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Nevyrovnanost se základním onemocněním

• Bohužel v každodenní praxi velmi častá
• informování o dg. a proces vyrovnávání včetně 

důvěry v personál (klíčová) vyžaduje čas a 
vzájemnou trpělivost- to často nemoc či zdravotní 
systém neposkytují

• Informujeme dostatečně naše nemocné, jsme jim 
dostatečnou oporou?

• Jak se stavíme k nejistotě rodiny, chceme znát její 
problémy? 

• Máme prostor a síly na jejich řešení?

• Můžeme se divit nejistotě, úzkosti, poruchám 
spánku? 



Proces přijímání dg. a prognosy (nejen) nevyléčitelného 
onemocnění

různí autoři popisují různě, východiskem stádia emočních reakcí dle 
Kübler-Rossové (1969)

1. negace, šok, popření
2. agrese, hněv, vzpoura
3. smlouvání, vyjednávání
4. deprese, smutek
5. smíření, souhlas 

jde o proces charakterizovaný různými emocemi a z nich vyplývajícími 
potřebami pacienta a jeho blízkých
každý člen „týmu“ prochází svým tempem – brát v úvahu rodinnou 
dynamiku (často vzniká napětí)
nejde vždy postupně, vynechání, vrácení… být nablízku (nespokojit se s 
tím, když vypadá smířený). Dlouhodobá oscilace mezi přijetím a 
popřením je častá!!

Může jím procházet i člen MDT- „nezralost, neprofesionalita, špatná 
personální práce, osobní problémy…“- burn out sy.
Monitorovat tento proces v celém „týmu“ je nezbytnou součástí 
paliativní léčby



Co očekáváme my zdravotníci od 
pacienta a jeho blízkých?

• Pochopení
• Poslušnost
• Trpělivost
• Odvahu
• Ústupky
• Soběstačnost v řešení problémů, na které 

nestačíme

• Co očekává pacient a jeho blízcí? To 
samé……..



Spirituální bolest
Dame Cecily Saunders

• 1967 založila St. 
Christopher´s hospice v 
Londýně- Sydenhamu
• zakladatelka moderního 
hospicového hnutí a 
propagátorka modelu bio-
psycho- socio- spirituálního 
přístupu k nemocným
• zemřela v červnu 2005

• graduovaná v 
psychosociální podpoře
• graduovaná zdravotní 
sestra a manager 
ošetřovatelství
• graduovaná lékařka

Je bolest jen fyzická? Je to osamocený fenomén? Proč nahlížet na paliativní 
problematiku holisticky?



Úzkost

• Většinou částečně ovlivnitelná, zesílena 
nedostatečnou informovaností

• Psychosociální podpora  ( otevřená empatická
komunikace, přítomnost blízkých)

• Farmakoterapie: benzodiazepiny (nejlépe 
alprazolam) ve standartních dávkách- bohužel často 
se jimi jen „pokoušíme“ nahradit PS podporu !!!



Bolest a deprese

stres

psychoneuroendokrinoimunologie

bolest deprese epilepsie

Enkefaliny
Endorfiny
Substance P
ACTH
Aminy

Dle Rokyta, Bolest 3/99

↓

↓ ↓ ↓

↓

Hlavní styčné okruhy:

Klinické příznaky
Prevalence
Účinek antidepresív
CRH a locus coeruleus (ve 

stresu ↓ nocicepce)
Látka P (centrální mediátor

nocicepce- limbický systém-
antgg.P působí antidepresívně)

Serotoninergní, noradrenergní
a opioidní mechanismy působení

Dle Hoschl a Kršiak, Bolest 3/99



Deprese- shrnutí
• Depresivní syndrom poměrně častý (až 4x častěji než v ostatní 

populaci) 
• někdy obtížné rozlišení od „depresivní nálady“ či „smutku“ z 

bezvýchodné situace 
• výrazně zvyšuje utrpení a zhoršuje kvalitu života nemocného i 

jeho blízkých
• je na místě i farmakologický pokus (vhodný prothiaden)

Léčba:
• Vždy vnímat bio-psycho-spirituálně-sociální model deprese
• Psychosociální podpora
• TCA – koanalgetická terapie, farmakolog. pokus- přidat 

prothiaden 75mg večerní dávka na 10-14 dní k analgetické 
terapii- sledovat chování pacienta

• Citalopram- menší výskyt NÚ (EP účinky, především pro pac. 
vyššího věku)



Spánkové poruchy v paliativní péči

• Spánkové poruchy jsou pravidelnou součástí
průběhu chronických onemocnění- např. až u 
90% nemocných s depresí

• Co spánkové obtíže blízkých a pečovatelů ?
• Co spánková inverze?

• Základním principem by měla být snaha obnovení
fyziologických period spánku v rámci cirkadianních
rytmů



Etiologie spánkových poruch v paliativní péči

• Deprese, úzkost, kognitivní deteriorace- časté se vztahem ke strachu z umírání, k 
utrpení, chronické bolesti, vlivu nádoru, dysfunkci CNS, jako projev delíria či 
demence – sy. spánkové inverze

• Vliv nádorového onemocnění- u tumorů mozkového kmene se objevuje narkolepsie 
či kataplexie, ostatní tumory vedou často k organickému psychosyndromu

• Nauzea a zvracení, dušnost, kašel, bolest
• Léky- psychostimulancia, bronchodilatancia, steroidy, některá antihypertenzíva

(např.L-DOPA) či „stimulační“ antidepresíva (např. fluoxetin), stavy z odnětí či 
neúměrného snížení dávky sedativ či analgetik, chemoterapie indukující nauzeu, 
zvracení či kognitivní dysfunkci

• Psychologicky podmíněná insomnie- z vlivu prostředí (chování personálu, 
psychosociální a spirituální problematika, chování spolupacientů- nedostatek 
soukromí apod.), nedostatečné či aktuálním stavem porušené návyky spánkové 
hygieny

• Opakované noční probouzení- přílišný čas trávený v lůžku- nedostatek aktivity, 
hlavně pak spánek či krátké zdřímnutí přes den, opakované přerušování nočního 
spánku z vnějších příčin

• Opakovaný noční motorický neklid, hlavně Dkk- sekundárně při odnětí či 
neúměrném snížení sedativní medikace, při tricyklických antidepresívech, anémii, 
urémii, leukémiích, diabetes mellitus, periferní neuropatii



Léčba spánkových poruch
NEFARMAKOLOGICKÁ doporučení

• pravidelnost a dodržování režimu usínání (nejlépe do 22 hod.) a 
vstávání (nejlépe po 7 hod.) - a to event. i s pomocí farmakologické 
léčby (zolpidem)

• Vyhýbejte se pobytu nemocného v lůžku během dne- resocializační
terapií. 

• Případnou dobu bdění v průběhu noci se snažte včas řešit a 
nedopusťte u nemocného nervozitu či napětí, nejistotu a 
psychomotorický neklid. Pokud nepomůže psychosociální podpora 
je vhodná farmakologická léčba-

• Je nutné řešit hygienické obtíže nemocného- v průběhu noci 
zajištění kvalitní ošetřovatelské péče



Léčba spánkových poruch
NEFARMAKOLOGICKÁ doporučení

• Vyhněte se užití stimulujících látek či preparátů rušících spánek ve 
večerních hodinách (například káva či cigarety, psychostimulanci, 
ale také léky typu diuretik apod.)

• Zajistěte klidné prostředí, případné tlumené světlo k lepší orientaci 
nemocného při event. probuzení

• Zajistěte adekvátní léčbu bolesti nejen přes den, i v noci- s výhodou 
kombinací pravidelného analgetika a hypnotika, s přidáním ve 
večerní dávce anxiolyticky působícího antidepresíva- koanalgetika
(dosulepin 25-75mg/večer)

• Ve vztahu ke spánku pro personál, pacienta i jeho blízké platí, 
že “den připravuje noc“!



Farmakologická léčba
• Benzodiazepiny ve večerní dávce- alprazolam
• Hypnotika- nebarbiturátová- zolpidem
• Anxiolytické antidepresívum- prothiaden 25-

75mg večer
• U delirujících pacientů, pac. s anamnesou 

abusu- neuroleptikum- např. tiaprid (dávku 
titrovat od 100mg/den) v kombinaci 
s haloperidolem, nejčastěji dávkovaně v s.c. 
aplikaci

• Chronobiotická terapie- melatonin….u nás 
dosud nedostupná



symptom Název léku vstupní
dávka

Denní
dávka

Poznámky

Těžký PM
neklid s 
mánií

25 mg
(1 amp. 

i.m.)

25-
50mg

Vhodný u těžkých poruch chování, s manickou složkou,
vyhrazen raději jen pro akutní stavy- KI  parkinsonova
choroba, IMAO kombinace, hematolog. útlum, KV subkomp. 
onemocnění, patrnost u glaukomuHaloperidol

(nedoceněný 
dosud v ČR)

Neklid, i 
noční, 
agitovanost, 
i paranoidní
chování

tiaprid
(Tiapridal)

100-
400mg 
i.m., 
i.v.

100 –
400

Nastavení dávky probíhá v 3-5 dnech, při vyšší intenzitě
příznaků vhodné zahájit parenterálně (i.m.)
S výhodou dávkování zesilovat k večeru- např. 0-1-2 + 
hypnotikum na noc, event.  tiaprid 0-1-1-2/N 
Výhodou je analgetický doprovodný efekt léku v kombinaci 
s klasickými analgetiky

Akutní
neklid, 
úzkost, 
panika

midazolam
(Dormicu)

1ml 
(amp.)-
tj. 5 mg

vhodné s.c. podání s minimálním rizikem dechového útlumu 
a promptním účinkem do 5-10 min.- umožní další- i 
ošetřovatelskou- „manipulaci“ s pacientem- vhodné
i při nutnosti manuálního vybavení stolice jako premedikace, 
před ošetřením dekubitu apod.

Chlorpromazin

(Plegomazin)

Akutní fáze 

Diazepam
(Apaurin)

Výhodné rektální podání- viz. i epileptická indikace, jinak i.m.,
u i.v. podání nebezpečí dechového útlumu- zvláště v komb. 
s opiáty, užíváme jej výjimečně - jako lék poslední volby při 
závažném akutním delirantním stavu s nejčastěji fyzickou 
agresivitou a rizikem ohrožení zdraví pacienta či okolí

Halucinace, 
přeludy, sedace,
nauzea, zvracení

50mg= 1ml

Běžně až 150 i 300 mg, v palmed vhodně s.c., ale i i.v. d.p.
výhodně s MO v injektomatu, antidopaminergní- EP účinky

10mg 
(injekčně
1 amp.)

do 30 mgChroničtí alkoholici, 
těžká delíria s agresí,
epilepsie, napětí, 
emoční tenze, 
psychopatické jednání



symptom Název léku Počáteční
dávka 
(mg/den)

Běžná
dávka 
mg/den

Poznámky

Halucinace, 
bludy, 
agresivita

0,25 –
0,5

1 –
1,5

Nutné pomalu zvyšovat dávku, k
dispozici i ve formě roztoku

Depresivní
ladění

citalopram
(Seropram)

10 20 Lze užít i při impulzivitě, 
stereotypním chování, minimální
NÚ, je ovšem riziko serotoninového
sy. při současné léčbě inhibitory MAO

Neklid, i 
noční, 
agitovanost, 
i 
paranoidní
chování, 

tiaprid
(Tiapridal)

100-
200mg, 

dle 
intenzit
příznak

100 -
400

Nastavení dávky probíhá v 3-5 dnech, při vyšší intenzitě
příznaků vhodné zahájit parenterálně (i.m.)
S výhodou dávkování zesilovat k večeru- např. 0-1-2 + 
hypnotikum na noc, event.  tiaprid 0-1-1-2/N 
Výhodou je analgetický doprovodný efekt léku v kombinaci 
s klasickými analgetiky

Úzkost, 
strach, 
napětí, 
anxiosně –
depresivní  
ladění

Dosulepin
(Protiaden)

25- 75 
mg 

nejlépe 
ve 

večerní 
dávce

Nekombinovat s IMAO, anxiolytikum, antidepresívum, 
vhodná kombinace s opioidy při  nasedajícím napětí až 
depresivním ladění

potenciace analgézie u chronických bolestí

Nespavost, 
spánková
inverze, 
sun- down
fenomén

zolpidem
hydrogenta

promethazi
hydrochlori
(dušnost !)

0,5-1 
tbl. /N 

21-
22hod.

Nutno ovšem zachovat nefarmakologická doporučení v
enviromentálních faktorech, někdy vhodné doplnit 
alprazolam do večerní medikace v dávce 0,25-1 mg
- event. kombinace s tiapridem s odpoledním a večerním 
maximem dávkování

Risperidon

(Risperdal)

Stabilizační a preventivní léčba



Děkuji za pozornost


