i velmi finančně náročné. Nejen pro 

záchrannou zdravotnickou službu, ale i pro nemocniční zařízení, v nichž pacientka byla 

nebo bude v budoucnosti hospitalizována.  
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3.4 Kazuistika č. 3         

  
 Na operačním středisku Záchranné zdravotnické služby Středočeského kraje je 

10.1. 2013 v 7:02 přijato tísňové volání na linku 155. Volá žena, že její manžel, narozen 

roku 1967, měl ve spánku záchvat křečí a přitom byl v bezvědomí. Nyní je asi minutu 

po záchvatu, leží na posteli, je zmatený a na manželku nereaguje. Během hovoru, po 

zjištění adresy a jména pacienta, manželka dispečerce sděluje, že manžel opět začíná 

„křečovat“. Dispečerka operačního střediska předává výzvu posádce RLP a snaží se 

manželku uklidnit a telefonicky ji navádí k tomu, aby dala všechny předměty z dosahu 

manžela.         

 Posádka RLP přijímá výzvu z operačního střediska v 7:06. Obsah výzvy je 

křečový stav s bezvědomím. Posádka ve složení lékař, zdravotnický záchranář, řidič 

ZZS a student záchranář opouští základnu ZZS v 7:07. Na místě před rodinným domem 

je posádka RLP v 7:11.         

 Při příchodu posádky do ložnice, pacient sedí na posteli, je při vědomí a zmateně 

si prohlíží posádku RLP. Na otázku co se stalo, neodpovídá. Pouze stále opakuje, ať 

posádka jde pryč nebo je sám vyžene. Lékař se ptá manželky na osobní, alergickou, 

farmakologickou a lékařskou anamnézu. Manželka udává, že její manžel je zdráv, 

alergický není, léky žádné nebere a tento stav byl dnes poprvé. Dále popisuje nejprve 

strnutí celého těla, posléze pravidelné, opakující se záškuby končetin a hlavy které 

trvaly dvakrát asi dvě minuty. Dle tohoto popisu, lékař usoudil, že se jednalo o  tonicko- 

klonické křeče. Poté co se student záchranář přiblíží k pacientovi, aby mu změřil krevní 

tlak tonometrem a SpO2 pulzním oxymetrem, pacient stává a začíná vyhrožovat, že 

když posádka nepůjde pryč, tak někoho zabije. Na kalhotech od pyžama je mokrá 

skvrna od pomočení, na vrchní časti pyžama a na bradě je zaschlá krev. Lékař dává 

pokyn řidiči, aby došel do sanitního vozu pro nosítka, záchranář dle ordinace lékaře 

připravuje 2 mg Dormicum®, do stříkačky pro intranasální aplikaci. Pacient zmateně 

chodí po bytě a stále opakuje, že nikam nepůjde a ať posádka okamžitě odejde nebo je 

zmlátí. Manželka je poslána lékařem pro kartu pojištěnce, občanský průkaz a mobilní 

telefon pacienta. Poté co se řidič vrátí s nosítkami do ložnice, lékař přichází 

k pacientovi s řidičem a studentem. Řidič obchází pacienta, který stojí zády k posteli, 

lékař a student jsou po levém a pravém boku pacienta.      

 Pacienta přiměřeným násilím posadí posádka na postel, kdy řidič drží pacientovi 

hlavu a student s lékařem ruce, záchranář přistupuje k hlavě pacienta a aplikuje 
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prudkým stiskem 2 mg Dormicum® do nosní dírky. Pacient se poměrně silně brání, ale 

asi po minutě, jeho obrana ustává, spíše únavou pacienta než vlivem podaného léčiva. 

Řidič přijíždí s nosítkami k posteli. Posádka pacienta překládá z postele na nosítka a 

pevně ho připoutává bezpečnostními popruhy. Na nosítkách je pacient transportován do 

sanitního vozu.          

 V sanitním voze je pacientovi změřen krevní tlak tonometrem, hodnoty jsou      

175/100. SpO2 měřeno pulzním oxymetrem je 92% a tepová frekvence je 98 až 104 

tepů za minutu. Akce srdeční pravidelná. Pacientovi je zavedena i.v. kanyla 20G 

(růžová), z mandrénu kanyly je odebrána kapka krve na vyšetření hodnoty glykemie 

glukometrem, naměřená hodnota je 4.1 mmol/l. Poté je podáno ještě 2 mg Dormicum® 

a 1 amp. MgSO4 i.v.           

 Lékař vyšetřuje pacienta, hlava je bez známek traumatu, bez výtoku z uší a nosu, 

po utření krve z brady není na bradě žádná rána, je zřejmé, že krev je z pokousaného 

jazyka. Zornice jsou izokorické, mírně mydriatické, reakce na osvit zpomalená. Jazyk 

pacient nevyplazí. Šíje je volná, náplň krčních žil nezvýšená, hrudník stabilní, dýchání 

čisté, sklípkové, frekvence dechů je 17 dechů za minutu. Posádka odjíždí z místa zásahu 

v 7:50.            

 V 7:57 je pacient předáván na urgentním příjmu dospělých v oblastní nemocnici, 

s pracovní diagnózou křečové stavy a agrese. Při předání je lékařem vysloveno 

podezření na prvozáchyt epileptického záchvatu. 

 

Shrnutí kazuistiky č. 3:  

Tohoto výjezdu jsem se také účastnil během své odborné praxe a opět to byl 

velice intenzivní zážitek. Lékař a posádka složená ze samých mužů se rozhodla, že na 

místo zásahu nepovolá policii, i když byl pacient značně verbálně i fyzicky agresivní a 

pomocí přiměřeného násílí pacienta vyšetřila a zaléčila. Dle získané anamnézy a 

manželčina popisu záchvatu, bylo zřejmé, že se jedná o epileptický záchvat – záchvat 

začal ve spánku bez probuzení, doba trvání asi 2 minuty, křeče byly spíše stereotypní, 

pacient měl pokousaný jazyk a byl pomočen. Po záchvatu byl dezorientovaný a 

agresivní. Z důvodů možných dalších záchvatů byl pacient převezen na urgentní příjem, 

kde by v případě kumulace záchvatů pacientovi zajistili dýchací cesty a připojili na 

umělou plicní ventilaci.         

 Na urgentním příjmu dospělých byl pacient přijat a v 9:35 bylo pacientovi 

provedeno CT mozku, pro vyloučení sekundární příčiny epilepsie. Na CT nebyly žádné 
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patologické změny. Po vyšetření byl pacient již klidný, spíše spavý. Byl přeložen na 

neurologický JIP v oblastní nemocnici.       

 Na neurologické jednotce intenzivní péče byl pacientovi sdělen návrh na        

EEG vyšetření, při tomto vyšetření bude pacient dlouhodobě monitorován na EEG a 

záchvat bude vyvolán spánkovou deprivací. Pacient s vyšetřením souhlasil. Záchvat byl 

vyvolán a na EEG byly patologické změny, typické pro epilepsii.  

 Pacientovi byla diagnóza sdělena, vysvětlena a byl domluven další postup léčby. 

Bylo mu zakázáno řízení motorových vozidel, požívání alkoholu a nutnost dostatečného 

spánku. Pacient od prvního záchvatu nevyprodukoval žádný záchvat. Pacient je zatím 

léčen bez dlouhodobé farmakoterapie, pouze mu byl předepsán Diazepam® 10 mg tbl., 

který by měl užívat, pokud ucítí prodromy epileptického záchvatu.  

3.5 Kazuistika č. 4         

  
 V 16:50 dne 4.4. 2012 je operačním střediskem záchranné služby Středočeského 

kraje přijímána tísňová výzva na lince 155. Volá žena, která udává, že se její 

sedmnáctiletá dcera pořezala na předloktí. Dcera je při vědomí, sedí a předloktí má 

zavázané kuchyňskou utěrkou. Dispečerka operačního střediska, po zjištění adresy a 

jména postižené, vysílá na místo události posádku RLP a ihned poté i Policii ČR. 

 V 16:53 je výzva přijata posádkou RLP. V 16:54 posádka RLP opouští základnu 

ve složení: lékař, zdravotnická záchranářka, student záchranář a řidič ZZS. Na místo 

zásahu posádka přijíždí v 17:00, téměř současně je na místě i Policie ČR.   

 Místo se nachází v bytě ve 2. patře činžovního domu. Do bytu posádku RLP a 

Policie ČR pouští matka postižené. Z této ženy jde cítit alkohol a jeví známky mírné 

opilosti. Udává, že přišla z nákupu, její dcera seděla v kuchyni s omotanou kuchyňskou 

utěrkou kolem zápěstí a na podlaze pod ní byla krev.     

 Lékař se studentem jdou k pacientce, která stále sedí na židli a je při vědomí. 

Pacientka je orientovaná, klidná, odpovídá přiléhavě. Udává, že se pořezala asi pět 

minut před tím, než přišla její matka, tedy asi před dvaceti minutami. Lékař odstraňuje 

utěrku omotanou okolo levého předloktí, zde je řezná rána asi 4 cm široká a 0.5 cm 

hluboká, okraje rány jsou rovné. Nejsou zde známky tepenného ani masivního žilního 

krvácení. Na postižené končetině pod ránou je puls hmatný, pacientka cítí prsty a na 

výzvu se všemi prsty zahýbá. Na pacientce nejsou žádné jiné známky traumatu. Zornice 

jsou izokorické normální velikosti, fotoreakce je fyziologická.     
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 Záchranářka se studentem, během orientačního vyšetření lékařem, provádí 

toaletu rány a kryje ránu několika sterilnímy čtverci. Následně je rána obvázána 

elastickým obinadlem. Pacientce je změřen krevní tlak tonometrem. Hodnoty krevního 

tlaku jsou 100/65 mmHg. Saturace krve kyslíkem měřená pulzním oxymetrem je 96%, 

tepová frekvence je 86 tepů za 1 minutu, kapilární návrat je v normě a dýchání je čisté 

sklípkové, frekvence dýchání je 18 dechů za 1 minutu.     

 Pacientce je zavedena intravenózní kanyla 20 G a je podán Novalgin® 1 amp v 

100 ml fyziologického roztoku, maximální rychlostí. Dále bylo podáno 250 ml 

fyziologického roztoku. Pacientka je úzkostná a komunikuje tiše a pomalu. Udává, že se 

s žádnou chorobou neléčí, léky neužívá a alergická také není. Abúsus alkoholu či jiných 

návykových látek neguje.  

Za přítomnosti strážníků Policie ČR přiznává, že si zranění způsobila sama. Na 

dotaz z jakého důvodu to udělala, neodpovídá.      

 Lékař se od podnapilé matky dozvídá, že s pacientkou jsou jen problémy, ze 

školy byla vyloučena pro neomluvené absence, často se dlouho do noci toulá a s matkou 

se stále hádají. Žijí spolu s matkou v bytě 2+KK. Strážníci si zapsali údaje od matky i 

pacientky a opouští místo zásahu.        

 Pacientka je schopná sama vstát a s dopomocí studenta záchranáře a řidiče je 

vedena do sanitního vozu. Během přesunu má postiženou končetinu ve zvýšené poloze. 

Pacientka si ulehá na nosítka a posádka v 17:29 i s pacientkou opouští místo. Pacientka 

je transportována na urgentní příjem v oblastní nemocnici.     

  V 17:34 je pacientka posádkou RLP předána na urgentním příjmu s diagnózou 

sebepoškození, řezná rána na levém předloktí asi 4 cm široká a 0.5 cm hluboká, 

předpokládaná ztráta krve je asi 0.3 až 0.4 litru, obvaz není prosáklý. Krevní tlak 

změřený po podání 500 ml fyziologického roztoku je 105/70 mmHg, SpO2 je 98% a 

tepová frekvence je 70 tepů za 1 minutu.       

 Na urgentním příjmu byla pacientce rána zašita pěti stehy po aplikaci lokálního 

anestetika. Do druhého dne byla pacientka hospitalizována na chirurgickém oddělení. 

Druhý den jí byla, po psychiatrickém konsiliu, doporučena hospitalizace v psychiatrické 

léčebně. Pacientka souhlasila a byla do psychiatrické léčebny transportována ještě ten 

samý den. V psychiatrické léčebně byla pacientka hospitalizována 1 měsíc. Zde jí byla 

po konzultacích a vyšetřeních psychiatrem a psychologem diagnostikována hraniční 

porucha osobnosti se sklony k sebepoškozování. 
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Shrnutí kazuistiky č. 4:          

 U této pacientky bylo prioritní rychle ošetřit ránu na levém předloktí a zastavit 

krvácení. Dále bylo nutné zjistit, zda si ublížila sama nebo cizím zaviněním. Pacientka 

se přiznala k sebepoškození a nebyly patrné žádné důvody, tomuto tvrzení nevěřit. 

Dívka byla klidná, při vědomí a nebyly zjevné žádné známky jiného poranění či 

nemoci. S hospitalizací v psychiatrické léčebně souhlasila a nastoupila hospitalizaci 

hned druhý den poté, co se pořezala.        

 V psychiatrické léčebně se při terapii přiznala k tomu, že se sebepoškozuje asi 3 

roky. Přináší jí to úlevu při nesnesitelných pocitech úzkosti, samoty a odcizení od okolí 

i sebe sama. Při sebepoškozování má pocit, že aspoň „něco“ cítí. S matkou má špatný 

vztah již od dětství. Byla nechtěné dítě, otec matku opustil brzy po porodu. Matka je 

alkoholička a často střídá partnery. Tyto partnery si domů vedla již v raném dětství 

pacientky. Když bylo pacientce 8 let, jeden z matčiných milenců jí opakovaně v opilosti 

nutil k orálnímu sexu a šahal jí na přirození. Pacientka se nikomu o těchto událostech 

nesvěřila, jelikož se za to styděla. Dává to za vinu matce, která byla při tomto sexuálním 

obtěžování přítomna, byla však vždy silně opilá a spala.     

 Pacientka měla a má problémy s navazováním vztahů. Již na druhém stupni 

základní školy byla výbušná a nezvládala emočně vypjaté situace. Při rozčílení často 

omdlévala. Po základní škole nastoupila na střední odborné učiliště. Kvůli častým 

neomluveným absencím byla z učiliště ve druhém ročníku vyloučena. Občas pila 

alkohol a užívala marihuanu, trpěla často také nechutenstvím.    

 Nyní pacientka pravidelně dochází na psychoterapii. S terapeutem navázala 

poměrně dobře se vyvíjející vztah a k sebepoškození od té doby nedošlo. Dívka byla 

přijata do prvního ročníku jiného středního odborného učiliště a prozatím zde nemá 

větší problémy. Pacientka přesto přiznává, že na sebevraždy nebo sebepoškozování 

občas myslí. S matkou má nadále špatný vztah a po dokončení studia se chce co 

nejdříve odstěhovat.          
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4 DISKUSE          

  
Téma problematika psychogenních záchvatů v přednemocniční péči jsem si 

vybral z mnoha důvodů. Hlavní motivací pro vypracování absolventské práce na dané 

téma, pro mě bylo setkání s pacientkou z kazuistiky č. 1 a 2. S touto pacientkou jsem se 

setkal při vykonávání své odborné praxe na výjezdovém stanovišti Záchranné 

zdravotnické služby. Po této zkušenosti, jsem se domníval, že je důležité poukázat na 

psychogenní záchvaty, či jiné poruchy související s lidskou psychikou, které se mohou 

projevovat jako somatické nemoci.         

 Lidská psychika je velice individuální a fascinující. Dodnes není nikdo schopen 

s určitostí tvrdit, jakým způsobem tyto záchvaty či psychické poruchy vznikají. 

Odborníci se shodují na určitých mechanismech vzniku těchto onemocnění, na základě 

zkušeností z klinické praxe. I zde však lze nalézt výjimky, které neodpovídají 

typickému vzorci předpokládané etiologie jednotlivých psychických poruch.  

 V teoretické části jsem se zabýval psychogenními neepileptickými záchvaty, 

tedy disociativními křečemi. O této problematice jsem našel poměrně dost materiálů ke 

zpracování. Čerpal jsem především z odborných článků na internetových stránkách pro 

odborníky v oblasti neurologie a psychiatrie. V průběhu zpracování tohoto tématu, jsem 

se dozvěděl mnoho nových, a dle mého názoru i důležitých informací. Především pro 

mě bylo překvapující, u kolika pacientů léčících se po dlouhá léta s epilepsií, byla 

prokázána psychogenní etiologie záchvatů.       

 Zpracováním této kapitoly jsem chtěl především zdůraznit důležitost odebrání 

kvalitní anamnézy. Přesněji popis průběhu záchvatů. Jelikož tento popis získáváme od 

laiků, kteří jsou často neobjektivní, je důležité, abychom se cílenými otázkami 

dopracovali, k co nejpřesnějšímu popisu záchvatu. Popis záchvatu a rozdíly mezi 

epileptickými a neepileptickými záchvaty, které jsem v této kapitole popsal, nás mohou 

navést k vyslovení podezření na psychogenní etiologii.    

 V terénu je to samozřejmě mnohdy těžké. Jak jsem sám zažil, psychogenní 

záchvat může být velice matoucí a v danou chvíli těžko rozpoznatelný od epileptického 

i zkušeným lékařem či záchranářem. Samozřejmě musíme vždy na prvním místě 

vyloučit somatickou příčinu onemocnění. U těchto stavů je to však možné, až 

v nemocničních zařízeních po provedení EEG monitorace a CT vyšetření pro vyloučení 

sekundarity. Na místě zásahu se musíme spolehnout na zavedené postupy léčby 
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křečových stavů, přičemž bychom se měli soustředit na netypické rysy, které při 

psychogenních záchvatech bývají přítomny.      

Ve druhé kapitole mé absolventské práce jsem se zabýval jednotlivými 

disociativními poruchami osobnosti, jejich projevy a terapií. Při zpracovávání této 

kapitoly jsem se opět dozvěděl mnoho nových a zajímavých informací, které jsou dle 

mého názoru, přínosné pro každého, kdo pracuje na výjezdových stanovištích záchranné 

služby a s touto problematikou není obeznámen. Tyto poruchy opět mohou simulovat 

somatické onemocnění, pro příklad uvedu disociativní stupor, či disociativní poruchy 

motoriky, citlivosti a poruchy senzorické. Ty mohou být zaměněny za cévní mozkovou 

příhodu.          

 Třetí kapitola teoretické části se zabývá hraniční poruchou osobnosti. Tato 

psychiatrická porucha je mezi psychiatrickými pacienty stále více diagnostikována. 

Proč tomu tak je? Tím se dodnes odborníci zabývají. Při zpracování této kapitoly jsem 

se snažil klást důraz na typické osobnostní rysy, kterými se hraniční pacienti projevují. 

V přednemocniční péči se s těmito pacienty můžeme setkat, hlavně v souvislosti se 

sebepoškozováním, poruchami příjmu potravy a intoxikacemi alkoholem či jinými 

návykovými látkami.          

 V praktické části jsem popsal čtyři případové kazuistiky, kterých jsem se 

účastnil během svých odborných praxí. Kazuistiky č. 1 a č. 2 se týkaly jedné, a té samé 

pacientky. Dalo by se říci, že tato pacientka je „učebnicovým“ příkladem 

psychogenních neepileptických záchvatů. Bohužel, tato pacientka stále nenastoupila 

adekvátní léčbu a dosud se s touto pacientkou posádky záchranné služby setkávají. 

Nejčastěji jsou to křečové stavy na veřejnosti s následným bezvědomím. Tady platí to, 

že pokud pacientka sama nepřehodnotí svůj postoj k nemoci, nemůže pomýšlet na 

zlepšení svého stavu.         

 Ve třetí kazuistice je popsán prvozáchyt epileptického záchvatu. Tuto kazuistiku 

jsem popsal pro srovnání s kazuistikou č. 1. Délka trvání záchvatu, pomočení, začátek 

záchvatu z úplného spánku, zmatenost a agresivní chování po záchvatu, tyhle všechny 

příznaky odpovídaly epileptickému záchvatu. To posléze potvrdilo i vyšetření 

v nemocničním zařízení.         

 Poslední kazuistika se týká dívky, u které byla diagnostikována hraniční porucha 

osobnosti. Primárně se jednalo o řeznou ránu na levém předloktí, kterou si dívka 

způsobila sama. Tato dívka naštěstí nastoupila ihned psychiatrickou léčbu a dle mých 

informací, dělá značné pokroky. U této dívky je příčina její nemoci zřejmá. 
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Disharmonické dětství a sexuální zneužívání jsou jasnou predispozicí k rozvinutí této 

psychiatrické choroby.       

 Poslední částí praktické části je vyhotovený návrh Záchvatové karty. Tento 

jednoduchý dokument jsem navrhl pro zjednodušení práce lékařů a záchranářů, ale také 

pro kolemjdoucí, kteří by se mohli na veřejnosti setkat s člověkem produkující záchvat. 

Na přebalu tohoto dokumentu je popsána první pomoc při epileptickém 

záchvatu. Uvnitř dokumentu jsou základní informace o pacientovi, diagnóza, 

farmakologická a alergická anamnéza, případně zaznamenány přidružené choroby. Dále 

je zde možno psát stručné záznamy z hospitalizací, změny medikace apod. Pokud by 

tento dokument nosili lidé se záchvatovým onemocněním u sebe, domnívám se, že by to 

pomohlo při první pomoci, diagnostice a následné léčbě pacienta v přednemocniční 

péči. 
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ZÁVĚR            

 Vypracování této absolventské práce bylo pro mne určitě velkým přínosem. 

Vždy mě zajímaly obory psychologie a psychiatrie. Z tohoto důvodu jsem si pro 

absolventskou práci vybral téma psychogenních záchvatů. Dalo by se říci, že tyto 

záchvaty se pohybují na rozhraní oborů neurologie a psychiatrie. Je pravda, že pacienti 

jsou často komorbidní, tedy trpí epilepsií a zároveň produkují psychogenní 

neepileptické záchvaty. Z toho vyplývá, že se tito pacienti nedají zařadit pouze do jedné 

z těchto skupin.         

 I když jsou v dnešní moderní medicíně nové možnosti, jak pro diagnostiku, tak 

pro následující léčbu, stále jsou tyto záchvaty „oříškem“ pro lékaře, nelékařské 

zdravotníky i pro rodiny postižených. Lidé trpící těmito záchvaty jsou často bráni jako 

lidé, simulující somatickou nemoc pro upoutání pozornosti. Tomuto dojmu se často 

neubrání ani zasahující posádky záchranné služby, zvláště pokud jsou tito pacienti 

posádkám známí a jezdí se pro ně nápadně často. V těchto případech je obtížné jejich 

stav nepodcenit a chovat se profesionálně.        

 Tito lidé mohou vyvolávat ve zdravotnických pracovnících či lékařích, často 

protikladné pocity. Na jedné straně se jim snaží dobrým psychologickým způsobem 

vysvětlit jejich problémy a nutnost adekvátní léčby, na druhé straně to mohou být pocity 

lhostejnosti až nenávisti k těmto pacientům. Druhý případ nastává většinou poté, kdy 

lékař nebo záchranář zjistí, že jeho snaha je k ničemu a pacient léčbu bojkotuje. Jsou to 

momenty, se kterými se dle mých informací setkala většina pracovníků záchranné 

služby. Sami poté uznali, že takových pacientů je stále dost a tyto výjezdy je obtěžují 

tím víc, čím déle vykonávají svou práci.       

 Musím však podotknout, že v odborných publikacích lze najít i případy, kdy 

byla pacientům sdělena diagnóza psychogenních záchvatů a díky psychoterapii a hlavně 

svému změněnému náhledu na nemoc, jsou dosud bez záchvatů. Opět záleží na jedinci a 

na jeho vůli podstoupit terapii. To se samozřejmě netýká jen psychogenních záchvatů, 

ale i hraniční poruchy osobnosti.        

 U hraniční poruchy osobnosti (HPO) je to obtížnější o to víc, že tito pacienti 

potřebují často doživotní psychoterapeutické vedení, s jasně danými pravidly. Často 

dochází k tomu, že hraniční pacienti kladou příliš vysoké nároky na svého terapeuta, a 

ten je nucen terapii ukončit. Pacienti se poté mohou dostat tam, kde byli na začátku 

terapie.     
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 Dále je důležité uvědomit si fakt, který vyplývá z dosavadních studií a 

představuje značný problém. Z těchto studií, je zřejmé, že hraniční pacienti se nemohou 

plně vyléčit. Díky kvalitní a komplexní psychoterapii lze symptomy pouze potlačit.  

 Jelikož jejich nemoc má nejčastěji původ v raném dětství, je těžké, spíše 

nemožné změnit pacientovy osobnostní rysy tak, aby jeho psychické a somatické obtíže 

vymizeli natrvalo.        
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SUMMARY 

 
The Problems of Psychogenic Seizure Disorders in Pre-Hospital Care 
  

  The final assignment deals with psychogenic seizures and diagnosing by 

paramedics.      

 In the theoretical part there are defined psychogenic seizures disorders and their 

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 psychiatric 

illnesses called dissociative disorders and borderline personality disorders.  

  In the practical part there are case reports from paramedic, neurological and 

psychiatric practice, the correct assessment and diagnosis of the symptoms and possible 

differences between epileptic and psychogenic seizure. Further there is created special 

card for people who are affected by these diseases. This card should be carried by them. 

It should help the medical staff to assess the state of a patient, approach to him, best 

treatment method etc.   

 Non - epileptic psychogenic seizures probably represent the most common 

diagnostic mistake in epileptology. There are two types of seizures, swoon and tantrum, 

according to their clinical manifestation. The diagnostic mistakes are primarily caused 

by erroneous history interpretation. It is necessary to pay special attention to important 

points of patient´s medical history, as the occurrence of seizures patterns, their duration, 

treatment response and other special characteristics. Long term video-EEG monitoring 

appears to be the most significant auxiliary means of examination, the importance of 

others is secondary. Treatment of non-epileptic seizures is difficult and is mainly based 

on psychotherapy. The early diagnosis is the most important factor from a prognostic 

point of view. 

Dissociative disorders have heterogenic and mostly dramatic manifestations. 

Dissociative states are frequently present in patients suffering from other psychiatric 

disorders. We can usually find a relation between dissociative disorder and traumatic 

experience in the patient’s history. The psychogenic etiology is evident. It may result 

from  stress. It may also begin during disharmonious childhood. If these diseases are not 

treated properly, they may become chronic and resisted to treatment.  
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The specific therapy of the dissociative disorders does not exist. The first choice 

of therapies are psychotherapeutic interventions. Pharmacology methods are 

recommended for the treatment of psychiatric symptoms accompanying these diseases.  

               

Key words: case reports, diagnosis, differential, dissociative disorder, epilepsy,       

panic disorder, psychogenic non-epileptic seizure (PNES) 
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PŘÍLOHY 
 

 

 

       Záchvatová karta 
 

 
 

 
 

První pomoc – otoč na zadní přebal !!! 
 

155 !!! 
 
 

 
 

 
 

PRVNÍ POMOC PŘI EPILEPTICKÉM  ZÁCHVATU 

1. Odstraňte všechny předměty z dosahu nemocného 

2. Nebraňte křečím a záškubům těla 

3. Nic nikdy nevkládejte do úst nemocnému – hrozí pokousání!!! 

4. Po odeznění záchvatu zajistěte dýchací cesty záklonem hlavy a 
hlídejte dýchání!!! 

5. Zjistěte přidružená poranění 

6. Volejte na tel. č. 155 !!! 
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