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PostiPostižženeníí kognitivnkognitivníích funkcch funkcíí
jako njako náásledek poransledek poraněěnníí mozkumozku

�� rozsrozsááhlhléé a nehomogenna nehomogenníí spektrum poruchspektrum poruch
�� hloubka, trvhloubka, trváánníí i mi mííra ra úúzdravyzdravy zzáávislvisléé na:na:
–– zzáávavažžnosti samotnnosti samotnéého traumatu ho traumatu –– primprimáárnrníí
procesproces
–– nnáásledných dsledných děějjíích uvnitch uvnitřř lebky lebky –– sekundsekundáárnrníí
popošškozenkozeníí

�� obecnobecnáá taxonomie taxonomie –– formy formy úúrazovrazovéého poho pošškozenkozeníí
–– ttěžěžkkáá
–– ststřřednedněě ttěžěžkkáá
–– lehklehkáá



EpidemiologickEpidemiologickéé úúdajedaje

EpidemiologickEpidemiologickéé úúdaje daje úúrazových poranrazových poraněěnníí mozku vmozku v porovnporovnáánníí
ss ččetnostetnostíí daldalšíších chorob  vch chorob  v USA (rok 2001).USA (rok 2001).



�� ttěžěžkkéé úúrazyrazy –– strukturstrukturáálnlníí korelkoreláát t 
popošškozenkozenéého parenchymu na zobrazenho parenchymu na zobrazeníí
CT, MRICT, MRI

�� ststřřednedněě ttěžěžkkéé a lehka lehkéé formyformy, a tzv. , a tzv. difuzndifuzníí
axonaxonáálnlníí popošškozenkozeníí –– nemusnemusíí mmíít t 
strukturstrukturáálnlníí nnáálezlez
–– nebezpenebezpeččíí –– pacienti odchpacienti odcháázejzejíí nedovynedovyššetetřřenieni, , 
natonatožž aby proaby proššli li neuropsychologickouneuropsychologickou
exploracexploracíí

KorelKorelááty kognitivnty kognitivníího deficituho deficitu



Mechanismy vzniku Mechanismy vzniku 
poranporaněěnníí mozkumozku

�� ppřříímým nmým náárazem a razem a protinprotináárazemrazem lebky na plebky na přřekekáážžkuku
–– loložžiskoviskováá popošškozenkozeníí mozku frontmozku frontáálnlněě

�� kontuzekontuze (zhmo(zhmožždděěnníí) je z) je záávislvisléé na mna míístech pstech přříímméého ho 
popošškozenkozeníí
–– napnapřř. front. frontáálnlníí a tempora temporáálnlníí ppóóly mozkuly mozku

a druhotných a druhotných intrakraniintrakraniáálnlnííchch procesechprocesech
�� difuzndifuzníí axonaxonáálnlníí popošškozenkozeníí –– obvykle pobvykle přři translai translaččnníí
akceleraci hlavy zepakceleraci hlavy zepřředu dozadu (edu dozadu (WhiplashWhiplash))
–– mmůžůže me míít i charakter rotat i charakter rotaččnníího zrychlenho zrychleníí (mozek se pohybuje (mozek se pohybuje 
opaopaččným smným směěrem nerem nežž lebka)lebka)

�� ststřřednedněě ttěžěžkkéé a lehka lehkéé popošškozenkozeníí –– obvykle bez obvykle bez 
patologickpatologickéého strukturho strukturáálnlníího nho náálezulezu



PrPrůůbběěh kognitivnh kognitivníího deficitu ho deficitu 
ppřři porani poraněěnníí hlavy a mozkuhlavy a mozku

�� mmíísto obratu, tedy obdobsto obratu, tedy obdobíí probprobíírráánníí se zse z kkóómatu nenmatu neníí okamokamžžititéé, sp, spíšíše           e           
se jednse jednáá o prodluo prodlužžovováánníí lucidnlucidnííchch obdobobdobíí u pacienta au pacienta a postupnpostupnéé narnarůůststáánníí
uvuvěědomovdomováánníí si sebe a okolsi sebe a okolíí

�� je nje náásledovsledovááno no úúsekem posttraumaticksekem posttraumatickéé amnamnéézie (PTA)zie (PTA)
–– kognitivnkognitivníí výkonnost mezi 40 avýkonnost mezi 40 ažž 60% p60% půůvodnvodníí premorbidnpremorbidníí úúrovnrovněě
–– neuropsychologickneuropsychologickéé vyvyššetetřřeneníí hraje významnou roli phraje významnou roli přři uri urččeneníí celkovcelkovéé úúrovnrovněě
funkfunkččnosti a nalezennosti a nalezeníí hlavnhlavníích oblastch oblastíí oslabenoslabeníí (a naopak i dob(a naopak i dobřře zachovaných e zachovaných 
funkcfunkcíí))

–– ppřřesnesnéé a pea peččlivlivéé zhodnocenzhodnoceníí pompomůžůže jednak pe jednak přři objasi objasňňovováánníí problprobléémmůů pacientovi pacientovi 
a jeho bla jeho blíízkým a taktzkým a taktééžž ve zpracovve zpracováánníí odpovodpovíídajdajííccíího a ho a úúččinninnéého rehabilitaho rehabilitaččnníího ho 
plpláánunu

�� ččastý dotaz pacienta i ostatnastý dotaz pacienta i ostatníích zainteresovaných osob je smch zainteresovaných osob je směřěřovováán kn k ddéélce lce 
trvtrváánníí problprobléémmůů, souvis, souvisííccíích se zranch se zraněěnníím mozku m mozku 
–– odpovodpověďěď je velmi problematickje velmi problematickáá, nebo, neboťť zahrnuje mnozahrnuje množžstvstvíí faktorfaktorůů, je, ježž nelze nelze 
nikdy souhrnnnikdy souhrnněě postihnoutpostihnout

–– vv prprůůbběěhu uzdravovhu uzdravováánníí se mohou vyskytnout dalse mohou vyskytnout dalšíší jevy jevy „„psychosocipsychosociáálnlníí,,““
kterkteréé mohou brmohou bráánit zdnit zdáárnrnéému vývoji i pmu vývoji i přři optimi optimáálnlněě vedenvedenéé komplexnkomplexníí
neuropsychologickneuropsychologickéé rehabilitacirehabilitaci

SchematickSchematickéé znznáázornzorněěnníí stavu stavu 
funkce kfunkce kůůry mozkovry mozkovéé jako funkce jako funkce 
ččasu od vzniku jejasu od vzniku jejíího poho pošškozenkozeníí
((LongLong, , WilliamsWilliams, 1988), 1988)



NeuropsychologickNeuropsychologickéé vyvyššetetřřeneníí

�� podrobnpodrobnéé vstupnvstupníí interview  interview  (pacient, rodina, pop(pacient, rodina, popřř. p. přřáátelteléé))

–– demografickdemografickéé úúdajedaje
–– socisociáálnlníí anamnanamnéézaza
–– zdravotnzdravotníí anamnanamnéézaza
–– úúdaje se vztahem k porandaje se vztahem k poraněěnníí
–– subjektivnsubjektivníí sdsděělenleníí a stav po a stav po úúrazurazu
–– sousouččasnasnáá zdravotnzdravotníí ppééččee
–– souvisejsouvisejííccíí úúdajedaje
–– úúdaje z pozorovdaje z pozorováánníí ppřři vyi vyššetetřřeneníí

�� shromshromáážždděěnníí velkvelkéého mnoho množžstvstvíí úúdajdajůů, zejm, zejmééna        na        
u lehku lehkéého poho pošškozenkozeníí, , ččasto chybasto chybíí zdravotnický zdravotnický 
úúdaj (z ldaj (z léékakařřskskéého hlediska je osoba zdravho hlediska je osoba zdraváá))

�� z z úúdajdajůů vychvycháázzíí volba diagnostických nvolba diagnostických náástrojstrojůů
�� plpláán n neurokognitivnneurokognitivnííhoho trtrééninkuninku
�� vyvyúúststěěnníí do tzv. do tzv. holistickyholisticky integrovanintegrovanéého ho 
neuropsychologickneuropsychologickééhoho hodnocenhodnoceníí ((KlonoffKlonoff, , DawsonDawson, 2004), 2004)



NeuropsychologickNeuropsychologickéé
vyvyššetetřřeneníí

�� mnoho pacientmnoho pacientůů po po úúrazech hlavy zrazech hlavy zůůststáávváá
neuropsychologickyneuropsychologicky nediagnostikovnediagnostikovááno no 
(zejm(zejmééna bez pozitivnna bez pozitivníího strukturho strukturáálnlníího nho náálezu)lezu)

�� ve standardnve standardníím klinickom klinicko--psychologickpsychologickéém m 
vyvyššetetřřeneníí (nap(napřř. testech inteligence a testech            . testech inteligence a testech            
tzv. tzv. organicityorganicity)) zzůůststáávajvajíí hlavnhlavníí potpotíížže nezjie nezjiššttěěnyny

�� navnavííc problc probléémy v rmy v růůzných kognitivnzných kognitivníích ch 
domdoméénnáách nemusejch nemusejíí být provbýt prováázeny symptomy, zeny symptomy, 
kterkteréé by mohly být povaby mohly být považžovováány za ny za „„organickorganické“é“



NeuropsychologickNeuropsychologickéé
vyvyššetetřřeneníí

�� jedinci s lehkým pojedinci s lehkým pošškozenkozeníím hlavy a mozku m hlavy a mozku ––
celceláá řřada kognitivnada kognitivníích, emoch, emoččnníích                        ch                        
a a behaviorbehavioráálnlnííchch nnáásledksledkůů, kter, kteréé mohou mohou 
ppřřetrvetrváávat mvat měěssííce a rokyce a roky

�� bběžěžným lným léékakařřským klinickým vyským klinickým vyššetetřřeneníím               m               
i strukturi strukturáálnlníími zobrazovacmi zobrazovacíími technikami jsou mi technikami jsou 
poruchy obvykle nepostiporuchy obvykle nepostižžitelnitelnéé

�� pacienti pak odkazovpacienti pak odkazovááni spni spíšíše na psychiatricke na psychiatrickáá
zazařříízenzeníí, kde v, kde vššak obvykle takak obvykle takéé nenneníí zjizjiššttěěno no 
primprimáárnrníím m úúrazem vzniklrazem vznikléé popošškozenkozeníí hlavy          hlavy          
a mozkua mozku



NeuropsychologickNeuropsychologickéé
vyvyššetetřřeneníí

�� nabnabíídka dka neuropsychologickýchneuropsychologických testtestůů
je rozsje rozsááhlhláá

�� výbvýběěr se opr se opíírráá o výo výšše vymezene vymezenéé oblasti oblasti 
kognitivnkognitivníích funkcch funkcíí, emoc, emocíí, chov, chováánníí a osobnostia osobnosti

�� význam význam neuropsychologickneuropsychologickééhoho vyvyššetetřřeneníí
zejmzejmééna u na u forenznforenznííhoho řříízenzeníí –– jen vyjen vyššetetřřeneníí
klinickoklinicko--psychologickpsychologickéé je nedostaje nedostaččujujííccíí

�� zkuzkuššený ený neuropsychologneuropsycholog



NeuropsychologickNeuropsychologickéé testytesty

�� fixnfixníí X flexibilnX flexibilníí ppřříístupstup
�� krkráátktkéé screeningovscreeningovéé nnáástrojestroje, nap, napřř. . NeurobehavioralNeurobehavioral CognitiveCognitive Status Status 
ExaminationExamination –– CognistatCognistat ((KiernanKiernan, , MuellerMueller, , LangstonLangston, 1995; , 1995; ččesky esky KuliKuliššťťáákk, 1996), 1996)

�� zzáákladnkladníí ototáázky orientace zky orientace –– osobou, osobou, ččasem, masem, míístemstem
�� trailtrail--makingmaking A a/nebo BA a/nebo B
�� CLOX CLOX –– kresba cifernkresba cifernííku hodinku hodin
�� obkreslenobkresleníí obrobráázku zku –– domedomečček, jek, jíízdnzdníí kolo, krychlekolo, krychle
�� vybranvybranéé polopoložžky zky z Boston Boston NamingNaming testu testu –– u nu náás Obrs Obráázkovzkověě--
slovnslovnííkovkováá zkouzkoušška ka ((KondKondášáš, 1970), 1970)

�� vybranvybranéé polopoložžky ze ky ze subtestusubtestu „„porozumporozuměěnní“í“ ve WAISve WAIS
�� zapamatovzapamatováánníí krkráátktkéého seznamu slov a takho seznamu slov a takéé sousouččasných udasných udáálostlostíí
�� na zna záákladkladěě tohoto tohoto „„screeninguscreeningu““ plpláánujeme strukturu rehabilitace nujeme strukturu rehabilitace 
kognitivnkognitivníích funkcch funkcíí a posla poslééze tze tééžž rozsrozsááhlejhlejšíší vyvyššetetřřeneníí
„„problematickýchproblematických““ kognitivnkognitivníích domch doméén n 



Morse, Morse, MontgomeryMontgomery, 1992, 1992
-- ččáástesteččný seznam testný seznam testůů, kter, kteréé umoumožňžňujujíí zhodnocenzhodnoceníí rrůůzných zných 

kognitivnkognitivníích a emoch a emoččnníích/ch/behaviorbehavioráálnlnííchch oblastoblastíí

Pozornost/soustPozornost/soustřřededěěnníí Inteligence/usuzovInteligence/usuzováánníí
ŠŠkrtackrtacíí test                                                           test                                                           (**) (**) WechslerovaWechslerova inteligeninteligenččnníí šškkáála pro dospla pro dospěělléé
Test kontinuTest kontinuáálnlníího výkonu                                                       ho výkonu                                                       (verze R nebo III)(verze R nebo III)
SubtestSubtest WMSWMS--R (III) R (III) „„MentMentáálnlníí kontrolakontrola““ StanfordStanford--BinetBinetůůvv test inteligence (test inteligence (ččtvrttvrtéé a dala dalšíší
TrailTrail--makingmaking A a B                                                          A a B                                                          vydvydáánníí))
WMSWMS--R (III) doplnR (III) doplněěk: abeceda k: abeceda -- kkřřivky                                       (*) ivky                                       (*) RavenovyRavenovy maticematice

abeceda abeceda –– rýmy                                             rýmy                                             ShipleyovShipleyovéé test: test: subtestsubtest „„abstrakceabstrakce““
(*) Rozp(*) Rozpěěttíí ččííselnselnéé řřady                                            ady                                            
(*) Rozp(*) Rozpěěttíí zrakovzrakovéé řřady (WMSady (WMS--R, III)                                                  R, III)                                                  JazykJazyk
(*) Po(*) Poččty (WAISty (WAIS--R, III)                                                         R, III)                                                         BostonskBostonskéé diagnostickdiagnostickéé vyvyššetetřřeneníí afafáázie (BDAE),zie (BDAE),
(*) (*) WisconsinskýWisconsinský test ttest třříídděěnníí karet WCST                                         zahrnujkaret WCST                                         zahrnujííccíí materimateriáál tvol tvořřeneníí ppřředstav a edstav a subtestysubtesty

StroopStroop „„krkráádedežže ve v kuchynikuchyni““
(*) Sluchový s(*) Sluchový sččíítactacíí test (PASAT)                                               (*) test (PASAT)                                               (*) Bostonský test pojmenovBostonský test pojmenováánníí
(*) Test pozornostn(*) Test pozornostníí kapacity (ACT) ***                                          kapacity (ACT) ***                                          PeabodyhoPeabodyho obrobráázkový slovnzkový slovníík k –– revidovanrevidovanáá verzeverze
(*) Symboly (WAIS(*) Symboly (WAIS--R, III) vedlejR, III) vedlejšíší uuččeneníí (PPVT(PPVT--R) (OSS R) (OSS –– obrobráázkovzkověě slovnslovnííkovkováá zkouzkoušška)ka)

Test Test řříízených slovnzených slovníích asociacch asociacíí (COWA, FAS)(COWA, FAS)
PamPaměťěť/u/uččeneníí ShipleyovShipleyovéé test: test: subtestsubtest „„slovnslovnííkk““

(**) (**) WechslerovaWechslerova pampaměťěťovováá šškkáála (R, III)                                 (**) Test la (R, III)                                 (**) Test šširokirokéého výkonu ho výkonu –– revidovanrevidovanáá verzeverze
(*) (*) ReyReyůůvv test sluchovtest sluchověě slovnslovníího uho uččeneníí (RAVLT)                              (WRAT(RAVLT)                              (WRAT--R):R):
(*) Kalifornský test slovn(*) Kalifornský test slovníího uho uččeneníí (CVLT)                                       (CVLT)                                       SubtestySubtesty „„HlHlááskovskováánní“í“ a a „„ČČtentení“í“
((**) ) ReyRey--OsterriethOsterriethůůvv slosložžitý obrazec: vybavenitý obrazec: vybaveníí TokenToken--testtest
BentonBentonůůvv test zrakovtest zrakovéého ho znovupoznznovupoznáánníí
WarringtonovWarringtonovéé test test znovupoznznovupoznáánníí MatematikaMatematika
DenmanovaDenmanova neuropsychologickneuropsychologickáá pampaměťěťovováá šškkáála                        WRATla                        WRAT--R: R: subtestsubtest „„popoččííttáánní“í“
PetersonovaPetersonova interfereninterferenččnníí úúloha                                                Bostonský maloha                                                Bostonský matematický test pariettematický test parietáálnlníího lalokuho laloku

(*)  (*)  BuschkeBuschkeůůvv test selektivntest selektivníího pho přřipomipomíínnáánníí (*) Po(*) Poččty (WAISty (WAIS--R, III)R, III)
RandtRandtůůvv pampaměťěťový test                                                        ový test                                                        StanfordStanford--BinetBinet: kvantitativn: kvantitativníí, po, poččetnetníí řřady,ady,

((**)  WCST                                                         )  WCST                                                         subtestsubtest „„porovnporovnáávváánníí stavebstaveb““
SeSeššitový test kategoriitový test kategoriíí
Albertovy Albertovy „„znznáámméé tvtváářřee““
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Morse, Morse, MontgomeryMontgomery, 1992, 1992
-- ččáástesteččný seznam testný seznam testůů, kter, kteréé umoumožňžňujujíí zhodnocenzhodnoceníí rrůůzných zných 

kognitivnkognitivníích a emoch a emoččnníích/ch/behaviorbehavioráálnlnííchch oblastoblastíí

ZrakovZrakověě--prostorovprostorovéé schopnostischopnosti
ŠŠkrtackrtacíí testtest

ExekutivnExekutivníí funkcefunkce WAISWAIS--R (III): Kostky, SklR (III): Kostky, Sklááddáánníí ppřředmedměěttůů
(*) Test (*) Test řříízených slovnzených slovníích asociacch asociacíí (COWA, FAS)                                Test  p(COWA, FAS)                                Test  půůlenleníí úúseseččekek
(*) (*) RuffRuffůůvv test kresebntest kresebnéé plynulosti                                                   plynulosti                                                   ReyRey--OsterriethOsterriethůůvv slosložžitý obrazec: obkreslenitý obrazec: obkresleníí
((**) ) PorteusovaPorteusova bludibludiššttěě HooperHooperůůvv test zrakovtest zrakovéé organizaceorganizace
((**) WCST                                                          ) WCST                                                          BentonBentonůůvv test rozlitest rozliššovováánníí tvartvarůů
((**) Se) Seššitový test kategoriitový test kategoriíí PorteusovaPorteusova bludibludiššttěě
ZrakovZrakověě--slovnslovníí test                                                           test                                                           Bostonský kresebný test parietBostonský kresebný test parietáálnlníího lalokuho laloku
ŘŘazenazeníí obrobráázkzkůů (WAIS(WAIS--R, III)R, III)
Test Test „„hrahraččky zky z drdrááttůů““ ((tinkertinker toytoy)                                                         )                                                         PohybPohyb
BehaviorBehavioráálnlníí posuzovacposuzovacíí šškkáála exekutivnla exekutivníích funkcch funkcíí Prstový Prstový tappingtapping

((****) ) LurijLurijůůvv test poloh rukytest poloh ruky
Emoce/chovEmoce/chováánníí (**) Psan(**) Psaníí opakujopakujííccíích se ch se řřadad
BeckBeckůůvv dotazndotazníík k depresivitydepresivity ((M a N; mnohonM a N; mnohonáásobnsobnéé smysmyččky)ky)
Profil stavProfil stavůů nnáálady (POMS)                                                     lady (POMS)                                                     ČČííselnselnéé symboly (WAISsymboly (WAIS--R, III)R, III)
Minnesotský Minnesotský multifmultifáázickýzický osobnostnosobnostníí dotazndotazníík                                      Sk                                      Sííla stisku (dynamometr)la stisku (dynamometr)

MMPI                                                      MMPI                                                      ZasouvaZasouvaččka (ka (GroovedGrooved PegboardPegboard))
Portlandský dotaznPortlandský dotazníík adaptability                                                  k adaptability                                                  Testy Testy apraxieapraxie

OstatnOstatníí
GalvestonskýGalvestonský test orientace a amntest orientace a amnéézie zie 

(GOAT)(GOAT)
VyVyššetetřřeneníí neurobehaviorneurobehavioráálnlnííhoho kognitivnkognitivnííhoho

stavu (stavu (CognistatCognistat))
Pozn. kPozn. k tab.:tab.:
(*)     Zvl(*)     Zvlášášttěě citlivý na problcitlivý na probléémy u mmy u míírnrnéého TBIho TBI
(**)   M(**)   Měěl by být zal by být zařřazen pazen přři hodnoceni hodnoceníí pacientpacientůů ss mmíírným TBIrným TBI
((******) Lze z) Lze zíískat u: Dr. A.M. Weber, 1322 3rd skat u: Dr. A.M. Weber, 1322 3rd StreetStreet SE, SE, SuiteSuite 250, 250, PuyallupPuyallup, WA 98372, WA 98372
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NNáávrh vrh neuropsychologickneuropsychologickééhoho
vyvyššetetřřeneníí pacientpacientůů po po úúrazovrazovéém m 

zranzraněěnníí mozkumozku

�� bběžěžný repertoný repertoáár vyur využžititíí neuropsychologickneuropsychologickééhoho
diagnostickdiagnostickéého ho instrumentinstrumentááriaria odpovodpovííddáá vv podstatpodstatěě
uvedenuvedenéému pmu přřehledu (Morse, ehledu (Morse, MontgomeryovMontgomeryováá, 1992), , 1992), 
snad ssnad s výjimkou mvýjimkou méénněě ččastastéé prprááce sce s WechslerovouWechslerovou
šškkáálou inteligencelou inteligence
–– je to moje to možžnnáá ddááno jejno jejíím nadum nadužžíívváánníím vm v letech dletech dáávno minulých, vno minulých, 
ale pale přředevedevšíším spm spíšíše e „„zavzaváádděějjííccíímimi““ výsledky tohoto vyvýsledky tohoto vyššetetřřeneníí
prpráávvěě u u kraniocerebrkraniocerebráálnlnííchch traumat, kde traumat, kde úúrazovrazovéé zranzraněěnníí
postihuje obvykle hlavnpostihuje obvykle hlavněě frontfrontáálnlníí lalok mozkulalok mozku

–– a zde jsou moa zde jsou možžnosti nosti WechslerovaWechslerova vyvyššetetřřeneníí inteligence znainteligence značčnněě
omezenomezenéé, a to jak glob, a to jak globáálnlněě, tak v, tak v profilu jednotlivých profilu jednotlivých 
subtestsubtestůů (mo(možžnnáá taky proto, taky proto, žže nebyla se nebyla s ttíímto cmto cíílem lem 
vytvvytváářřena)ena)



NeuropsychologickNeuropsychologickéé vyvyššetetřřeneníí

�� nedostatky v oblasti (jnedostatky v oblasti (jáádrovdrovéé oblasti)oblasti) BrooksBrooks, 1990, 1990::
–– pozornosti / soustpozornosti / soustřřededěěnníí
–– pampaměěti / uti / uččeneníí
–– exekutivnexekutivníích funkcch funkcííchch

�� z dalz dalšíších domch doméénn ((PrigatanoPrigatano, , FordyceFordyce, 1986), 1986)::
–– mymyššlenleníí
–– jazykjazyk
–– zrakovzrakověě--prostorovprostorovéé dovednostidovednosti
–– matematika atd. matematika atd. 

�� odrodráážžíí popošškozenkozeníí struktur kmene mozkovstruktur kmene mozkovéého,           ho,           
frontfrontáálnlníího a temporho a temporáálnlníího laloku, ho laloku, difuzndifuznííchch struktur         struktur         
bbíílléé hmoty a nervových drahhmoty a nervových drah



NeuropsychologickNeuropsychologickéé

vyvyššetetřřeneníí

�� oblast emocoblast emocíí a chova chováánníí
–– obtobtíížže ve zvle ve zvlááddáánníí citových projevcitových projevůů (iritabilita a(iritabilita ažž
agresivita)agresivita)

–– depresivndepresivníí ztrztrááta iniciace pta iniciace přři i ččinnosti (motivace)innosti (motivace)
–– impulzivitaimpulzivita a a disinhibicedisinhibice
–– neuvneuvěědomovdomováánníí si problsi probléémmůů (jejich pop(jejich popíírráánníí))
–– necitlivost a neznecitlivost a nezáájem o druhjem o druhéé lidilidi

�� momožžnost vynost vyúúststěěnníí ppřřechodnechodněě aažž do do 
psychotických poruch psychotických poruch (m(máánie, vztahovanie, vztahovaččnost, bludy)nost, bludy)

�� ččastý výskyt deprese a astý výskyt deprese a suicidsuicidáálnlnííchch mymyššleneklenek



HlavnHlavníí kognitivnkognitivníí problprobléémy       my       
-- lehklehkéé úúrazovrazovéé popošškozenkozeníí

�� pozornostpozornost (jev (jev „„ppřřetetíížženení“í“ ppřři sousti soustřřededěěnnéé koncentraci)koncentraci)
–– distraktibilitadistraktibilita ppřři výbi výběěrovrovéé koncentracikoncentraci
–– obtobtíížže s alternuje s alternujííccíí a rozda rozděělenou formou pozornostilenou formou pozornosti

�� pampaměětt a ua uččeneníí –– nalnaléézzáánníí novnověě ulouložženenéé informaceinformace
�� exekutivnexekutivníí funkcefunkce -- plpláánovnováánníí a organizace, iniciace a organizace, iniciace 
ččinnosti, sebekontrola pinnosti, sebekontrola přři i řřazenazeníí, opravov, opravováánníí postupu postupu 
podle plpodle pláánunu

�� usuzovusuzováánníí -- mymyššlenkovlenkováá produkce, dedukce, obtprodukce, dedukce, obtíížže         e         
ppřři hledi hledáánníí slov, naslouchslov, nasloucháánníí a a ččtenteníí dlouhdlouhéého ho 
materimateriáálu s obtlu s obtíížžemi, pramenemi, pramenííccíí z pz přřesycenesyceníí



HlavnHlavníí kognitivnkognitivníí problprobléémy         my         
-- lehklehkéé úúrazovrazovéé popošškozenkozeníí

�� kognitivnkognitivníí narunaruššeneníí se projevujese projevuje
–– celkovým zpomalencelkovým zpomaleníím pm přři zpracovi zpracováánníí, , 
vyhledvyhledáávváánníí a integrova integrováánníí informaceinformace
–– potpotíížžemi pemi přři i řřeeššeneníí problprobléémumu
–– globglobáálnlněě zhorzhorššenou funkenou funkččnostnostíí pacientpacientůů
v bv běžěžnnéém m žživotivotěě



PsychosociPsychosociáálnlníí nnáásledky sledky 
traumaticktraumatickéého poranho poraněěnníí hlavy hlavy 

(invalidita)(invalidita)
�� vv ČČR tyto R tyto úúdaje bdaje běžěžnněě nedostupnnedostupnéé
�� na pracovina pracoviššti Neurologickti Neurologickéé rehabilitace Univerzitnrehabilitace Univerzitníí nemocnice nemocnice 
vv Kodani uskuteKodani uskuteččnili dotaznnili dotaznííkovkovéé sledovsledováánníí pacientpacientůů po po úúrazovrazovéém m 
poranporaněěnníí hlavy po 5, 10 a 15 letech            hlavy po 5, 10 a 15 letech            ((EngbergEngberg, , TeasdaleTeasdale, 2004), 2004)

–– celkem bylo do dotazovcelkem bylo do dotazováánníí zazařřazeno 389 respondentazeno 389 respondentůů nnááhodnhodněě
vybraných zvybraných z nnáárodnrodníího registru, zho registru, z nichnichžž 173 utrp173 utrpěělo frakturu lebky,        lo frakturu lebky,        
186 cerebr186 cerebráálnlníí lléézizi ((kontuzikontuzi nebo traumatickou nebo traumatickou hemoragiihemoragii)                    )                    
a 30 pacienta 30 pacientůů mměělo chronický lo chronický subdursubduráálnlníí hematomhematom

–– odpovodpověědděělo jich 337 (76%)lo jich 337 (76%)
–– hlavnhlavníími nmi náálezy autorlezy autorůů bylo, bylo, žže 23e 23--31% pacient31% pacientůů ss lléézemizemi mozku si mozku si 
neudrneudržželo elo premorbidnpremorbidníí úúroveroveňň zamzaměěstnstnáánníí/vzd/vzděělláávváánníí, kde, kdežžto                   to                   
u kraniu kraniáálnlníích fraktur toto mnoch fraktur toto množžstvstvíí ččinilo jen 14%inilo jen 14%

–– významnvýznamněě vyvyššíšší popoččet jedincet jedincůů ss lléézemizemi mozku oproti osobmozku oproti osobáám s frakturou m s frakturou 
lebky mlebky měělo potlo potíížže ve v ovlovlááddáánníí emocemocíí, poci, pociťťovali tovali těžěžkosti vkosti v oblasti pamoblasti paměěti ti 
a sousta soustřřededěěnníí, ztratili kon, ztratili konííččky a jinky a jinéé zzáájmy, provozovanjmy, provozovanéé ddřřííve                    ve                    
ve volnve volnéém m ččase a vase a vššeobecneobecněě nepocinepociťťovali ovali žživotnivotníí spokojenost spokojenost 



PsychosociPsychosociáálnlníí nnáásledky sledky 
traumaticktraumatickéého poranho poraněěnníí hlavy hlavy 

(invalidita)(invalidita)

�� JonssonJonsson, , HornemanHorneman, , EmanuelsonEmanuelson, 2004, 2004 -- ttěžěžkkáá poranporaněěnníí
mozku vmozku v dděětstvtstvíí a dospa dospíívváánníí (v pr(v průůmměěru kolem 14 let)ru kolem 14 let)

–– sledovanými osobami bylo osm pacientsledovanými osobami bylo osm pacientůů (výb(výběěr ze skupiny 210 r ze skupiny 210 
dděěttíí, hospitalizovaných s, hospitalizovaných s poranporaněěnníím mozku vm mozku v letech 1987letech 1987--1991), 1991), 
ktekteřříí byli vybyli vyššetetřřeni 1, 7 a 14 let po eni 1, 7 a 14 let po úúrazu mozkurazu mozku

–– ccíílem bylo zhodnocenlem bylo zhodnoceníí vývoje vývoje neuropsychologickýchneuropsychologických funkcfunkcíí
a a žživotnivotníí situace a vztahsituace a vztahůů mezi tmezi těěmito oblastmimito oblastmi

–– verbverbáálnlníí rozumovrozumovéé schopnosti vykazovaly sestupný trend bschopnosti vykazovaly sestupný trend běěhem hem 
ttěěchto tchto třříí vyvyššetetřřeneníí

–– pozornostnpozornostníí výkon a pracovnvýkon a pracovníí pampaměťěť skupiny byly snskupiny byly sníížženyeny
–– verbverbáálnlníí uuččeneníí je kognitivnje kognitivníí domdoméénou, vnou, v nníížž se objevujse objevujíí nejvnejvěěttšíší
problprobléémymy

–– pokud jde o pokud jde o žživotnivotníí situaci, uksituaci, ukáázalo se, zalo se, žže te třři zi z osmi osob musely osmi osob musely 
opustit opustit šškolu a pkolu a přřejejíít do plnt do plnéé invalidityinvalidity



NNáásledný terapeutický plsledný terapeutický pláánn

�� kakažžddéé –– i lehki lehkéé –– popošškozenkozeníí mozku a hlavy mozku a hlavy ––
si zasluhuje nsi zasluhuje nááslednou rehabilitaci (spolu s pouslednou rehabilitaci (spolu s pouččeneníím m 
pacienta) kognitivnpacienta) kognitivníích potch potíížžíí ((neurokognitivnneurokognitivníí trtréénink) nink) 
organizovaný a plorganizovaný a pláánovaný dle stavunovaný dle stavu

�� ddáále psychologickle psychologickéé poradenstvporadenstvíí čči kri kráátkodobou tkodobou 
neuropsychoterapiineuropsychoterapii nebo krizovou psychoterapeutickou nebo krizovou psychoterapeutickou 
intervenci v souvislosti s emointervenci v souvislosti s emoččnníími a mi a behaviorbehavioráálnlníímimi
problprobléémymy

�� vhodnvhodnéé jsou i podpjsou i podpůůrnrnéé skupiny pro tyto pacienty, skupiny pro tyto pacienty, 
protoprotožže be běžěžnnáá skupinovskupinováá psychoterapie nenpsychoterapie neníí s ohledem s ohledem 
na jejich specifika obvykle vhodnna jejich specifika obvykle vhodnáá
–– zvlzvlášášttěě kvkvůůli pli přřetrvetrváávajvajííccíím omezenm omezeníím kognitivnm kognitivníím i smyslovýmm i smyslovým



Model Model neuropsychologickneuropsychologickéé
rehabilitace po rehabilitace po úúrazech hlavyrazech hlavy

�� rehabilitarehabilitaččnníí tým tým 
–– lléékakařři i –– internista, neurolog, balneologinternista, neurolog, balneolog
–– fyzioterapeutifyzioterapeuti
–– ergoterapeutiergoterapeuti
–– logoped (logoped (afaziologafaziolog) ) –– reedukace vreedukace vššech typech typůů
komunikakomunikaččnníích poruchch poruch
–– rehabilitarehabilitaččnníí psycholog psycholog –– dudušševnevníí pohoda pohoda 
klientklientůů rehabilitarehabilitaččnníího zaho zařříízenzeníí
–– neuropsychologneuropsycholog



NeuropsychologNeuropsycholog

�� diagnostika pdiagnostika přři pi přřijetijetíí
�� kontrolnkontrolníí vyvyššetetřřeneníí v prv průůbběěhuhu
�� zhodnocenzhodnoceníí stavu na konci rehabilitastavu na konci rehabilitaččnníího ho 
programuprogramu

�� vypracovvypracováávváá rehabilitarehabilitaččnníí plpláánn
�� ppřři výstupni výstupníím hodnocenm hodnoceníí mapuje dosamapuje dosažženenéé
úúspspěěchy chy čči nei neúúspspěěchy, pokroky, regrese, chy, pokroky, regrese, 
stagnace a na zstagnace a na záákladkladěě jejich rozboru doporujejich rozboru doporuččíí
nnááslednou pslednou pééčče, ktere, kteráá u nu náás zats zatíím celkem m celkem 
chybchybíí



MoMožžnosti nosti neurorehabilitaceneurorehabilitace

�� tzv. tzv. teleterapieteleterapie popoččíítataččovým rehabilitaovým rehabilitaččnníím m 
programem programem -- NEUROP 2 NEUROP 2 ((GaGaááll,2002),2002) -- se u nse u náás ps přříílilišš
neujalaneujala

�� teleterapieteleterapie –– cvicviččeneníí osoby v domosoby v domááccíím m 
prostprostřřededíí a zasa zasíílláánníím diskety s výsledky bum diskety s výsledky buďď
popošštou nebo ptou nebo přřededáávváánníí neuropsychologovineuropsychologovi
bběěhem ambulantnhem ambulantníí nnáávvššttěěvy vy –– bběžěžnnéé
v Nv Něěmecku mecku 

�� program navprogram navííc umoc umožňžňuje puje přřizpizpůůsobensobeníí úúkolu kolu 
konkrkonkréétntníím potm potřřebebáám pacienta, mom pacienta, možžnost nost 
úúpravy podnpravy podněěttůů, pou, použžititíí materimateriáállůů z domz domááccíí
nebo znebo záájmovjmovéé oblasti klientaoblasti klienta



PoPoččíítataččem asistovanem asistovanáá
neurokognitivnneurokognitivníí rehabilitacerehabilitace

�� vyuvyužžititíí popoččíítatačůčů asi pasi přřed 15 letyed 15 lety
�� ddřřííve amatve amatéérsky vyrobenrsky vyrobenéé pompomůůcky,             cky,             
nebo materinebo materiáál z l z neuropsychologickýchneuropsychologických bateribateriíí
((LurijovoLurijovo neuropsychologickneuropsychologickéé vyvyššetetřřeneníí), ), 
ppřříípadnpadněě dděětsktskéé stavebnice, sklstavebnice, skláádadaččky, ky, pexesapexesa, , 
atd.atd.

�� ttíímto zpmto způůsobem, samozsobem, samozřřejmejměě jijižž profesionprofesionáálnlněě
vyrobeným, pracuje program vyrobeným, pracuje program RehabitRehabit
((ReitanReitan, , WolfsonovWolfsonováá, 1992), 1992)



PoPoččíítataččem asistovanem asistovanáá
neurokognitivnneurokognitivníí rehabilitacerehabilitace

�� protoprotožže poe poččíítatačče neposkytuje neposkytujíí zpzpěětnou vazbu tnou vazbu 
taktilntaktilníí a a proprioceptivnproprioceptivníí, za, začčíínnáá se vyuse využžíívat vat 
virtuvirtuáálnlníí realita realita -- budoucnostbudoucnost

�� programy nprogramy něěmecký mecký RehaComRehaCom (1997), (1997), 
americký americký PSSCogReHabPSSCogReHab (1994)(1994)

�� RehaComRehaCom-- upravený do upravený do ččeešštiny, instrukce tiny, instrukce 
(psan(psanéé anglicky) jsou podanglicky) jsou podáávváány pacientovy ny pacientovy 
verbverbáálnlněě ččesky examinesky examináátoremtorem



CCííle a východiska rehabilitace le a východiska rehabilitace 
kognitivnkognitivníího deficituho deficitu

CCíílem je zvýlem je zvýššit rychlost, flexibilitu a nit rychlost, flexibilitu a nááslednsledněě
efektivitu zpracovefektivitu zpracováánníí informacinformacíí..

↓↓

Od zOd záákladnkladníího nho náácviku pozornosti a exekutivncviku pozornosti a exekutivnííchch
ddovednostovednostíí k k řřeeššeneníí problprobléémmůů
(od jednoduchých ke komplexn(od jednoduchých ke komplexněějjšíším m úúlohloháám).m).((BracyBracy,1994),1994)

DisgDisgatingating

VýstupVýstup
(d(dyysfunkcesfunkce exekut. exekut. 

a pama paměěti)ti)

ReprezenReprezenttace ace 
(prim(primáárnrněě ddezorgezorg..

a sna sníížženenáá))

Porucha Porucha 
zpracovzpracováánníí
(sch(schéémat)mat)

↓

Od nácviku základních kognitivních dovedností →
komplexní rehabilitaci sociální kognice.



Bracyho program                Bracyho program                
PSS PSS CogReHabCogReHab

�� multimedimultimediáálnlníí softwaresoftware
�� 8 modul8 modulůů s modifikovat. s modifikovat. 
parametry; 64 parametry; 64 úúlohloh

�� od nod náácviku pozornosti               cviku pozornosti               
ppřřes vizues vizuáálnlněě prostorovprostorovéé
a pama paměťěťovovéé úúlohy alohy ažž po po 
komplex. komplex. řřeeššeneníí

�� srozumitelný, snadnsrozumitelný, snadnéé poupoužžititíí, , 
individuindividuáálnlněě nastavitelnýnastavitelný









Skupiny pacientSkupiny pacientůů
a doprovodných osoba doprovodných osob

�� obsah skupin se obsah skupin se řřííddíí popožžadavky adavky 
neuropsychoterapieneuropsychoterapie ((KuliKuliššťťáákk, 2003), 2003)

�� klasickklasickéé formy psychoterapie se neukformy psychoterapie se neukáázaly pro zaly pro 
jedince s takto pojedince s takto pošškozenou kozenou kognickognicíí jako vhodnjako vhodnéé

�� skupinovskupinováá forma prforma prááce je postupnce je postupněě opouopouššttěěnana
–– otevotevřřenenéé skupiny skupiny -- nezajistila se kontinuitanezajistila se kontinuita
–– nnááslednslednéé ppřřededáánníí privpriváátntníím psychoterapeutm psychoterapeutůům m 
do pdo pééčče se nezdae se nezdařřiloilo



IntegrujIntegrujííccíí rehabilitacerehabilitace
-- ideideááll

�� ppřředpoklad edpoklad –– kakažždý jedinec s podý jedinec s pošškozenkozeníím mozku            m mozku            
mmáá jedinejedineččnnéé ttěělesnlesnéé, du, dušševnevníí a socia sociáálnlníí problprobléémy           my           
v procesu rehabilitacev procesu rehabilitace

�� nutno uplatnutno uplatňňovat poznatky ovat poznatky neurovneurověědd o formo formáách ch 
obnovenobnoveníí narunaruššených ených čči vymizelých kognitivni vymizelých kognitivníích funkcch funkcíí

�� ccíílem nenlem neníí jen prjen prááce s kognitivnce s kognitivníími funkcemi, ale mi funkcemi, ale 
nnáávaznost na oblast emocvaznost na oblast emocíí, chov, chováánníí a osobnosti jako a osobnosti jako 
soudrsoudržžnnéého celku, umoho celku, umožňžňujujííccíímu mu ččlovlověěku po poranku po poraněěnníí
mozku nalmozku naléézt svzt svéé prostprostřřededíí i podmi podmíínky k naplnky k naplňňujujííccíímu mu 
žživotu s bivotu s běžěžnými starostmi i slastminými starostmi i slastmi

�� mnoho z podmmnoho z podmíínek pro dosanek pro dosažženeníí ideideáálnlníího procesu ho procesu 
zatzatíím chybm chybíí



DDěěkuji za pozornost.kuji za pozornost.


