
Nemoci paměti 

/rozšiřující materiál k tématu 

paměť/ 



Kvantitativní poruchy paměti: 

HYPERMNÉZIE 

- nadměrná funkce paměti, např. zvýšená 

paměť na nepříjemné, trapné či trýznivé 

události u neurotiků 

 

- ??? Zjisti, kdo je to neurotik 



HYPOMNÉZIE 

 - celkové snížení výkonu paměti 

 

- příčiny: demence /porucha tzv. vštípivosti 

paměti – stáří, alkohol/, u neurotika citové 

vypětí, u zdravého člověka tréma 

 

- ??? Co je to tréma? Kdy máš trému? 



ANAMNÉZIE 

 

- ztráta paměti  

úplná – vyjímečně – tzv. hysterický 

mrákotný stav, většinou částečná 

příčiny: 

- hysterické – „touha zapomenout“ – na 

událost spojenou s úzkostí, studem, 

výčitkami svědomí atd. 



 např. touha obviněného zapomenou na 

svůj čin / zkoumá se zda je simulovaná/ 
 http://www.novinky.cz/krimi/290916-seniorka-kvuli-vrazde-stanula-opet-u-soudu-obhajce-dodal-novy-posudek.html 



ÚRAZY S OTŘESEM MOZKU: 

 Projevuje se :  

- ztrátou vědomí / většinou do 5 minut, ale může 
trvat i déle/ 

- ztrátou paměti -postižený si nepamatuje na 
určitý časový úsek před úrazem nebo si 
nepamatuje na dobu po úrazu 

- Pacient se z bezvědomí probírá sám a 
nepamatuje si na okamžik úrazu a krátkou 
dobu před ním – je dezorientovaný a spavý  

- po probrání – zvracení, bolesti hlavy, závratě, 
poruchy koncentrace, poruchy spánku 



První pomoc: 

1. zjištění vědomí  

2. sledujeme vitální funkce  

3. když přijde postižený k sobě, musí být pod dohledem zodpovědné 
osoby  

4. zajistíme mu lékaře, jelikož později by se mohlo objevit zvracení 

Pacienta udržujeme při vědomí a zavoláme pomoc, jelikož úraz 
hlavy může být těžší a může se vyskytovat krvácení do mozku 
(nitrolební krvácení) či zlomenina lebky.  

Nedávejte pacientovi nic pít ani jíst, protože bez rentgenu (RTG) či 
počítačové tomografie (CT) nelze jednoznačně říct, zda není 
poškozen mozek nebo lebka a nebude nutná operace pod anestezií  

 

??? Jaká je prevence ořesu mozku? 

 



OTRAVY 

 např. „alkoholické okénko“ 

 ??? Zjisti, co to je. 
Jak jsou posuzovány trestné činy spáchané pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek? 

http://www.denik.cz/zlinsky-kraj/agresivni-opilci-konci-casteji-v-poutech-20130220-4ax4.html 



Kvalitativní poruchy paměti: 

 PARAMNÉZIE -  úprava minulých zážitků 

ve vzpomínkách – např.v důledku citového 

zaujetí nebo časový a situační posun 

 

 ILUZE PAMĚTI -  např. pocit dříve 

viděného či slyšeného nebo naopak iluze 

dosud nepoznaného 



 HALUCINACE PAMĚTI – vzpomínka na událost, 
která se nestala, vyskytují se s jinými 
halucinacemi a bludy  

např. nemocný si dobře pamatuje na stvoření světa 

BÁJIVÁ LHAVOST -  osoby s hysterickými a 
psychopatologickými rysy nebo hypertrofickou 
fantazií 

-normální u malých dětí / „přepral jsem bandu 
loupežníků/ 

Např. Baron Prášil 
http://www.fdb.cz/film/baron-prasil/3624 

2012-29-12 
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