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SPECIFIKA PACIENTŮ S MÍŠNÍM PORANĚNÍM VE VYSOKÉM VĚKU 
Z POHLEDU PSYCHOLOGA



Obsah sdělení

 Vymezení období stáří 
 Specifka pacientů v období stáří
 Psychická reakce na změnu zdravotního stavu 

po poškození míchy
 Psychologická péče u pacientů vysokého věku
 Kazuistika



Stáří

 Rané stáří 60-75 let
 Pravé stáří 75+

 Vývojový úkol: dosažení integrity x zoufalství



Specifka pacientů v období stáří

Změny na úrovni:

Somatické Psychické

Kognice Osobnost

Emocionalita Identita a 
sebepojet

Potřeby Motivace a 
regulační fce

Sociální



SCI

• Poranění míchy = traumatická událost, ve které 
zažíváme hrozbu smrti, ohrožení fyzické integrity, 
intenzivní pocit strachu, bezmoci

• Vysoké nároky na běžnou adaptační kapacitu člověka

      



Psychická reakce na změnu
 zdravotního stavu

Negativní změna emočního ladění

Nerealistické vnímání hendikepu

Aktivizace strategií zvládání, obran

U seniorů zvýšené riziko adaptačních potží, 
omezené motivace k léčbě a rozvoje deliria



Psychologická péče u pacientů 
v období stáří

 Podpora orientace v situaci, při adaptaci

 Důraz na zvládnut aktuální situace

 Podpora motivace k RHB, compliance

 Oceňování

 Aktivizace

 Vyšetření kognitivních  unkcí
 Zpracování prožívaných emocí

 Využit vlastních minulých zkušenost



Kazuistika
•Žena, 70 let
•Polymorbidní, fr. L1 po pádu, zpočátku konzervativní postup, postupně 
progrese parestezií DKK a bolest, zhoršení svalové síly a motoriky DKK, chůze 
v chodítku. Nutná stabilizace páteře, pooperačně paraparéza DKK, překlad na 
SJ stran RHB. Medikuje Citalec.

•V kontaktu zpočátku tenzní, avšak spolupracující, dominuje anxiozně-
depresivní prožívání, labilní emocionalita, plačtivá, lítostivá, 
bez zjevného kognitivního defcitu
•Delší proces adaptace
•Sděluje subj. úbytek psychických sil oproti minulosti
•K RHB motivována, aktivní přístup, obavy ze závislosti
•Úzkost vyvolaná dřívější nepříznivou zkušenost bratra, sklon 
ke generalizaci, snížen náhled na specifcitu vlastních potží
•Zdůrazňuje důležitost rodiny jako hlavního podpůrného zdroje
•Uvědomění vývojové etapy, projevuje lítost nad tm, že díky dlouhé RHB 
přichází o čas s rodinou, obtžně toleruje separaci od rodiny
•Obavy z neznámého prostředí RÚ – vše nové



Práce s pacientkou

• Pravidelná psychologická péče: 
podpora při adaptaci a orientaci v situaci, podpora  
ventilace a zvědomování emocí a akt. potřeb, orientace 
na krátkodobé cíle v RHB, oceňování pokroků

• Postupně stabilizace nálady, v době propuštění 
emocionalita projasněnější, redukce anxiozního 
prožívání, úprava spánkových potží



Děkuji za pozornost.
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