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Pôvodná práca

Manažment pacientiek v séniu so zmätenosťou na báze organického

psychosyndrómu

J. Fleischer, Ľ. Izáková, Ľ. Jalč, M. Turček, E. Vohlídková

Úvod

Informácia o pripravovanej konferencii s témou Psychotické
poruchy v involúcii a starobe (marec 2006, Bratislava) bola
pre pracovníkov akútneho ženského oddelenia kliniky pod-
netom k prezentovaniu skúseností so starostlivosťou o pa-
cientky v séniu s kvalitatívnou poruchou vedomia na pod-
klade organického psychosyndrómu. Starostlivosť o tieto pa-
cientky je náročná a náročná je aj príprava manažovania
ďalšej starostlivosti po ich prepustení. Táto časť geronto-
psychiatrickej starostlivosti má výraznejšie špecifiká v po-
rovnaní s ostatnou psychiatrickou starostlivosťou, ale aj
v porovnaní so starostlivosťou o pacientky vo veku nad 65
rokov, ale s inými diagnózami.

Materiál

Od septembra 2004 (od zavedenia Nemocničného informač-
ného systému na klinike, NIS) do 31. decembra 2005 bolo
na akútnom ženskom oddelení kliniky hospitalizovaných
a z tohto oddelenia prepustených 121 pacientiek. Z nich
49 bolo vo veku 65 r. a viac. Z výberu pacientiek vo veku
65 a viac rokov sa zostavil užší výber (32 pacientiek). Do
užšieho výberu sa zaradili pacientky s organickým psycho-
syndrómom alebo demenciou v kombinácii so zmätenosťou
alebo ľahším stupňom kvalitatívnej poruchy vedomia. Teda
zaradili sa aj pacientky, u ktorých nebola stanovená diag-
nóza zmätenosti, ale išlo o pomerne výraznejšie a rýchle
kolísania intenzity prejavov porušeného správania, čo zod-
povedá prechodovým syndrómom, predstupňom rozvinutej
zmätenosti. Do užšieho výberu sa nezaradili pacientky s inou
diagnózou (paranoidná psychóza alebo depresia), ak neboli
príznaky zmätenosti alebo prechodového syndrómu. Ďalej
pacientky s organickým psychosyndrómom alebo demenciou,
ktoré boli prijaté na vyšetrenie a nezistili sa príznaky zmäte-
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nosti alebo prechodového syndrómu. Vo výbere je pacientka
s diagnózou akútnej psychotickej poruchy a pacientka s diag-
nózou bipolárnej afektívnej poruchy, pretože prechodne boli
prítomné príznaky kvalitatívnej poruchy vedomia. Nevy-
hnutné je myslieť na to, že aj fáza môže spustiť zmätenosť,
prípadne prechodový syndróm. V druhom prípade sa kli-
nicky prejaví obraz afektívnej pseudodemencie. Do výberu
neboli zaradené jednotlivé pacientky, ktoré boli prijaté a hos-
pitalizované na jednotke intenzívnej psychiatrickej starost-
livosti (JIPS) alebo boli preložené na JIPS a z JIPS boli
prepustené z kliniky.

Terminologické poznámky

Diagnózy boli stanovené podľa Medzinárodnej klasifikácie
chorôb – 10. revízie (1992) a boli príslušne číselne kódované.
V rámci podvojnej evidencie sa na klinike používajú aj ter-
míny a pojmy školy alebo blízkych škôl, a to najmä vtedy,
keď vyhovujú výkladu sledovaných javov. Príspevok sa neza-
meriava na štúdium histórie klinickej psychopatológie. Prí-
stup k primárnym literárnym zdrojom nie je jednoduchý,
preto sa terminologický úvod opiera o informácie z učebníc
(Bleuler, 1979, Guensberger a kol., 1963) a iných všeobec-
ných príručiek (Hanzlíčkova encyklopédia, 1978, Müllerov
Lexikon psychiatrie, 1973, Petersov slovník, 1974) a niekto-
rých ďalších prác.
Termín amencia bol známy dávno, ale menil sa pojem. Vy-

chádza sa z Meynertovej definície amencie z konca 19. storo-
čia. Definoval ju ako etiologicky nejednotný a symptomato-
logicky bohatý a pestrý syndróm. V rôznom stupni a v rôznej
forme išlo o kvalitatívnu poruchu vedomia. Podobné stavy
popísali podľa Papadopulosa (1975) aj iní autori, a to aj
v iných jazykových oblastiach než v nemeckej. Na začiatku
20. storočia K. Bonhoeffer definoval podobný obraz ako exo-
génny reakčný typ, ktorý po etiologickej stránke redukoval
na oblasť somatogénnych psychických porúch. Guensberger
a kol. vo svojej príručke definovali formy, resp. stupne kva-
litatívnej poruchy vedomia, ktoré sa vyskytujú pri ťažkých
somatických chorobách (zastrené vedomie a stupne zmäte-
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nosti, konkrétne simplexnú zmätenosť, amentiformný stav
a ako najťažší stupeň delírium. Čitateľom sa zdal nezrozu-
miteľný pojem amentiformného stavu, t.j. stavu podobného
amencii, zmätenosti. Zrozumiteľný sa javí len v spojitosti
s výkladom komplikovaného vývoja klinických psychopato-
logických pojmov.
Guensberger (1962–1972) vo svojich postgraduálnych

prednáškach upozorňoval na odlišný charakter poruchy ve-
domia pri somatogénnych psychických poruchách, najmä
tých, ktoré vznikajú u pacientov s organickým mozgovým
procesom. Ide o poruchu vedomia so zreteľným amnestic-
kým komponentom. Pri inde zatriedených psychotických for-
mách, v minulosti častejšie triedených ako emočné psychózy,
neskôr ťažké schizoafektívne psychózy, je porucha vedomia
iného charakteru. Dezorientácia a následná amnézia bývajú
neúplné, rozsiahlejšie len pri ťažkom stupni nepokoja. Ty-
pickým obrazom takého stavu je obraz popôrodnej psychózy.
Pri emočných psychózach sa častejšie udávala súvislosť s vy-
volaním somatickou poruchou. Paulheikhoff a spol. (1967)
poukázali na to, že obraz amencie, aký sa vyskytuje v po-
pôrodnom období, sa môže manifestovať aj bez súvislosti so
somatickými faktormi, napríklad u muža, ktorý má dispozí-
ciu k endogénnej psychóze.
Rozšíril sa aj extrémny názor, že pri schizofrénii a iných

endogénnych psychózach nebýva porucha vedomia, ktorá
charakterizuje výlučne somatogénnu psychózu. Na druhej
strane bola známa konfúzna mánia a opisovali sa emočné
psychózy, pri ktorých sa môže manifestovať aj porucha ve-
domia a môžu byť prítomné aj schizofrenické symptómy.
Boeters (1971) rozlišoval dve formy kvalitatívnej poruchy

vedomia. V rámci organickej poruchy sa objavuje typická
zmätenosť, porucha vedomia (Verwirrtheit, nem.) Pri emoč-
ných psychózach ide viac o roztrieštenosť, pri ktorej je po-
rucha vedomia akoby sekundárna (Verworrenheit, nem.).
V Guensbergerovej škole sa dnes používajú aj termíny

(Kolibáš a kol., 1997): Zastrené vedomie, počínajúca a roz-
vinutá zmätenosť, najťažší stupeň poruchy vedomia – delí-
rium.
Pre úplnosť ešte jedno upresnenie. Bonhoeffer okrem

exogénneho reakčného typu definoval aj hyperesteticko-
emocionálny stav slabosti. Guensberger upozorňoval, že do
mnohých prednášok a publikácií sa tento termín prekladal
ako stav podobný neurasténii, v skutočnosti však ide o pred-
stupeň exogénneho reakčného typu, teda o najľahšiu poru-
chu vedomia.
Wieck (1973) definoval funkčnú psychózu, ktorá je kompli-

káciou ťažkých somatických chorôb. Jej syndrómová genéza
začína od ľahkého prechodového syndrómu cez stredne ťažký
a ťažký až k vrcholu, ktorý predstavuje delírium. Ťažší stav
ako delírium je kóma. Aj ľahký prechodový stupeň je po-
ruchou vedomia. Stupne sú ohraničené číselným výsledkom
špeciálneho testu, ktorý vyvinuli na klinike v Erlangene. Dô-
ležité je, že na báze prechodového syndrómu sa môžu objaviť
produktívne príznaky, ktoré sú v popredí klinického obrazu
a súvisia s inou dispozíciou. Pozoruje sa depresívny, manický,
paranoidný stav bez poruchy orientácie. Wieck takto defino-
val spoločného menovateľa pre somatogénne psychické po-

ruchy. Je to porucha vedomia, i keď je depresívny, manický,
paranoidný pacient orientovaný a má len ľahké znepresnenie
spomienok.
Zaujímavý je aj Wieckov výklad klinického pojmu demen-

cia. Demencia obsahuje dve syndrómové genézy. Základom
je ireverzibilný, defektový komponent. Vždy je prítomný
aj reverzibilný komponent, totiž prechodový syndróm. Čím
je progresia demencie rýchlejšia, podiel prechodového syn-
drómu je väčší. Kolísania psychického výkonu možno vysvet-
liť kolísaním reverzibilného komponentu. Je neostrá hranica,
kedy sa diagnostikuje kolísanie psychického výkonu v rámci
demencie a kedy sa stanoví diagnóza demencie, na ktorej je
navrúbovaná kvalitatívna porucha vedomia.
Organický psychosyndróm je pojem definovaný v Bleule-

rovej škole. Vyvinula sa prax, že sa diagnostikuje organický
psychosyndróm, keď ide o predstupeň demencie, t. j. pozo-
ruje sa ľahké oslabenie psychického výkonu, myslenia, pozor-
nosti, vštiepivosti, ale nedá sa identifikovať globálna degra-
dácia osobnosti. Bleuler opísal dve formy organického syn-
drómu (pri difúznom alebo pri ložiskovom mozgovom poško-
dení). Sú to prejavovo odlišné formy. Je zaužívaná prax, že
diagnóza organického psychosyndrómu bez bližšieho určenia
znamená, že ide o formu zodpovedajúcu difúznemu mozgo-
vému poškodeniu.
Guensberger trval na diagnóze demencie podľa znakov de-

gradácie osobnosti. Keď po jednorazovom mozgovom poško-
dení alebo po mnohých rokoch vývoja demencie ostávajú len
elementárne funkcie a nedá sa hodnotiť osobnosť, znovu sa
hovorí o organickom psychosyndróme, a to o ťažkom orga-
nickom psychosyndróme.

Tabuľ ka 1. Sledovaný súbor.

Celkový počet hospitalizovaných pacientiek 121

Pacientky vo veku 65 a viac rokov 49 (40,5%)

Užší výber 32

Diagnóza rozvinutej zmätenosti v užšom 17
výbere pacientiek

Výsledky a diskusia

49 pacientiek z celého výberu pacientiek v séniu hospitali-
zovaných na akútnom ženskom oddelení predstavuje 40,5%
(tab. 1), čo svedčí o tom, že gerontopsychiatrická starostli-
vosť predstavuje na oddelení vysoký podiel činnosti.
Základné údaje o užšom výbere (32 pacientiek) sú v ta-

buľke 2. Ide o malé čísla, ktoré sa ťažko dajú spoľahlivo ko-
mentovať. Široký rozptyl v trvaní hospitalizácie (horná hra-
nica až 47 dní) vychádzajúc aj z bežných skúseností zrejme
súvisí s tým, že niektoré pacientky po prekonaní stavu zmä-
tenosti už nebolo možné prepustiť do domáceho ošetrovania
a nedalo sa operatívne vybaviť buď umiestnenie vo vhodnom
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Tabuľ ka 2. Charakteristiky užšieho výberu (n=32).

Vek (roky)
– priemer 77,6
– medián 80,5
– rozptyl 65–91

Dĺžka hospitalizácie (dni) 15,9

– rozptyl 0–47

Poradie hospitalizácie (n) Prvá: 22
Opakovaná: 10

Vzdelanie (n) Základné: 14
Stredoškolské: 11
Vysokoškolské: 2
Nezistené: 5

Rodinný stav (n) Slobodná: 3
Vydatá: 12
Vdova: 17

Spolužitie (n) Sama: 9
S príbuzným: 17
V domove dôchodcov: 5
Nezistené: 1

Účasť opatrovateľ ky Áno: 5
na starostlivosti (n) Nie: 22

V domove dôchodcov: 5

Tabuľ ka 3. Diagnostický prehľad.

Alzheimerova demencia 6 / 19%

Vaskulárna demencia 9 / 28%

Zmiešaná demencia 7 / 22%

Nešpecifikovaná demencia 2 / 6%

Organický psychosyndróm 8 / 25%

zariadení alebo opatrovateľskú starostlivosť. Treba spome-
núť aj častú skúsenosť s rodinami pacientiek, ktoré dosta-
točne nespolupracujú a majú tendenciu predlžovať hospi-
talizáciu, hoci z medicínskeho hľadiska už nie je indikácia
na nemocničnú starostlivosť. Vysokoškolské vzdelanie u pa-
cientiek je nápadne zriedkavé. Faktom je, že ženy vo veku
pacientiek vo výbere v mladosti menej často študovali na
vysokých školách v porovnaní so zastúpením dievčat na vy-
sokých školách v súčasnosti. Je možné, že cielený výskum
významu vzdelanostnej úrovne rodiny a na väčších výbe-
roch pacientiek by priniesol zaujímavé výsledky. Informáciu

Tabuľ ka 4. Manažment pacientiek.

Odoslanie pacientky Bez poukazu: 4

na hospitalizáciu Ambulantný psychiater: 15

RZP: 7

Sanitkou z domova dôchodcov: 2

Iný špecialista: 4

Liečba počas Neuroleptikum: 31

hospitalizácie Nootropikum: 17

Hypnotikum: 10

Kognitívum: 3

Antidepresívum: 4

Anxiolytikum: 3

Prepustenie pacientky Domov: 19

z hospitalizácie Do domova dôch.: 6

Gerontopsychiatrické odd.: 2

Exitus letalis: 1

Preklad na iné oddelenie: 4

o spolužití s inými osobami je treba doplniť. Totiž pacientky
bývajú s niekým v domácnosti, ale ten chodí na celý deň
do práce alebo je to manžel, prípadne súrodenec, ktorý je
podobne bezmocný. Tie, ktoré bývajú samé, majú príbuz-
ných, tí občas niečo prinesú alebo vybavia. Pacientky sú
celé dni bez kontaktu a činnosti, sú v izolácii. Ich deti alebo
iní príbuzní nevybavujú umiestnenie, ale prepisujú byt na
svojich potomkov. Dôležité je zistenie, že účasť opatrovateľ-
skej starostlivosti alebo umiestnenie v domove dôchodcov sú
zaznamenané u malého počtu pacientiek.
Diagnostický prehľad je v tabuľke 3. Uvádzajú sa diag-

nózy základnej choroby. Ide o Alzheimerovu demenciu alebo
o demenciu, resp. organický psychosyndróm cievnej genézy
a o zmiešanú demenciu. Všetky pacientky boli polymor-
bídne (srdcovocievne ochorenia, diabetes mellitus, neurolo-
gické a ortopedické diagnózy, poruchy sluchu, zraku a i.).
V rôznej miere vyžadovali okrem psychiatrickej aj ďalšiu sta-
rostlivosť. V tomto štádiu choroby sa nepodarilo spoľahlivo
zistiť, u ktorých predtým zohrával úlohu aj alkohol alebo
lieky.
Z tabuľky 4 (Manažment pacientiek) vyplýva, že na pri-

jatie pacientky najčastejšie poslali ambulantní psychiatri.
Z domova dôchodcov boli poslané 2 pacientky bez lekár-
skeho odporúčania. Ani v jednom prípade neposlal pacientku
lekár, ktorý má na starosti domov dôchodcov. Sú to však
malé čísla. Štyri pacientky poslal iný odborník, a to buď
po ambulantnom vyšetrení alebo išlo o preklad z iného od-
delenia. Prekvapuje, že ani jednu pacientku neposlal prak-
tický lekár. Pacientky, ktoré boli prepustené domov, dostali
v správe odporúčanie, aký dohľad a akú pomoc potrebujú.
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Obrázok 1. Vzťah medzi organickým psychosyndrómom – organickou demenciou a zmätenosťou – prechodovým psychosyn-
drómom

Počas hospitalizácie nie je možné vybaviť umiestnenie pa-
cientky. Vo väčšine prípadov sa zahájilo vybavovanie umiest-
nenia. Vyžaduje sa objasniť, prečo ani jednu pacientku ne-
poslal praktický lekár, čo autori považujú za vážny problém.
Pacientky poslal buď obvodný psychiater alebo boli prive-
zené rýchlou zdravotnou pomocou alebo boli privedené bez
poukazu. Chýba praktický lekár, ktorý nie je neodborným
lekárom. Dnes nemáme neodborných lekárov. V sieti zdra-
votníckej starostlivosti sú len odborní lekári a užšie špecia-
lizovaní odborníci (kardiológ, diabetológ, atď.). Praktický
lekár je odborníkom na poskytovanie základnej všeobecnej
lekárskej starostlivosti a je spôsobilý a kompetentný rozho-
dovať, kto potrebuje inú odbornú starostlivosť. U polymor-
bídnych pacientov vie kvalifikovane rozhodnúť o prioritách
odbornej lekárskej starostlivosti. Pozná prostredie, v ktorom
žije pacient a vie, ako sa vo svojom prostredí duševne chorý
správa.

Na jednej strane sa zastáva názor, že hospitalizácia sa
musí starostlivo zvážiť. Namieste je hovoriť o relatívnej kon-
traindikácii hospitalizácie, hlavne vtedy, keď prijatie do ne-
mocnice má slúžiť iba tomu, aby rodina mohla odcestovať
na dovolenku. Nie je to prípustné ani z hľadiska poisťovní.
Sú však situácie, kedy nie je iné východisko. Napríklad, keď
by pacientka v zhoršenom stave musela ostať sama doma,
pretože ten, kto sa o ňu stará, ochorel. Ako je známe, hospi-
talizácia nesie riziko zhoršenia psychického stavu. V cudzom
prostredí narastá úzkosť a môže sa objaviť zmätenosť. Musí
sa prispôsobovať medikácia, čo ovplyvňuje aj prognózu. Na
druhej strane sa musí priznať, že prepuknutie zmätenosti
v pokojnom domácom prostredí signalizuje, že sa zhoršuje
celkový zdravotný stav a je potrebná precízna diagnostika.
Ide o liečiteľné komplikácie, povedzme o dekompenzáciu dia-
betu, uroinfekt, kardiálnu dekompenzáciu a musí sa zodpo-

vedne zvažovať, či vyšetrenia a liečba sa dajú zvládnuť am-
bulantne. Sú to známe problémy a zmieňujeme sa o nich
pre úplnosť. S problémami súvisí, že diagnóza kombinácie
organického psychosyndrómu a zmätenosti, resp. jej pred-
stupňov, t.j. kombinácia s prechodovými syndrómami je ná-
ročná, a to aj preto, že informácie o vývoji poruchy bý-
vajú neúplné a tendenčné (obr. 1). Pri kvalitnej objektívnej
anamnéze sa dá zistiť, že ide o organický psychosyndróm
a zmätenosť. V iných prípadoch sa ťažšie kvalifikuje vzťah
medzi dvoma komponentmi kombinovaného obrazu. Najmä
vtedy, keď ide o ťažšiu organickú demenciu a o ľahší precho-
dový syndróm, na ktorý sa myslí až vtedy, keď sú identifi-
kované napríklad zreteľnejšie kolísania psychického výkonu
v priebehu dňa alebo dní a niektoré ďalšie nálezy.

Aj pacient s ľahkou demenciou a zmätenosťou podobne
ako ťažšie dementný povie menlivo vek svojich detí, ktoré
si pamätá ako malé, hoci sú už dospelé. Keď však pacient
povie, že jeho deti majú vek, ktorý by znamenal, že sú len
o pár rokov mladšie od neho alebo to, že sa narodil v r.
2060, je omnoho väčšia pravdepodobnosť, že sa kombinuje
zmätenosť alebo ťažký prechodový syndróm.

Riziko diagnostickej nepresnosti narastá, keď sa lekár
v nemocnici dostane pod tlak pracovníkov celej inštitúcie,
že privezený zmätený starý človek je sociálnym prípadom.
Ak by neprišiel len sanitkou, ale aj s príbuznými a zistilo
by sa, že pred niekoľkými dňami bol pokojný, schopný cho-
diť na prechádzky a dokázal sa vrátiť domov, dokonca vedel
si aj prečítať z papieriku, aké jednoduché nákupy má uro-
biť, vyjasnilo by sa, že nejde o sociálny prípad, ale naopak
o akútny prípad a je potrebné komplexné vyšetrenie, aby
sa odhalila liečiteľná somatická porucha, ktorá je príčinou
rýchleho zhoršenia jeho psychického výkonu.
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Záver

Analýza malých čísiel neumožňuje postulovať jasné závery.
Z diskusie vyplývajú len podnety na ďalšie cielené sledovanie
niektorých problémov. Autori preto namiesto záveru formu-
lujú víziu o budúcnosti gerontopsychiatrickej starostlivosti.
Víziu o budúcnosti gerontopsychiatrickej starostlivosti ne-

budú napĺňať len nové vedecké poznatky a nové lieky a lie-
čebné postupy. Budú to významné sociálne a organizačné
zmeny. Ľudia budú bohatší a poisťovne budú v dostatočnej
miere priplácať na opatrovateľskú pomoc chorým starým ľu-
ďom. Zdravotnícka starostlivosť sa teda bude viac zvládať
v prostredí, v ktorom je chorý starý človek doma. Samoz-
rejme, bude to vyžadovať návštevy lekára, hlavne praktic-
kého, ale nielen jeho. Odbery materiálu na laboratórne vy-
šetrenia sa tiež budú robiť v byte pacienta. Nebudú domovy
dôchodcov, aké poznáme dodnes, ale budú to penzióny pre
osamelých starých ľudí. Tie budú mať dostatok priestorov,
kde sa bude poskytovať v prípade potreby intenzívnejšia
zdravotnícka starostlivosť. Zdraví budú chodiť z penziónu
autobusmi na výlety po Slovensku a po Európe, z drahších
penziónov aj ďalej. Aj nemocničná starostlivosť bude pris-
pôsobená. Bude viac geriatrických lôžok, vzniknú aj geron-
topsychiatrické oddelenia. V nich sa potrebná liečba nebude
realizovať vyšetreniami, ktoré dnes nazývame konziliárnymi,
ale bude to viac než skutočné konzíliá, bude to intramu-
rálna tímová spolupráca psychiatrov v prvom rade s inter-
nistami, resp. geriatrami (tí majú v príprave aj gerontopsy-
chiatriu), neurológmi a rehabilitačnými pracovníkmi a do-
stupní budú aj ďalší odborníci. Nevznikne problém rýchlo
zabezpečiť okuliare, ktoré sa stratili alebo rozbili, ani naslú-
chací prístroj a ortopedické pomôcky.
To všetko bude, iste s dodatkami, ktoré vyplynú z nových

poznatkov. Nepoznáme však časový horizont. Ten nezávisí
len od pokroku v medicíne, ale od pokroku v celej spoloč-
nosti.

Príspevok bol prednesený na Vedecko-pracovnej schôdzi SPS

”
Psychotické poruchy v involúcii a v starobe“, ktorá sa ko-
nala v Bratislava 29.3.2006.
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