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NFT u  vodiča z povolania
Po K-C traume - kazuistika
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Odoslaný na psychologické vyšetrenie neurológom

Dátum : 23.3.2005
Otázka: 
St.p.K-C traume s rezid. org. psychosy. v.s. predtým 

pracoval ako vodič z povolania. Je schopný 
vykonávať túto prácu zo psychologického hľadiska? 
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● Anamnéza: 
● SA: 30 ročný vodič z povolania, zamestnaný v nákladnej preprave. Držiteľ VP sk. 

B,C,D.  V sept. 2004 utrpel K-C traumu pri dopravnej nehode na svojom 
osobnom aute - nedal prednosť v jazde, asi mal mikrospánok, bol 
unavený....Utrpel polytraumu s početnými kontúziami a hemoragickými 
ložiskami v oboch hemisférach, 21 dní v umelom spánku, kontúzia pr. pľúc, 
pneumotorax,  fraktúra klavikuly vpravo.

● RA: matka chorá na srdce, otec liečený na obličkové kamene. Súrodenci: mladšia 
sestra, zdravá. 

● OA: V detstve častejšie chorý na priedušky, recidivujúce angíny. V dospelosti 
liečený pre radikulárny sy. Vyučený automechanik. V škole mal slabší prospech, 
nemal vzťah k učeniu. Ženatý. 1 dieťa. Alkohol - len výnimočne.. Iné návykové
látky:0. Pozorovanie: rečový prejav ťažšie zrozumiteľný - pretrváva mierna 
dyspfonia , dysarthria. Pacient udáva, že sa od detstva ťažšie vyjadroval. 
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Nálezy: 

St.p. kraniocerebrálnej traume s reziduálnym 
organickým psychosyndrómom. St.p.polytraume - po 
kontúzii pravých pľúc, pneumotoraxe, po frakt. 
klavikuly vpravo.

CT: trepanačný defekt frontoparietálne vpravo šírky 
1cm bez ložiskových posttraumatických zmien v 
mozgovom parenchýme
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VÝSLEDKY PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETRENIA

3 mesiace po nehode v BA so záverom: 
Mierny organický psychosyndróm so signifikantnou deteriorizáciou 
exekutívnych funkcií. V súčasnosti ostáva spomalené psychomot. 
tempo, zvýšená unaviteľnosť, prítomný čiastočný pokles flexibility 
kognícií a vizuálne-priestorových funkcií, reč dysfonická

u nás o 6 mesiacov po nehode (23.3.2005):
Pretrvávajú známky ľahšieho organického psychosyndrómu - inhibícia 
psychomotorického tempa, mierny pokles kapacity percepčných 
procesov, vizuálne-motorickej kontroly pozornosti a priestorového 
pamäťového faktora s dosahom na praktickú kognitívnu efektívnosť, 
exekutívne funkcie. Prítomné mierne organické behaviorálne prejavy, 
kvantitatívne organická deteriorizácia nezistená. Neuropsychická
stabilita v norme. 
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Posudok:

Pacient nie je psychicky spôsobilý na profesionálne vedenie 
motorových vozidiel z dôvodu pretrvávajúcich prejavov miernych 

kognitívnych porúch v psychodiagnostickom obraze.

Dg.F06.7

Doporučenie: NFT, kontrolné psychologické vyšetrenie po 
absolvovaní 30 sedení
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VSTUPNÝ NFT  a voľba protokolu

Vstupný protokol vykazuje vyššie pomery na Fz bilaterálne, hraničné
bety 2, kvantitatívne SMR v norme, kvalitatívne známky sklonu k 

hyperaktivite v podobe vysokovoltážnych excesov SMR. Théta 
amplitúdy kvantitatívne v norme, na kvalitatívnej úrovni  výskyt  Mú
rytmov pozorovateľných na Fz k A1. Alfa pri vstupnom tréningu bez 

pozoruhodností. 

Voľba protokolu: Lubarov protokol na Fz. PH- inhibícia 4-8, podpora 
12-15 SMR, ĽH inhibícia 4-8. Potláčanie 6-10 striedané od 8. tréningu 

pri výskyte  excesívnej alfy na ľavej Fz lokalizácii, podpora 15-20 
opatrne s kontrolou spätnej väzby od pacienta. 
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vstupný NFT protokol
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Posledný NFT protokol
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Porovnanie výsledkov v psychodg. testoch pred a po 
NFT. 

23.3.2005: RPM HS32, delta 2, čas 30 min, IQ86
1.7.2005: RPM HS43, delta 2, čas 30 min, IQ98
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Znázornenie rozdielu výsledkov v RPM na Gaussovej krivke
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Výsledky v teste koncentrácie pozornosti

TKP pred NFT:  R48,S46,V2,Š0,Ch2 S/R95,8%
retest pod nátlakom: R50, S45, V5 Š0, Ch5 S/R90%

TKP po 20 tréningoch:
R54, S53,V1,Š0, Ch1 S/R98,1

retest pod nátlakom: R57,S53,V4,Š0,Ch4, S/R92,9

TKP po 30 tréningoch
R59, S58, V0 Š1,Ch1 S/R98,3%

pod nátlakom: R59, S57,V1 Š1 Ch2 S/R96,6%

CIT pred NFT: 
SS 970 SI2

CIT po 30 NFT
SS1000 SI0
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Porovnanie výsledkov v rýchlosti výkonu

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Porovnanie absolutneho počtu správnych riešení v stenoch pri 
bežných podmienkach
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Porovnanie absolutneho počtu správnych riešení v stenoch v situácii 
záťaže
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Porovnanie výsledkov v prognostickej hodnote správnosti výkonu 
(relatívna správnosť).
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Porovnanie prognostickej hodnoty správnosti výkonu (relatívna správnosť)  v 
záťažových podmienkach
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Porovnanie rýchlosti výkonu, prognózy správneho výkonu bežne a 
pod nátlakom  po 20 NFT
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K položkovej analýze testu TKP

TKP postihuje psychomotorické tempo (R).
Vypovedá o inteligencii, g -faktor (významné korelácie IQ a S, S/R 

hodnôt). Má vzťah k vzdelanostnej úrovni (R,S). Čím vyššia 
vzdelanostná úroveň, tým nižšia chybovosť v TKP. 

Pri NFT došlo k zlepšeniu intelektového výkonu o 12 bodov.
Došlo k zvýšeniu rýchlosti a správnosti výkonu - možno predpokladať, 

že sa NFT mohla ovplyvniť oblasť duševného obzoru súvisiaca s 
učením, prijímaním nových informácií. 
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TKF - Test kresby figúry (Rey-Osterrieth)

TKF pred NFT:
kópia HS30 zn.5 (10%), reprodukcia, HS20, zn.4(25-30%), pku IV

TKF po NFT
kópia HS33 zn.3(30%),  reprodukcia HS24 zn.3. (50%), pku I

kvalitatívne: reziduálne známky vývinových porúch učenia z detstva 
pretrvávajú, zlepšenie percepčnej aktivity a orientácie v  symbolových 

schémach s prejavom k bežnom styku v zlepšení tempa, artikulácie, 
fonematickej stránky v hovorenej reči, zlepšenie integrácie vizuálnych 
vnemov s jemnou motorikou, vizuálne-motorickej kontroly pozornosti. 
Aj keď kvantitatívne parametre interpretujeme s opatrnosťou vzhľadom 

na to, že sa jedná o retest, ale  nepredpokladáme vplyv retestu na 
kvalitatívne stránku typu percepčného uchopenia (I-VI podľa vývinovej 

úrovne). 
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TKF kópia pred  NFT

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


TKF kópia po NFT
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TKF reprodukcia pred  NFT
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TKF reprodukcia po NFT
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Bez výraznejších zmien

Nezmenili sa výsledky v teste opakovania čísel (odpredu 7, odzadu 5), VS 8 
pred aj po NFT. Výsledky v Grassiho teste organicity kvantitatívne bez 
zmeny (CS22- bez deteriorizácie),  kvalitatívne redukcia organických 

prejavov v správaní (Ich B pred NFT - 28, po NFT - 8 . FDT kreslí
schematicky pred i po NFT, dissimulatívne tendencie, nechuť prezentovať

grafický prejav (nerád kreslí od detstva) poukazuje na vývinovú tému s 
dosahom na jemnú motoriku

****

Ostatné psychodiagnostické testy vodičskej spôsobilosti spĺňali kritériá aj 
pred NFT preto výsledky nie sú uvádzané. 
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FDT 22.9.2005 
2 mesiace po ukončení cyklu EEG BF
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RESUMÉ

Po 30 NFT sa u pacienta zlepšila pozornosť v zložke kapacity, 
distribúcie, selektivity i vigility, zlepšilo sa odolávanie záťaži, 

výkonové predpoklady sa stali kvantitatívne lepšie, kvalitatívne 
stabilnejšie. Výsledky výkonových testov dosiahli pásmo priemeru 

vodičov a preto bol posúdený ako psychicky spôsobilý na prácu vodiča 
z povolania s dispenzárnymi kontrolami 4x do roka aj s ohľadom na 
premorbidný terén (susp. ADD s komorbidnými poruchami učenia -

znížená sluchová percepcia a známky dysregulácie v oblasti fatických 
funkcií) a okolnosti úrazu pri nehode. Bola mu doporučená

psychohygiena ako pri sy. ADD. ADHD.  
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2009
Kontrolné psychologické vyšetrenie vodiča z povolania
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Kontrolné psychologické
vyšetrenie vodiča po 4 rokoch
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