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Súhrn 

Oeväťpoložkovou analógovou škálou sa zistili dojmy hospital! zova n~Th psychiat rickyrh pa 
cientov po prvom psychiatrickom vyšetrení. 

Štvorpoložkovou analógovou škálou sa vyšetrili ,.dojmy'· korešponclujucich vyšetrlljúci r h 
psychiatrov. 

Izolovali sa niektoré štatisticky relevantné výsledky . ktor!' móžu byt účinne vo ťurmova lll 

terapeutického vzťahu a v pacientovom spracovani terapeutické ho procesu . 

K r ú č o v é s lov á: atmosféra na oddelení - pocity - dojmy 

L Žucha, T. Čaplová, L. Izaková: THE FIRST IMPRESSION 
FROM ADMISSION EXAMINATION AFTER HOSPITALISATION 
OF PATIENTS 

Summary 

Using rune-item analogic scale were evaluated nimpress ions" from admission psychiatric 
examination after hospitalisation of psychiatric patients . Using four-itcm analogic scale wen' 
evaluated nimpressions" of their psychiatrists. 
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Some statistical relevant results were isolated, which could be effective in formulation of 
therapeutic relation and patienťs understanding of therapeutic process. 

Ke y w o r ds : atmosphere at department - nfeelings" - nimpressions" 

Úvod 

Spokojnosť pacientov s liečbou sa považuje za jeden z indikátorov kvality starost
livosti, úzko súvisiaci s jej pozitívnou akceptáciou . Touto problematikou sa v posled
nom období zaoberali viacerí autori . Napr. Kasalová (1994) a Pečenková (1994) zis
ťovali spokojnosť pacientov s hospitalizáciou a s liečbou na somatických oddele
niach . Machu a kol. (1995) anonymnou anketou zisťovali spokojnosť pacientov s li eč
bou v Psychiatrickej liečebni v Brne. Ankety sa zúčastnilo 301 pacientov. Subjek
tívny pocit spokojnosti bol častejšie vyjadrený u žien ako u mužov a na oddeleniach 
s otvoreným režimom v porovnaní s akútnymi oddeleniami. 

Cieľom práce bolo získať údaje o procesoch , ktoré môžu vplývať na "atmosféru" 
pobytu v psychiatrickej nemocnici. Pod "atmosférou" nemocnice a oddelenia rozu
mieme globálny obraz cirkulácie emočných postojov a rôznych explicitných a impli
citných ideológií ako pacientov, tak aj zdravotnickeho tímu (Žucha a Čaplová, 1986). 

Probandi 

Probandi sú pacienti Psychiatrickej kliniky LF UK a FN v Bratislave, vyšetreni 
po prijatí na kliniku v mesiacoch apríl a máj 2000 a ich korešpondujúci lekári . 

Z prijatých pacientov sa vylúči li len osoby pre psychopatologické dôvody neschop
né zmysluplne zhodnotiť situáciu. 

Metóda 

Pacienti po vstupnom psychiatrickom vyšetreni dostali na vyplnenie dotazník 
s 9 položkami a korešpondujúci vyšetrujúci lekári so 4 položkami. Hodnotenie sa re
alizovalo na vizuálnej analógovej škále. Dotaznik vypÍňali individuálne. 

Zoznam položiek dotazníka pre pacienta: 
1. Do akej miery sa splnilo Vaše očakávanie, že budete môcť otvorene s lekárom 

hovoriť o svojich problémoch? 
2. Do akej miery sa splnilo Vaše očakávanie, že budete mať dostatok času vy

rozprávať sa? 
3. Do akej miery sa splnilo Vaše očakávanie, že získate pochopenie zo strany oše

trujúceho lekára? 
4. Do akej miery sa splnilo Vaše očakávanie o získaní informácií o Vašom zdra

votnom stave hned po vyšetrení? 
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5. Do akej miery sa splnilo Vaše očakávanie o získaní informácií o li ečbe? 
6. Do akej miery sa splnilo Vaše očakávanie o tom , čo môžete Vy urobiť pre 

zlepšenie svojho stavu? 
7. Do akej miery sa splnilo Vaše očakávanie, že sa Vám po vyšetrení ulaví ? 
8. Do akej miery máte pocit, že zo strany lekára bola zohladnená vážnost Vášho 

problému? 
9. Do akej miery ste spokojný s prístupom lekára k Vám počas prvého vyšetre

nia? 

Zoznam položiek dotazníka pre lekára: 
1. Do akej miery pacient s Vami pri vyšetrení spolupracoval? 
2. Do akej miery ste mali časový komfort pri vyšetrení? 
3. Do akej miery ste všeobecne spokojný s vyšetrenim? 
4. Odhadnite, do akej miery bol pacient spokojný s vyšetrením? 

Analógové hodnoty sa digitalizovali a štatisticky spracovali (r fí , chí na druhú ). 

Výsledky 

Vyšetrilo sa 90 pacientovakorešpondujúcich lekárov. 
Vek pacientov bol od 18 do 75 rokov (priemerný vek 34,7 r .). Vo výbere bolo 

34 mužov (37,8 %) a 56 žien (62,2 %). Diagnosticky bol súbor heterogénny, prevlá
dali pacienti s afektívnymi poruchami (38 ,9 %). Pre závislosť od psychoaktívnych lá
tok bolo hospitalizovaných a vyšetrených pomocou dotazníka 16 pacientov (17,8 %). 

Pri spracúvani výsledkov sa nezohladňoval vek, pohlavie, počet predchádzajú
cich hospitalizácií, ani diagnóza pacientov. 

Hodnotenia pacientova lekárov sa rozdelili na štyri triedy. Tab. 1 a 2 obsahujú 
početnosti tried odpovedí. Uvádzajú sa absolútne početnosti . 

TabuIka 1. Početnosti tried odpovedí v podvýbere pacientov (n-90) 

Položka 0-24 25-50 51-74 75-100 

1 3 6 9 72 

2 4 7 17 62 

3 6 6 3 75 

4 22 15 6 47 

5 22 13 12 43 

6 25 12 14 39 

7 9 16 14 51 

8 5 10 8 67 

9 2 2 5 81 
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Tabulka 2. Početnosti tried odpovedí v pod výbere vyšetrujúcich lekárov 

Položka 0-24 25-50 51-74 75-100 

1 7 8 23 52 

2 4 18 14 54 

3 5 12 27 46 

4 4 9 28 49 

Všeobecne vzniká dojem, že pacienti sú spokojní s výkonom lekára (položky 1, 3, 
9). Zároveň sú informačne frustrovaní (položky 4, 5, 6). 

Hodnotenia lekárov sa vzájomne korelovali . Použil sa korelačný koefici ent r fí. 
Výsledky uvádza tab . 3. 

Tabulka 3. 

Položky 

Ll : L2 

LI : L3 

LI : L4 

L2 : L3 

L2 : L4 

L3 : L4 

" p < 0,05 
** p < 0,01 

Korelácie hodnotení lekárov 

rfí chí na druhú významnosť (p) 

+ 0,15 2,02 nesignif. 

+ 0,55 27,22 ** 
+ 0,46 19,04 ** 
+ 0,24 5,18 " 
+ 0,24 5,18 * 
+ 0,60 32,4 "" 

Z významnosti koefici entov vyplýva koherencia postojov vyšetrujúcich. 
Spokojnost vyšetrujúcich a pacientov s vyšetrením sa porovnávala podľa kritéria 

chí na druhú. Porovnali sa položky uvedené v tab. 4. 

Tabuľka 4. Hodnoty chí na druhú vybraných rozdielov položiek 
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Položky 

l: L! 
9: L3 

9 : L4 

2: L2 

" p < 0,05 
** p < 0,01 

chí na druhú významnosť (p) 

11 ,22 " 
28,18 * 
28,08 ** 
5,56 nesignif. 
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Hodnotenia vyšetrujúcich lekárov sú "prísnejšie" ako hodnotenia pacie ntov. vý
sledky hodnotenia časového komfortu pri vyšetrení v podvýlw re pacie ntov a ko
rešpondujúcich lekárov sa významne ne líšia (porovnanie p,,!ožiek 2 a L2l. Pacienti 
a lekári pracovali zväčša v časovom komforte. 

Diskusia 

Pobyt v nemocmcl je z psychologického hladiska zvlášt cmočne vzťahovo 

náročný. Prináša vysoko relevantné zážitky, ktoré môžu byt re levantné ako \' pato
genéze, tak aj k terapeutickým procesom. 

Z klinických skúseností pravdepodobne každého psychiatra vyplýva deobecne 
negatívny vplyv závislých osôb na "atmosféru" oddele nia. Možno počítať, že tento 
všeobecný účinok vplýva ako na lekárov, tak aj na pacie ntov iných diagnostických 
skupín a môže tak ovplyvniť aj výsledky, o ktorých sa referuje v práci . 

Vzťah medzi pacientom a lekárom je do značnej miery určovaný vzájomným 
očakávaním a tým, do akej miery sa napÍňajú obe strany tejto interakčnej dyády. 

Jednou zo základných potrieb pacienta je túžba po informaciách . Chce poznat 
svoju diagnózu, príčiny svojich zdravotných ťažkostí, spôsoby liečby, prognózu, 
možné komplikácie a pod. Viacerí autori (napr. Honzák. 1987 ; n eran, 1997 ; Hnili 
cová a Janečková, 1998) poukázali na to, že nedostatok informácií môže vytvárat po
cit nespokojnosti u pacientov. Tiež Machu a ko\. (1995) na súbore 30 1 paci l' ntov zi
stili na jednej strane relatívne vysokú spokojnosť s liečbou a so starostlivostou o pa
cientov, na druhej strane nespokojnosť s informáciami o zdravotnom stave, o lie koch 
a o trávení volného času počas pobytu na psychiatrii. Najmä úvodné psychiatrické 
vyšetrenie, ako sa v tejto štúdii potvrdilo, môže vyvolať pocit nedostatku informácií . 

Niekedy opakovaný pobyt pacienta v psychiatrickom zariadení je hodnote ný po
zitívnejšie než prvý pobyt. Túto skúsenosť autori získali vo výbere 37 pacientov 
s diagnózou drogovej závislosti, ktorých vyšetrili pomocou vlastného 12-položkového 
dotazníka (Žucha a kol. , 1998). Zdá sa, že opakovaná h ospitalizácia urobila pacie n
tov viac realistickými, ich terapeutické ašpirácie boli viac triezve a správnejšie hod
notili závažnosť svojej závislosti . Aj v tomto súbore sa zistila nižšia miera spokojno
sti pacientov so získanými informáciami. 

Záver 

Vstupné vyšetrenie často vyvoláva pocit nedostatku informácií, čo potvrdili aj 
výsledky štúdie. Nízka spokojnosť pacientov s informovanosťou vedie k zamysleniu 
a k hladaniu nápravy. Postoje vyšetrujúcich sú prísnejšie ako postoje pacientov, čo 
môže byt námetom pre ďalší výskum. Vzhfadom na velkosť súboru neboli vytvorené 
podmienky na skúmanie, ako závisia hodnotenia pacientov od špecifických činitdov 
(napr. vek, diagnóza). 
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Práca nadväzuje na nesenie grantovej výskumnej úlohy VEGA, číslo projektu 
1/7524-20 "Predikcia účinnosti terapie u hospitalizovaných psychicky chorých podľa 
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