PSYCHIATRIE-VYŠETŘENÍ
l	 humánní přístup, etika, porozumění
l	 pochopení a léčení pacienta, analýza
l	 ! riziko iatrogenizace, profes. deformace
l	 empatie (vcítění se)
l	 první přiblížení, léčebný postup
l	 psychoterapeutické vedení
l	 jiná situace Evropa vs. USA :-)
l	 dříve: byrokratický přístup
l	 extrém: téměř každý má “svého cvokaře”

PŘÍSTUP
l	 vždy dostatek času na pacienta !!!
l	 úroveň mezilidské komunikace
l	 vyslechnout x uposlechnout pokynů
l	 takt a ohledy na pacienta
l	 chápavé zaujetí, emoční vyrovnanost
l	 nenásilně vést pacienta k plnění rad a pokynů lékaře
l	 násilně nevnucovat úpravu život. stylu
l	 dát najevo jedinečnost nemocného, zájem
l	hrozí-li nebezpečí z prodlení, rozhodovat se rychle (suicidium…)
l	 nenechat sebou manipulovat, ale poslouchat a chápat
l	 i nepříjemné věci sdělit citlivě, i když důrazně
l	 ochrana osobních dat (výj.: soudy, PČR)
l	 systém otevřených dveří, terapeutické komunity
l	zásadní umění: spontánní svěření se pacienta, jen povzbuzovat, žádné dlouhé dotazníky a administrativa (ruší!)
l	 lékař není úředník (?)
l	 nepřesvědčovat, informovat správně, ale nedrtit pravdou
l	 anglosasové: snesou i tvrdou pravdu, ale výskyt tzv. VIP-syndromu
l	 výhoda domácího prostředí, možno-li, nesugestivní otázky
VYŠETŘENÍ
l	 první terapeutické interview
l	 klid, čas, individualita, soukromí pacienta
l	 výj. nutná přítomnost personálu
l	 porozumění, stanovení dg (dle ICD, DSM)
l	 diferenciální diagnostika
l	 důvody: hospitalizace, ambulance, konzultační, forenzní vyš.
l	 pacient má chápat, proč je vyšetřován
l	 navázat kontakt, zprvu pac. zcela volně hovoří o svých potížích (náhled choroby ?)

NYNĚJŠÍ ONEMOCNĚNÍ
1. Psychotické symptomy
l	 kdy poprvé, opakování
l	 co je vyvolává
l	 bludy: odpovídá nálada jejich obsahu ?
l	 pocity vysílání myšlenek
l	 halucinace: jakých smyslů, kdy, co si pac. myslí
l	 sluchové haluc.: vlastní hlasité myšlenky, cizí hlas(y), příkazy (!), komentáře
l	 užívání drog, nedostatek spánku, stress, zátěž (nemoc, vyčerpání)
l	 cílené dotazy, odhalení z pac. chování, postojů
l	 mimika, gestikulace, mimoslovní komunikace

2. Poruchy nálady
l	 polární snadno poznatelné (deprese, mánie)
l	 maskované formy obtížně dg.
l	 skryté i v tělesných obtížích
l	 apatie, bezradnost, deprese (hodnocení okolí: lenost, slabá vůle, nedostatek sebeovládání)
l	 sebevražedné tendence: podle okolností přímé  či nepřímé dotazy, velmi závažné !


3. Organické symptomy
l	 změny paměti
l	 výbavnost paměti
l	 paměť a zaměstnání
l	 halucinace a iluze, kdy, spíše večer, v noci, při únavě, vyčerpání
l	 souvislost s ac. transitorními stavy a poruchami vědomí (zmatenost, záchvaty) a jejich spojení      s užíváním drog
l	 úzus
l	 misúzus
l	 abúzus
l	 abstinenční sy.

4. Úzkostné, panické a fobické symptomy
l	 přítomnost, provokující a akcentující příčiny
l	 změny v životě, postojích pacienta
l	 jejich vliv na výskyt, zlepšení či zhoršení potíží
l	 výskyt tělesných symptomů (bušení srdce,  bolest a tíha na prsou, tíha nohou, zrychlené dýchání, dušnost, pocení, závrať)

5. Osobnostní a behaviorální rysy
l	 minulé a současné vztahy s přáteli, rodiči, sourozenci, partnery, zaměstnavatelem
l	 typické reakce na ztráty, zklamání, neúspěchy, úspěchy
l	 postoj a vztah k vyšetřujícímu
l	 odezva a vztah lékaře k pacientovi

OSOBNÍ ANAMNESA
l	 předporodní potíže, gravidita, porod, novorozenec    (info od matky)
l	 předškolní období: rodiče (prarodiče, pěstouni), akceptace, štěstí, láska, dětství
l	 CAN-přímý dotaz, dále tiky, pomočování, somnambulismus, fobie, pavor nocturnus, nemoci, operace, úrazy, hospitalizace, alergie
l	 školní docházka (vč. MŠ): zájmy, záliby, učitelé, spolužáci, přátelé, prožívání
l	 adolescence: puberta, přátelé, sex, drogy, vzdor, tělesné a psych. změny, rodiče
l	 dospělost: osamostatnění, reakce, zaměstnání, úspěchy, zklamání, práce, rodiče, přátelé, vojna


RODINNÁ ANAMNESA
l	 závažné psychické onemocnění v rodině, léčba, hospitalizace, suicidium+pokus o ně
l	 genetická predispozice (deprese, mánie, závislosti)
l	 historie psychických onemocnění pacienta
l	 historie tělesných onemocnění pacienta
l	 užívání drog, vč. alkoholu, nikotinu, kávy, léků
l	 ohodnocení somatických potíží
l	 orientační neurosomatické vyšetření provést vždy !

OBJEKTIVNÍ VYŠETŘENÍ
l	 celkové vzezření a postoj (chůze, póza, řeč, oblečení, mimika, grimasa, motorika…)
l	 afekty a nálada (otupení, oploštění, rezervovanost, labilita, (ne)přiměřenost, změny afektu, jeho nedostatek, deprese, hněv, úzkost, podráždění, cynismus, agresivita…
l	 řeč (tempo, slovní zásoba, výrazy a jejich užívání, stavba vět, neologismy, vulgarismy, afasie, dysarthrie)
l	 forma myšlení (logika, koherence, asociace, přiléhavost, opakování slov, slabik, hlásek) 
l	obsah myšlení (neobvyklé myšlenky, obavy, starosti, interpretace událostí, vztahovačnost), bludy, fanatismus, ovládání těla a myšlenek
l	 abstrakce (vysvětlení přísloví a podobností)
l	 percepce (poruchy vnímání, které smysly postiženy, iluze x halucinace, povaha, komplexita, okolnosti výskytu vč. intoxikace drogami, deprivace), pozorování pacienta může odhalit poruchy, o nichž nehovoří
l	 poznávací procesy (vědomí, orientace místem, časem, osobou, situací, paměť)
l	krátkodobá paměť (číslice, krátká historka)
l	 výbavnost (3 věci, po chvíli dotaz na ně)
l	 nedávná paměť (ověřitelné události v posledních. 2 dnech, zjištění konfabulací)
l	 intelektuální výbava (vzdělání, prostředí, psych. stav)
l	 všeobecné znalosti (města, reálie, historie, zprávy)
l	 počty (jednoduché i složitější početní příklady)
l	 úsudek (co by..., kdyby…, situace a činnost)
l	 náhled (choroba, původ potíží, podíl faktorů…) 
KLINICKÁ DIAGNOSA
l	 premorbidní osobnost pacienta
l	 přítomnost syndromů
l	 exo- a endogenní vlivy při vzniku choroby
l	 předběžná dg-určení onemocnění
l	 diferenciálně diagnostická úvaha

Plán dalšího postupu (potvrdí dg, vyžádá další vyš. psychologické, sociální, laboratorní)
Plán léčby
Standardizace dg (dle ICN-MKN 10, DSM IV)

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
l	 klinický psycholog (FF)
l	 dg, th, prevence, rehabilitace, výzkum, výuka, posudky, soudní znalectví
l	 psychodiagnostika (obecná psychologie, psychologie osobnosti, patopsychologie, psychometrie, diferenciální psychologie)
l	 metody klinické a testové
l	 klinické: pozorování, rozhovor
l	 testy: standardy, statistika
l	 reliabilita = spolehlivost, dána přesností testu jako nástroje měření, jak přesně měří test požadovaný znak
l	validita = platnost, pravděpodobnost shody mezi výsledkem testu a sledovaným jevem, nakolik test měří sledovaný znak a jak výsledky popisují obraz zkoumaného vzorku (zobecnění)
l	 objektivita = nezávislost výsledků na subjektivních zkreslujících tendencích vyšetřovaného i vyšetřujícího
l	 výkonové testy(např. inteligence, Wechsler, IQ, různá hlediska inteligence)
l	 poměrové IQ=mentální věk/chronologický věk (děti do 15 let)
l	 odchylkové IQ (odchylka od průměru), starší 15 let, dospělí
l	 testy paměti, pozornosti, motoriky...
l	Projektivní techniky
l	 vnitřní uzpůsobení jedince ovlivňuje jeho projevy
l	 sledování motivace, emocí
l	 slovní, grafické aj. reakce
l	 Rorschachova metoda, tabule se symetrickými barevnými skvrnami (osobnost, psychopatologie)
l	 vyprávění příběhů (TAT, tématický apercepční test), interpersonální vztahy, motivace
l	 doplňování, slovní asociace (Jung)

l	Dotazníky
l	 písemně předkládané soubory otázek a odpovědí
l	 názory, zájmy, city, způsoby chování
l	 Minnesotský mnohofázový dotazník (MMIP), diagnosticky zaměřen, psychpatologie
l	 Eysenck, Cattel - orientovány na osobnostní rysy
l	 využití kvalitativního i kvantitativního hodnocení, spojení s přístrojovými vyšetřovacími postupy
l	 komplexní pohled na osobnost pacienta

BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ
Laboratorní testy 
l	 glukóza (mrákotné stavy, DM, alkohol, exhausce)
l	 Na+, Cl- (zmatenost, dehydratace)
l	 ALT, AST (poškození fce jater, záněty, tu, intoxikace)
l	 Fe2+ (metabolické poruchy, anémie)
l	 Cu2+ (metabolické poruchy)
l	 Ca2+ (psychózy, mravenčení, křeče)
l	 Li+ (intoxikace, poruchy řeči, třes, průjem, poruchy vědomí)
l	 cholesterol, TAG (arterioskleróza, neurasthenie, demence)
l	 močovina (fce ledvin, metabolismus A, únava, ospalost, psychická symptomatologie u dialyzovaných)
l	porfyriny (delirium, agresivita, nespavost)
l	 THF, vit. B12 (mentální retardace, epi, m. Alzheimer)
l	 CPK (poruchy svalové aktivity)
l	 AB rovnováha, pH (hladovění, zvracení, u mentální anorexie, schizofrenie, depresí, demencí)
l	 neurotransmitery (serotonin, adrenalin): mánie a deprese
l	 hormony (hypofýzy, perif. žlázy, tu, léky…)
l	 funkční testy (hormonální ovlivnění metabolických podkladů pro depresi, málo specifické)

ELEKTROENCEFALOGRAFIE
l	 biopole, dáno činností CNS, desítky až stovky mikrovoltů, u EKG milivolty
l	 kolísání el. aktivity pravidelné (intenzita, průběh)
l	 EEG: Hans Berger, 20.-30. léta 20. stol.
l	 dnes: využití IT
l	 neinvazivní vyšetření, bez zátěže pro pac.
l	 elektrody - zesilovač - zapisovač, stínění !!!
l	 moderní: A/D převodník, PC, SW, vyhodnocení, archivace
l	 Oxford systém: longitudinální (24 h) sledování a záznam EEG, velikost krabičky cigaret, u epi
l	objektivní vyšetření, rušeno jen nespoluprací  pacienta a artefakty (pohyb)
l	 v klidu, vleže, event. vsedě, zavřené oči
l	 reakce: na otevření očí, hyperventilaci,  spánkovou deprivaci, fotostimulaci, forensně alkohol (patická opilost…), léky

Fysiologie EEG
l	EEG určeno věkem a bdělostí pacienta
l	nízkovoltové grafy (do 20 uV): vliv vodivosti kůže a jiných tkání, psychiky (neurotici)
l	 záznamy EEG střední voltáže: 20-50 uV, nejčastější
l	 vysokovoltážní grafy: přes 100 uV, normální      v dětském věku, v dospělosti: záchvatová pohotovost mozku

Pásma EEG
l	 rozmezí záznamu 0-30 Hz
l	 alfa (8-13 Hz): klid, bdělý stav, relaxace, pac. starší 18 let, max. v zadních oblastech mozku, přechodně tlumena otevřením očí, výskyt od 6 let, klesá ve stáří, modulace, tzv. alfa-vřeténka, postupný nárůst a pokles amplitudy
l	 beta (13-30 Hz): fyziologická, max. nad čelními oblastmi CNS při otevřených očích, zesílena psychickým napětím a léky (zvl. barbituráty a benzodiazepiny)
l	theta (4-7 Hz): normální v dětství, nad předními částmi CNS, symetricky, u dospělého fysiolog. ve spánku, častější ve stáří nad 70 let
l	 delta (1-3 Hz): fysiolog. u zdravého dospělého pouze ve fázi NREM spánku, primárně u plodu in utero, postupně se zrychluje, u dětí v předních oblastech CNS
l	 nejvyšší voltáž a amplituda EEG se nalézá nad temenními a týlními oblastmi mozku
l	 variabilita EEK u dospělých v mezích normy
l	 EEG mezi 20.-60. r. stabilní, jako otisk prstu



Patologické EEG
l	 difusní porucha (demence) - difusní ovlivnění záznamu, poruchy kůry mozkové
l	 dispersní porucha, mozaikovité postižení, infarkty CNS, demence
l	 fokální porucha (ložisko), vymizí fysiolog. aktivita, objeví se patologie
l	 trvalý výskyt (nad ložiskem typu nádoru, krvácení, zánětu)
l	 pravidelné opakování (záchvaty při usínání)
l	 chaotický výskyt (změna dýchání, glykémie)
l	nespecifické: u nádorů, zánětů, krvácení, metabolických poruch
l	 specifické: u epilepsie, typické grafoelementy
l	 25 % epi má specifické změny, 50 % nespecifické, 25 % normální EEG
l	 skalpové snímání x elektrody vnořené do mozku
l	 ke každé klinické dg NELZE jednoznačně přiřadit určitý typ EEG !!!
l	 kromě poruch CNS též změny EEG u řady celkových stavů
l	 vizuální hodnocení, expertní PC pgm
l	brain mapping: oblasti se stejnou amplitudou či frekvencí EEG zakresleny shodnou barvou a intenzitou
l	 psychofarmaka mění EEG, vyšetřovat před podáním či po vysazení (za 3 dny)
l	 metoda evokovaných potenciálů: význam u epi, demencí, depresí, vývojových odchylek
l	 EEG důležitou dg metodou klinickou, využitelná  i peroperačně, ve výzkumu (fysiologie činnosti CNS)

ZOBRAZOVACÍ METODY
l	 zavádění do kliniky od 30. let 20. stol.
l	 PEG, pneumoencefalografie: vypustí se 10-30 ml likvoru, nahradí se vzduchem, zobrazení atrofií, hydrocefalu, komor, tumorů na RTG
l	 ventrikulografie: trepanace lebky, vpuštění vzduchu do postranní komory, dg. tu. CNS, zadní jámy lební, mozkového kmene
l	 angiografie: injekce kontrastní látky do cévního systému, dg. sklerózy, tu., výdutí cév, CMP
l	 encefalografie: sonografické vyšetření mozku, zvl. při dg tumorů
l	scintigrafie: radioizotopová metoda, sleduje se kumulace látky v mozkové tkáni, zvl. u nádorů
l	 barevný Doppler: ultrazvukové měření průtoku krve cévami, k dg. anomálií, nádorů
l	 DSA, digitální subtrakční angiografie: sledování průchodnosti cév, provede se nativní RTG snímek, uloží se, opakuje se po podání RTG kontrastní látky do cév, v PC se odečte jedna projekce od druhé, vizualizují se anomálie cév a nádory
l	 termografie: měření teploty kůže, dg. cévního průtoku, nádorů
l	CT, Computer Tomography, výpočetní tomografie: poprvé použita 1961, rotační systém RTG lampa-detektory s KI, digitalizace a PC zpracování informací, archivace, k dg. tu., cévních potíží, krvácení, atrofií
l	 NMR, nukleární magnetická rezonance, též MRI, Magnetic Resonance Imaging: v praxi od r. 1980, elmg impuls změní postavení atomů H2, atomy se nasytí energií, kterou postupně ztrácejí, její vyzařování charakteristické pro danou látku, podrobný obraz měkkých tkání, dg patologie ještě před rozvojem anatomických změn 
l	u NMR lepší rozlišovací schopnost, dg oblastí, které nelze vyšetřit CT, pozor u kovových předmětů v organismu (protézy, kardiostimulátor), ? rizikové dávky ?, vyš. trvá asi 1 hod., ale expozice pac. je minimální
l	 využití u dg. CMP, demyelinizací, infekcí, tumorů, sklerózy, schizofrenie, atrofií
l	 PET, Positron Emission Tomography: informace o metabolismu látek v mozku, podání radioisotopu, většinou značené glukosy, sledování jeho rozpadu, kvant gama záření, metabolisace 
l	u PET patrné změny ještě před klinickou manifestací choroby: deprese, mánie, schisofrenie, epi, demence
l	 SPECT (Single Photon Emission Computer Tomography): využití radioisotopů, detekce gama záření, počítačem vytvořené virtuální řezy lidským mozkem, užitečné u dg. cévních problémů a demencí

LIKVOROLOGIE
l	 vyšetření mozkomíšního moku
l	 infekce (lues !), nádory, atrofie, traumata, metabolické poruchy
l	 lumbální punkce vleže či vsedě v meziobratlové oblasti L3-L4
l	 zavádí se jehla s mandrénem do hloubky 6-8 cm
l	 po propíchnutí tvrdé pleny odtéká likvor
l	 měření tlaku likvoru, vzorek cca 10 ml k vyš.
l	 po punkci 24 hod. klid na lůžku
l	 likvoru celkem 150 ml, obmění se 4x v průběhu 1 dne
l	pozor na nabodnutí míšního kořene a kolaps !
l	 punkci provést nalačno, poté dát napít, někdy nausea, vomitus 
l	 subokcipitální punkce: zavedení jehly do oblasti cisterny na prodlouženou míchou, po výkonu lze vstát, ale více rizikové, k dg odběru se používá řídce
l	 elektroforéza bílkovin z likvoru, dg. zánětů, nádorů
l	 krev v likvoru
l	 reakce na syfilis

