
POST-INTENSIVE CARE SYNDROME (PICS)
Post-intensive care syndrome je soubor zdravotních (somatických i psychických) obtíží, které 
přetrvávají i poté, co se člověk zotaví z kritického stavu. Mohou se objevovat již v průběhu 
hospitalizace na oddělení intenzivní péče, v průběhu následné péče i po propuštění domů. 
Týkají se těla, myšlenek, pocitů i duševní rovnováhy, postihují pacienta i jeho blízké okolí a 
citelně ovlivňují kvalitu života všech.
Sledování této problematiky přineslo zjištění, že zkušenost z intenzivní péče (kromě onemoc-
nění či úrazu samotného) ovlivňuje velkou část pacientů a že určité příznaky se později v 
domácím prostředí spíše objeví, než neobjeví. Velmi často jde o toto:

Konkrétní „koktejl“ příznaků je individuální, obtíže se projevují v různé míře a každý člověk má 
jiné strategie na jejich zvládání. Shodně ale narušují život a člověk i jeho blízké okolí se potý-
kají s pocity jinakosti, nepochopení a bezvýchodnosti. Nutno podotknout, že tato zkušenost 
není ojedinělá a že i sdílení s dalšími lidmi, kteří procházejí podobnou zkušeností, může být 
hojivé. Nakonec může být pro pacienta více limitující nečekanost doprovodných příznaků 
než původní zranění či onemocnění. Proces uzdravování může být tímto omezován, proto je 
mnohdy potřeba podpory i dalších osob (z řad rodiny i profesionálů).

Celková svalová slabost při 

běžném pohybu (např. při chůzi, 
oblékání, sebeobsluze apod.)

Emoční rozlady a obtíže (výbu-
chy, oploštělost, pocity prázdna 

a ne-prožívání apod.)

Kognitivní problémy (potíže s 
pozorností, plánováním a organi-
zací komplexnějších úkolů, řeše-

ním problémů, pamětí apod.)

Zpomalenost (na běžné 
činnosti je potřeba delší čas)

Potíže se spánkem (při usínání, 
probouzení, jinakost v délce 
trvání spánku, v jeho kvalitě 

apod.)

Úzkosti, paniky, deprese

PTSD (posttraumatická stresová 
porucha)

Noční můry (včetně dopro-
vodného neklidu)

Nechtěné vzpomínky



"Když pomáhá rodina a blízcí..."
Nejpevnější oporou pro svého blízkého (a to jak ve fázi intenzivní péče tak i poté) může být 
člověk teprve tehdy, pokud se primárně stará vhodně sám o sebe.

Pokud si umíme zajistit vlastní rovnováhu, můžeme být dostatečně silným opěrným bodem i 
pro druhé. To, co by náš blízký mohl potřebovat, většinou odtušíme intuitivně, protože ho 
známe, určité informace mohou poskytnout i zdravotníci, kteří jsou s ním v častém kontaktu.

Péče o sebe:
Přenášet odpovědnost také na druhé, odkládat na později to, co odložit jde, nepečovat o       
vše, ale jen o to, co je nutné
Mít bezpečné místo, kde je možné ventilovat vlastní vztek, pocity viny, smutek či frustraci, 
vyčerpanost (připustit si, že tyto emoce jsou přirozenou reakcí na nastalou situaci)
Je dovoleno plakat, je dovoleno požádat o odbornou pomoc
Mobilizovat své strážce rozumové (jaká řešení jsou možná), emoční (co mi navozuje příjemné 
pocity), sociální (kdo je mi oporou) i tělesné (jak uvolním tělo nebo vybiju své tělesné napětí)
Naučit se mít prostor jen pro sebe
Odpočívat, jíst, pít (s citlivostí vůči sobě samému)
Sdílet potřebné s osobami s podobnými zkušenostmi (svépomocné skupiny, podpůrné skupiny)
Nezapomenout, že existuje humor



Minimalizace PICS na lůžku:
Podporovat orientaci pacienta (čas a jeho kontinuita, rodinné události, přiměřené okolní udá-
losti…)
Přinést osobní věci, fotografie apod.
Povídat si
Přinášet známé zvuky (např. číst u postele, pouštět oblíbenou hudbu či jiné audionahrávky, 
pokud je možné a svědčí to, lze i telefonovat s širší rodinou apod.)
Dotýkat se, promasírovávat, česat apod.
Připomínat známé vůně (při hygieně i v běžném kontaktu)
Psát deník, který může pomoci rekonstruovat období, které bývá často zapomenuto, vytěsně-
no či do paměti nezapsáno

Minimalizace PICS doma:
Pochopení, emoční podpora pro pacienta i sebe sama
Doprovázení (jít s dotyčným jeho tempem a po malých krůčkách)
Poskytování zpětné vazby (co se daří, jak se která oblast proměňuje apod.) a tím podpora 
náhledu na skutečný aktuální stav a jeho proměnu
Poskytování informací o tom, co je trauma a psychotrauma a hledání cest, jak zacházet s jeho 
projevy (pohyb, relaxace, ventilace emocí, kreativita apod.)
Kognitivní trénink (jako součást běžných denních činností i prostřednictvím PC programů a 
aplikací)
Zavedení kalendářů, diářů, lístečků s upomínkami (pro lepší orientaci v prostoru, čase a v 
proudu informací)
Ergonomická úprava domácího prostředí (pro pohodlný pohyb i duševní, případně spirituální 
potřeby pacienta)
Možnost účastnit se podpůrných, komunitních skupin, sociálních aktivizačních služeb apod.
Podpora samostatnosti a soběstačnosti v co největší možné míře
Když není jisté, co dál, dovolit si vyhledat odborné terapeutické služby a nechat se jimi inspiro-
vat, podpořit 1

Další užitečné informace:
Video THRIVE: Redefining Recovery
(www.youtube.com/watch?v=T03palv4mYU)
Society of Critical Care Medicine
(www.sccm.org) 

  1 Text podle www.sccm.org a publikace Lišková, K. a kolektiv (2014). Neurorehabilitace: Jak se zorientovat? Praha: Erudis.


