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11. dni dynamickej psychoterapie

Psychodynamické aspekty péče o pacienty na geronto-psychiatrickém oddělení

psychiatrické léčebny

P. Hřibňák

Souhrn

Sdělení vychází ze zkušeností s komplexní péčí o geriatrické pacienty na standardním psychiatrickém oddělení
léčebny, kam přicházejí pacienti starší 65 let, a upozorňuje na psychodynamické aspekty psychoterapeutické
práce. Psychoterapeutické práce je nedílnou součástí bio-psycho-sociální péče a klinický psycholog je nedílnou
součástí léčebného týmu (lékař, zdravotnický personál, ergoterapeut, rehabilitační pracovnice). Diagnostické
spektrum se zabývá závažnými stavy demencí různé etiologie, emoční a psychotické dekompenzace u orga-
nických psychosyndromů.
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Na gerontopsychiatrická oddělení léčeben se obecně do-
stávají pacienti s vážnějšími poruchami kognitivních fun-
kcí, diagnosticky se jedná o různé formy a projevy demence
se stavy přechodné zmatenosti, psychomotorického neklidu,
poruchami chování a emočními dekompenzacemi.
Biologický podklad potíží je ověřený řadou studií a pa-

tologickoanatomický nález bývá ”následně” zjevný. Léčba
těchto stavů je obtížná. Potíže se dají léky jen částečně ov-
livnit, zpomalit, nikoliv stavy úplně napravit. O to více by
měl zdravotnický personál zohledňovat psychologické fak-
tory péče u daného typu pacientů. Vedle lékařů a středně
zdravotnického personálu jsou členy týmu i psycholog a er-
goterapeut, popř. rehabilitační pracovnice. Podle našich zku-
šeností při psychoterapeutické práci je vhodné sledovat a vy-
tvořit dostatečné psychodynamické rámce léčby a neopomí-
jet řadu psychodynamických souvislostí.
Je nutno počítat s heterogenitou nemocné populace. Diag-

nóza ještě sama o sobě neznamená způsob prožívání. Kog-
nitivní omezení a omezení tělesných schopností ještě nezna-
menají emocionální vychudnutí. Emoce spojené s psycho-
logickými ztrátami ve stáří ještě nemusejí být a ani nej-
sou vždy patologické. Např. ztráta integrity, ztráta sociální
pozice a vztahů s tím spojených může vést k přirozenému
zármutku. Člověk s vysokým stupněm kognitivního posti-
žení může mít uchovánu schopnost prožívat strach, smutek,
hanbu. Nemusí ztrácet potřebu komunikovat, přestože mu
někdy chybí řeč a slova.
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Potřeba ventilovat negativní emoce, hněv, frustraci je uni-
verzální, stejně jako potřeba oplakat ztrátu blízkého člověka.
Při příjmu pacienta na lůžkové oddělení je třeba dbát na

• přesnou diagnostiku dle MKN-revize 10,
• přesné určení zachovaných funkčních schopností,
• ujasnění vztahů v rodině a ověření emoční atmosféry
prostředí, ze kterého člověk přichází,

• zjištění schopností pacienta zvládat své potíže a schop-
nosti okolí zvládat spolu s pacientem jeho potíže a do-
dávat mu podporu.

Ke snížení duševní pohody u pacientů vede mimo jiné také
to, že

• nedokážeme někdy plně empaticky vnímat a vyhodno-
tit postoje a názory pacienta a nedokážeme zjistit místo
jejich opory v sobě samých,

• sám pacient nedokáže sdělit nebo popsat své potřeby.
To u něho může vést a často vede k frustraci, úzkosti,
a z důvodu nepojmenovaných potřeb někdy až k agre-
sivnímu chování.

Velký důraz klademe na uspořádání terapeutického pros-
tředí a terapeutické programy. To vše má pacientovi přiná-
šet určité pozitivní poselství, které je možné formulovat jako
”já nejsem bezmocný”, ”prostředí kolem je bezpečné”, dá se
v něm orientovat a pohybovat. Řadou opatření a naší snahou
je udržet a podporovat pacientovu kontrolu nad okolním,
blízkým světem. Pomáháme chránit jeho osobní prostor.
Snažíme se o psychodynamický pohled na základní feno-

mény chování. Např. neklid někdy znamená bránit sebe nebo
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snahu utéci před nebezpečím, které často může vyplývat ze
změněného způsobu vnímání (halucinace). Je nutno vždy
zjišťovat možné příčiny poruch chování u demencí. Jindy je
vhodné se zamyslet nad tím, jak naše gesta (gestika, mimika)
a naše akce může vyvolat u pacienta reakci, na ”něco”, co
vyčte z našeho chování. Chování pacienta, které nekoreluje
s jeho současnou životní situací ani s naším chováním jako
pečovatelů, může být vyvoláno dávnými zážitky, různými
aktualizovanými podněty (acting out na základě vzpomínky,
přenosu). Pokud samostatné nebo požadované jednání u pa-
cienta není podepřené kognitivní schopností, může vyvolat
bezradnost a pocit bezmoci, nebo úzkost až neklid. Neklid
můžeme u pacienta spustit tím, že mu dáváme obtížně řeši-
telné úkoly. Neklid pak může vyplývat z kognitivního selhání
při poškozené paměti, chybném úsudku.
Za základ psychoterapie vážných stavů považujeme udr-

žení kontaktu mezi pacientem a personálem v atmosféře res-
pektu a co nejvyšší míry důstojnosti. Být k dispozici pro
pacienta není jen heslo, ale existenciální nutnost.
Volba psychoterapeutického přístupu má vycházet z kog-

nitivních možností pacienta. Demence přináší úbytek kog-
nitivních schopností, zpomalené psychomotorického tempa,
úbytek některých dovedností, úbytek pracovní (krátkodobé)
paměti a zhoršení řešení logických úloh, senzorické změny.
Kdo z pacientů má větší problémy s orientací, potřebuje větší
oporu.
Za praktická doporučení považujeme:

• zásadu řešit s pacientem úkoly pomalu, podpůrně, po-
stupně, cestou malých kroků. Jakýkoliv úkol by měl
mít pro pacienta význam, smysl a měl by být zacílen
k použití v blízké budoucnosti,

• udržet zbytkové schopnosti , obnovené schopnosti cvičit
postupně a opatrně zkoušet,

• podávat jen takovou míru informací, které pacient nez-
bytně potřebuje. To, co se doví nebo naučí, by si měl
pacient vyzkoušet. Podáváme instrukce, nepřesvědču-
jeme o své pravdě,

• prostředí, ve kterém se pacient pohybuje by mělo
být předvídatelné, stálé, pro orientaci dostatečně kon-
trastní,

• život člověka s demencí vyžaduje pravidelný rytmus,
stereotypii, konkrétní pojmenování problémů a úkolů,
opakování řešení, ověření si, jak pacient věci pochopil.
Přílišná snaha zvětšovat možnosti volby může u pa-
cientů vyvolat pocit selhávání a úzkost,

• pokud sedíme s pacientem, mluvíme jasně, zřetelně,
opakujeme hlavní body, připomeneme, volíme kratší
sezení, jasně dáme najevo konec sezení. Volíme klidná
gesta, oční kontakt a dotek. Mluvit máme jazykem blíz-
kým pacientovi, snažit se používat výrazy jemu známé.
Někdy naše netrpělivost může v pacientech vyvolat
vzdor,

• pokud cvičíme paměť při uplatnění různých forem
kognitivního tréninku, pak by témata měla pacienty
emočně oslovovat,

• vždy aktuálně zkoumáme nálady ve skupině a aktuální
očekávání. Kdykoliv může pacient přijít s vlastním té-
matem, starostmi, strachem.

Z různých psychoterapeutických aktivit má silný psycho-
dynamický náboj reminiscenční terapie, jde o vybavování
vzpomínek pomocí různých podnětů. Účelem je zavzpomí-
nat si pro osobní potěšení, odpočinout si v současné nelehké
situaci nemoci, projít si vlastní životní úspěchy, pády, dávné
konflikty a za pomoci terapeuta se dostat k novým pohle-
dům na běh vlastního života.
Důležitými prvky terapie je cvičení orientace. Orientace

v realitě má poskytnout pevnější rámec pro životní akti-
vity. Vždy ujišťujeme pacienty, že jejich prostředí je bez-
pečné a pokud možno příjemné. U kognitivních poruch má
snižování úzkosti a strachu z nejistoty a dezorientace tera-
peutický a existenciální význam.
Dalšími technikami jsou kognitivní rehabilitace (cvičení

paměti pomocí jednoduchých her) a podnětová stimulace
(prezentování známých vůní, obrazů, zvuků, pohybů, chu-
ťových a dotykových podnětů). Účelem těchto technik je
poskytnout příjemné smyslové zážitky, dát příležitost pro
sebevyjádření pacientů, umožnit vzájemný sociální kontakt
pacientů při společných aktivitách, povzbudit pozornost pa-
cientů, zvýšit jejich sebevědomí, cvičit jejich kognitivní fun-
kce. Pacienti muži někdy uvítají v používaných hrách více
prvků soutěživosti.
Psychodynamická skupina pacientů může pracovat na roz-

ličných tématech. Např. téma svátku matek může začít uví-
táním, rozhovorem o tom, co je možné darovat, vzájem-
ným obdarováním se (přineseme květiny, obrazy květin . . .),
věnujeme se vzpomínkám na ty, koho mají pacienti rádi.
Mužským tématem jsou např. zážitky ze základní vojenské
služby. Kohezi ve skupině posilují společné aktivity (roz-
cvičky, vycházky), společenské hry a soutěže (karty, spo-
lečenské hry domino, šachy, člověče, nezlob se), turnaje
(kuželky), společný zpěv. V některých skupinách je možné
uplatnit kanisterapii.
Společnými principy skupin jsou vzájemné lidské setká-

vání, snaha vymanit pacienty z izolace, eliminace senzorické
deprivace, dodání sebedůvěry a pocity vlastní hodnoty.
Pacienti s lehčím průběhem demence jsou podle svých

schopností zařazování do rehabilitačních programů, aktivit
pracovní terapie, mají možnost navštěvovat a využívat akti-
vit Klubu pacientů a kostela (pastorační terapie). Někdy je
vhodné podle individuálních schopností využívat i artetera-
pii. Pro indikované pacienty je možné uplatnit AT skupinu
zaměřenou na edukaci (alkoholické desatero, stádia závis-
losti, vliv alkoholu na zdraví atd.).
Počet příjmů na gerontopsychiatrická oddělení léčeben

stoupá. Např. na mužském gerontoprimariátě PL v Kro-
měříži byl počet příjmů v roce 2004 - 214, 2005 - 291, 2006
- 289, 2007 - 303. Nárůst počtu pacientů vedl k nutnosti
od roku 2008 zahájit provoz dalších dvou gerontopsychiat-
rických oddělení koedukovaného typu. Skupinami prošlo za
poslední 3 roky kolem 40 pacientů ročně.
Předběžná hodnocení účasti na společných aktivitách

a psychoterapeutických skupinách jak ze strany léčebného
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týmu, tak ze strany pacientů ve skupinách jsou vesměs pozi-
tivní. Pokud by byl proveden podrobnější výzkum, je možné
ověřovat řadu hypotéz, které se pojí např. s uplatňováním
komplexní terapie u gerontopsychiatrických pacientů včetně
psychoterapie (posouzení kvality adaptace a pozitivní změny
v prožívání, snížení stavů neklidu a snížení nutnosti aplikace
tzv. neklidové terapie, atd.).∗

∗Práca bola prezentovaná na 11. dňoch dynamickej psycho-
terapie: Straty, starnutie, smrť, ktoré sa konali 16.-17.9.2009
v Senci.
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