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Abstrakt 
Článek se zabývá psychickým zpracováním a proţíváním intenzivní péče u pacientů 
s ohroţením vitálních funkcí. Cílem tohoto článku je informovat psychologickou veřejnost 
o nutnosti psychologické péče pro jedince, kteří prošli bojem a strachem o vlastní ţivot při 
traumatických událostech. Dle našeho výzkumu si tito jedinci zasluhují odbornou pomoc, 
aby jejich návrat do běţného ţivota byl optimální a mohli se po proţitém traumatu 
seberealizovat.  
Klíčová slova: intenzivní péče, limbický systém, imobilita, posttraumatická stresová 
porucha  
 
 
INTENSIVE CARE AND THE SOUL OF A PATIENT 
 
Abstract 
The article deals with mental processing and experiencing of the intensive care by patients 
with threatened vital functions. The aim of the article is to inform colleagues from the field 
of psychology about the necessity of psychological care for patients who fought and feared 
for their life during traumatizing events. According to our research, these people deserve 
professional psychological care in order to safely return to everyday life and to be able to 
self-realize themselves after the trauma. 
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Úvod 
Pobyt v nemocnici je z psychologického hlediska mimořádně emočně a vztahově 

náročný. U jedince s ohroţením vitálních funkcí vyvolává silné emoční odpovědi, a to 
převáţně negativní, a mění vzorce chování. Psychické procesy jsou limitovány aktuálním 
zdravotním stavem, stupněm soběstačnosti, akceptací pacienta a dostupností pomoci. 
Hlavním kriteriem je však individuální forma nemocného. Proto je důleţité denní 
hodnocení psychické a fyzické pohody jedince při jakékoliv hospitalizaci (Edelmann, 
2000). 

 
Teoretické poznatky 
Při intenzivní péči dochází u léčených k nadlimitnímu distresu (škodlivý stres), který 

zahrnuje mnohorozměrné osobní proţitky popisované jako ohroţení ega, strach z bolesti, 
hrozba invalidity nebo smrti, pocity viny. Dalším nepříjemným proţitkem je fáze vyčerpání, 
která se projevuje bradypsychickým tempem, regresí psychomotorických funkcí, změnou 
kognitivní a exekutivní aktivity. 
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Tyto procesy se zpracovávají v limbickém systému. Při ţivot ohroţujících situacích se 

rozvine poplachová reakce, tj. psychoemoční procesy („pacient se zbláznil“). V názvu jsme 
zdůraznili právě proto slovo „duše“, neboť pozdější filozofické definice uvádějí: „Duše je 
synonymum pro neopakovatelné, jedinečné vědomí člověka přesahující osobní zkušenost 
(Hartl, Hartlová, 2010, s. 110). Vedou se spory „mind – body“, které se zabývají 
problémem o vztahu mezi duševním a tělesným. Naše zkušenosti z intenzivní péče 
potvrzují toto vzájemné propojení, které vyţaduje u kaţdého jedince holistický přístup ve 
zdravotnické práci. V lidském těle je vţdy orgán nebo systém, který vzhledem ke genetice 
a vnějším vlivům při distresu selţe (Selye in Křivohlavý, 2001). 

Základními psychoemočními procesy, které byly potvrzeny dlouhodobým sledováním 
hospitalizovaných pacientů s ohroţením vitálních funkcí, jsou následující: dominuje 
úzkostnost jako poplachová reakce, která můţe vyústit aţ v paniku, pacienti se mohou 
chovat jako těţce dezorientovaní, následuje depresivita, která se biochemicky odehrává 
na ose hypothalamu-hypofýzy, jejímţ vyústěním je plačtivost, negativismus, mentální i 
svalová ochablost. Agresivita a neklid jsou nadlimitně stimulovány sympatoadrenálním 
systémem a jsou odpovědí na boj o ţivot. Pro všechny psychoemoční procesy je 
společným znakem porucha fyziologie spánku – spánková deprivace. Tyto psychoemoční 
procesy při intenzivní péči nejsou ovlivnitelné volní sloţkou.  Člověk se vrací k primárním 
potřebám a ty povaţuje za podstatné pro přeţití (Křivohlavý, 2001). 

Dlouhodobým sledováním pacientů v intenzivní péči se prokázalo, ţe zpracování 
nadlimitní zátěţe při ohroţení ţivota je v přímé úměrnosti s rozsahem vitálního selhávání, 
osobnostního vybavení a premorbidní kvalitou ţivota (Křivohlavý, 2001). 

 
Dotazem na kvalitu ţivota ohroţeného jedince u jeho nejbliţších jsme získávali 

informace o tom, jaký typ osobnosti premorbidně u jedince převaţoval. Tyto typy osobnosti 
se odráţely v jejich zpracování nadlimitní somatické i psychické zátěţe. Po stabilizaci 
vitálních funkcí jsme mohli cíleným pozorováním i rozhovory zjistit, jaký typ chování 
u jedince premorbidně převaţoval a přetrvává i do období změněné kvality ţivota po 
traumatu. Pouţili jsme modifikaci sebehodnotícího dotazníku TIR (test inkonsistence rolí). 
U chování typu A se projevovala zvýšená potřeba kontroly nad situací při intenzivní péči, 
tito jedinci byli více neklidní, agresivní a trauma vnímali jako ohroţení svého ega. 
U chování typu B jsme zaznamenali zvýšenou potřebu spolupráce, dialogu a dále se 
výrazně projevila lepší adaptace na intenzivní péči. U chování typu C jsme si potvrdili, ţe 
i při stabilizaci vitálních funkcí po traumatu jsou tito jedinci velmi submisivní k vybranému 
zdravotnickému personálu, obtíţně snášejí střídání sluţeb, převaţuje u nich bezmocnost, 
úzkostnost a často i beznaděj. U chování typu D se v období rekonvalescence objevovala 
výrazněji depresivita, melancholie a obtíţně se motivovali k mentální i pohybové aktivitě. 
Nedílnou součástí intenzivní péče je proto pohybová aktivita, která je spojena se 
sebeúctou nemocného jedince, podporuje stimulaci psychomotorických funkcí, sniţuje 
imobilizační syndrom i regresivní projevy v chování i jednání pacientů (Křivohlavý, 2001). 

 
Experimentální část 
 
Popis souboru 
Sledovali jsme 42 pacientů po intenzivní péči, z toho bylo 18 ţen a 24 muţů. Věkové 

rozloţení se pohybovalo od 18 do 65 let. Dotazníkovým screeningem, který obsahoval 12 
otázek, pacienti hodnotili své proţitky při hospitalizaci na intenzivní péči. Hodnotící škála 
byla od 0 do 3,  tzn. 0 = ţádné  psychoemoční  proţitky a reakce, hodnota 1 = občasně se  
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vyskytující, hodnota 3 = výrazně se vyskytující. Na tento screening navazovalo projektivní 
interview, kde byly cíleně rozebírány jednotlivé poloţky z dotazníku. Získávali jsme 
verbalizaci  psychoemočních proţitků u kaţdého sledovaného pacienta. Souhrn četností 
proţitků, které se u pacientů opakovaly, jsme shrnuli do tabulky č. 1. 

 

     Tab. 1 – Souhrn opakovaných proţitků pacientů 
 
 

 
Strach ze zdravotního personálu: „Zlobí se na pacienty“ je výrok pacientů. Imobilita je 

neschopnost pohybu vlivem poškození, vlivem přístrojové techniky, vlivem fyzické a psychické 
slabosti. Imobilizační proţitek je velmi silný -  základní potřeba pohybu není naplněna. 

 

Práce s pacienty při intenzivní péči je efektivnější, kdyţ rozumíme jejich potřebám, jejich 
fyzickému i psychickému utrpení. Psychický stav je predikcí uzdravovacího procesu. 

Za velmi důleţitý nástroj, který nám pomůţe v analýze psychického stavu, povaţujeme 
dotazník kvality ţivota před onemocněním, který je vhodné doplnit sebehodnotícími 
otázkami dle TIR, které se kladou pacientovi po překonání ţivotní krize. Vyhodnocení typu 
chování A, B, C, D provádí z tohoto dotazování psycholog.  
 

Kazuistika 
33-letý pacient v červenci 1992 utrpěl při autohavárii těţké polytrauma. Byly poškozeny 

vitální funkce a predikce přeţití byla nízká. Utrpěl mnohočetné fraktury v oblasti horních i 
dolních končetin, frakturu ţeber a lopatky. Došlo k aspiraci krve do plic a byl zjištěn 
subdurální hygrom před oběma frontálními laloky (podle CT mozku). Významná byla 
dlouhodobá (20 dnů) porucha vědomí. Při záchraně jeho ţivota bylo nutné pacienta napojit 
na umělou plicní ventilaci a následně provést tracheotomii. Dále se pacient podrobil 
stomatochirurgickým a ortopedickým zákrokům. 

Pacient se dvacátého dne hospitalizace na ARK probral k plnému vědomí, dechovou 
terapií se připravoval na odpojení od umělé plicní ventilace. Třicátý den hospitalizace byla 
odstraněna i tracheotomie. Pacient v této fázi spolupracoval mechanicky, tj. plnil příkazy 
zdravotnického personálu, emočně se neprojevoval k ţádnému z rodinných příslušníků. 
Sdělil ošetřující zdravotní sestře, ţe proţil zvláštní sen (předsmrtné proţitky). Reakce 
sestry byla taková, aby o tom nemluvil, nebo jej zavřou do blázince. Pacient se 
komunikačně uzavřel vůči okolí. Jeho zdravotní stav se ještě zkomplikoval anikterickou 
hepatitidou. 

V září 1992 byl přijat na Oddělení léčebné rehabilitace FN v Plzni. Byl vytvořen 
komplexní rehabilitační program, který se skládal z léčebného tělocviku, ergoterapie a 
psychologické péče s psychoterapií. Při přijetí pacienta bylo zjištěno, ţe trpí těţkou formou 
amnestického syndromu, který způsobil hlavně poruchu sociální diferenciace, sociálního 
vhledu, poruchu dlouhodobé paměti v rozsahu deseti let. Pacient si vybavoval pouze 
proţitky z dětství a adolescence. 

Prožitek N = 42 (počet pacientů) 

Nejistota 42 

Nespavost 41 

Strach z bolesti 39 

Strach z dušnosti 36 

Imobilita - nehybnost 34 

Strach z neuzdravení 33 

Strach ze zdravot. personálu 29 

Strach z kvality ţivota 24 
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Diagnostika výkonových schopností u pacienta potvrdila, ţe aktuální úroveň názorově – 
logického myšlení (RAVEN) odpovídá pásmu průměru. Při verbální diagnostice dle WAIS-
R se potvrdil výrazný deficit v pojmovém myšlení a sociálním vnímání. Průměrných výkonů 
dosahoval ve všeobecné informovanosti, ve slovníkové zkoušce i provozní paměti. 
Při diagnostice osobnosti byly zjištěny výrazné sociální úzkosti, které měly symptomy 
separační úzkosti a sociální izolovanosti. Řešení sociálních podnětů bylo infantilní 
(mentální věk 15 let). Dále byla potvrzena sociální introverze (premorbidně extrovert). 
Pacient trpěl tím, ţe nebyl schopen se orientovat v běţném ţivotě. „V dospělém těle je 
malé dítě“, to jsou jeho slova, která při kaţdém psychoterapeutickém sezení opakoval. 

Diagnostika psychomotorických funkcí i struktury osobnosti potvrzuje výraznou sociální 
inhibici, poruchy dlouhodobé paměti na bázi organického psychosyndromu. Před 
ukončením hospitalizace na Rehabilitačním oddělení ve FN v Plzni mu byl dán návod na 
stimulaci psychomotorických funkcí.  

V dubnu 1993 se pacient spontánně dostavil na naši psychologickou ambulanci pro 
výrazné anxiózně-depresivní stavy, poruchy spánku, pro suicidální myšlenky a nechuť 
k ţivotu. Při exploraci uváděl své obrazové předsmrtné proţitky. Tyto proţitky vnímal 
emočně velmi pozitivně, současnému sociálnímu prostředí nerozumí, připadá si jako 
divák, který se dívá na film. Pacient byl vzat do intenzivní psychoterapeutické péče. 
Psychoterapie se zaměřovala na vyjádření emocí a to jak verbálním, tak i grafickým 
projevem (viz obrázky č. 1 – 5). Pomocí osobního fotografického materiálu se trénovalo 
vybavování jeho sociálních rolí před traumatem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11  Tmavý tunel  
 

 
 

                                                 
1
 Kresebné projekce bývalého pacienta byly pouţity s jeho souhlasem, byl velmi potěšen, ţe 

budou publikovány. 
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Kresebná projekce předsmrtných proţitků: č. 2 a 3 – setkání s babičkou, babička ve světle 
jej vrací zpět. 
 

 
 

Obr. č. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 
 

Pacient se nikdy před polytraumatem nesetkal s Moodyho knihou Ţivot po ţivotě, kde jsou 
popsány proţitky s tmavým tunelem, světlem a zemřelými osobami.  
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Asociace při psychoterapii (KBT) „Hledání bezpečí“ (viz obr. 4. a 5.). 
 

 
Obr. č. 4 
 

 

 
Obr. č. 5 
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Po třech měsících takto vedené psychoterapie (Rogersova technika, arteterapie) se 
přistoupilo k terapii pomocí svalové i mentální relaxace a následně byl pacient připravován 
na hypnoterapii. Pacient docházel pravidelně jednou týdně na hypnoterapii spojenou 
s vytvářením proţitkových asociací. Na konci roku 1993 jiţ došlo k výraznému posunu 
v oblasti dlouhodobé paměti, tj. pacient byl schopen vybavovat si sociální role i proţitky jiţ 
do 24 roku svého věku. Pozitivní byla schopnost vštípení nových poznatků a tvoření 
pamětních stop. Postupně se začalo utvářet i nové sebepojetí pacienta. Kontrolním 
psychologickým vyšetřením bylo zjištěno, ţe intelektové schopnosti se zlepšily o 1 
směrodatnou odchylku /σ/, posílilo se volní jednání. Zvýšila se celková aktivita i 
soběstačnost. Anxiózně-depresivní stavy se sníţily, ale při náročnějších ţivotních 
situacích docházelo k psychosomatickým bolestem v oblasti ţaludku. Frekvence 
psychoterapie se prodluţovala tak, aby se pacient postupně osamostatňoval.  

Aktuálně je pacient zapojen do pracovního procesu – mistr v dřevovýrobě. Jeho 
původní manţelství se rozpadlo – manţelka odešla. Nyní ţije v druhém manţelství, v 
kterém se mu narodil syn. Intenzivní a dlouhodobá psychoterapie mu pomohla překonat 
ţivotní krize po intenzivní péči a mohl se navrátit do běţného ţivota. 

U pacienta přetrvává lehký amnestický syndrom kolem jeho třicátého aţ třiatřicátého 
roku věku. Kognitivní i exekutivní funkce jsou mírně nadprůměrné. Přetrvává zvýšená 
senzitivita na sociální a emoční podněty. Vigilita pacienta je trvale lehce sníţena, coţ se 
manifestuje do zvýšené unavitelnosti  CNS a do sníţené imunity. 

 
ZÁVĚR 
Dlouhodobým sledováním a psychologickou péčí o jedince, u nichţ byly ohroţeny 

vitální funkce, jsme dospěli k závěru, ţe je nutné v době rekonvalescence těmto jedincům 
věnovat psychologickou a psychosociální pomoc. Jejich sledování a výpovědi nám 
poskytly významné informace o psychice člověka, který se dostane do nadlimitní 
psychosomatické zátěţe – boj o ţivot. Intenzivní péče z jedné strany zachraňuje vitální 
funkce, ale hospitalizace, medikace, imobilita, strach o ţivot jsou významnými distresy při 
této péči. Při intenzivní péči, kdy se stabilizují vitální funkce, dochází k výrazným 
psychickým změnám. Tyto změny jsou nejvíce patrné při sniţování analgosedace a 
odpojování od umělé plicní ventilace. Je nutné s těmito psychickými faktory počítat. 
V okamţiku, kdy jedinec je ohroţen na ţivotě, se silně aktivuje emoční paměť. Tyto 
proţitky jsou z této paměti nevymazatelné. Ţivot ohroţující onemocnění mění 
neuroendokrinní stabilitu jedince a tato změna je vůlí neovlivnitelná. Pacienti jsou schopni i 
po 15 letech velmi podrobně o těchto emočních proţitcích hovořit, vracet se k nim a mnozí 
uvádějí, ţe mají i časté děsivé sny, kdy se jim zdá, ţe jim jde o ţivot. Tyto popsané 
proţitky se dají zahrnout do specifické kategorie posttraumatické stresové poruchy 
(Edelmann, 2000). 

 
Naše sledování potvrzuje, ţe jedinci potřebují výraznou psychosociální podporu a 

stimulaci psychomotorických i emočních procesů. Dlouhodobá práce s těmito pacienty 
nám poskytla dostatek informací o tom, jak je nutné pacientům poskytnout moţnost 
emoční proţitky a procesy uvolnit, dále potřebují mít moţnost jejich ventilace a dost často 
potřebují průvodce, aby jim pomohl vyznat se ve změnách somatických i psychických po 
těţkém traumatu. Psychologická péče u pacientů v intenzivní péči není nadstandardní, ale 
naopak významně napomáhá v léčebném procesu a v návratu pacientů zpět do ţivota. 
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