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TAKZVANE PROBLÉMOVÝ PACIENT
K. NEŠPOR

Úvod
Práce s tzv. problémovým pacientem bývá stresující a často zabere více
Jeho "problémovost" je obvykle zpusobena souhrou více činitelu. Terni
je užitečné se zabývat. Tato problematika má totiž praktický význam a souvisí mimo jiné s prevencí profesionálního stresu, stížnostrni na zdravotníky
nebo s prevencí agresivního jednání vuči zdravotníkum.
času.

Faktory

ovlivňuJící

problémovost obecne

Tzv. problémovost bývá dána souhrou více faktoru. K nim patn zejména:
- Činitele na strane pacienta, zejména jeho osobnost, nemoc, momentální stava pfedchozí zkušenosti se zdravotníky.
- Faktory na strane pacientovy rodiny, jako pocity viny pnbuzných, jejich osobnost a zdravotní stav, rodinná patologie (setfení hranic, triangulace, pseudoindividuace atd., o nich se zmíníme dále).
- Faktory týkající se pracovište.
- Faktory týkající se systému zdravotní péče a širší společnosti.
Uvedené faktory se neuplatňují izolovane, ale vstupují do interakcí. Nejlepší situace je ta, kdy ideální pacient s dobrým rodinným zázemím potká
skvelého zdravotníka v dokonalém zanzení. Nejhorší je naopak situace, kdy
problémový pacient s problémovou rodinou potká unaveného a osobnostne
nestabilního zdravotníka na problémovém pracovišti.
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Faktory na strane pacienta
Lze predpokládat, že pacient vetšinou nebude v ideálním duševním rozpoložení. Proto se témer vždy doporučuje provádet suportivní (podpurnou)
psychoterapii. Ta bývá vhodná jako nespecifická součást léčby vetšiny
telesných i duševních nemocí. V souvislosti s ní se zmiňují zejména následující prvky: Vytvorení terapeutického vztahu, naslouchání, umožnit projevení emocí, edukace, posílení zdravých složek osobnosti, pomoci vhledu,
zmena rámce, posilování sebeduvery, stanovení cílu a rešení konkrétních
problému (více viz napr. Beran, 2010).

Osobnost a návyky
Problémove se projevují zejména pacienti s disociáIní osobností, impulzivní, histriónští a paranoidní. Lze se setkat i s účelovým jednáním s cílem
získat neoprávnené výhody. Mimorádne nepríjemnou komplikaci predstavuje zneužívání alkoholu nebo toxických látek ve zdravotnických zarízeních.
To lze ilustrovat na príkladu. Jeden náš bývalý abstinující pacient byl hospitalizován pro tuberkulózu na plicním oddelení. Muž, který s ním sdílel
ložnici, si tam pravidelne nechával pres okno posílat destiláty. Ty na míste
pil, což jiste pusobilo interakce s ordinovanými léky a navíc u závislého spolupacienta vyvolávalo bažení (craving) po alkoholu. Situace prestávala být
únosná, proto onen závislý pacient informovalo celé veci lékarku. Ta pak
zjednala nápravu.
Zdravotníkum lze doporučit zejména následující:
- Udržet si zdravou profesionalitu a dobrou úroveň komunikace. Nedat
se vyprovokovat k eskalujícímu konfliktu.
- Současne je treba jasne vymezit hranice toho, co je a co není možné,
a trvat na jejich dodržování.
- Léčba poruch osobnosti zahrnuje mimo jiné nácvik tech sociálních dovedností, které ten který pacient postrádá. To ale už presahuje rámec tohoto sdelení.

Choroba nebo momentální stav
Problémove se projevují pacienti napr. ti, kdo prodelali zátežovou životní
událost, lidé vyčerpaní a ti, kdo jsou pod vlivem silných emocí nebo intoxikovaní alkoholem nebo pervitinem. Práve intoxikace alkoholem se ukázala
jako nejvýznamnejší faktor pri násilí páchaném pacienty na pracovnících
záchranné služby. Psychotická onemocnení, jako je schizofrenie, mohou být
príčinou agresivního jednání, ale v porovnání s počtem incidentu s pacienty
pod vlivem alkoholu, je toto riziko velmi malé (Nešpor a Knor, 2004). Zkrat-
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kovite jednají i lidé pri odvykacím stavu, kocovine, pfi silném bažení po psychoaktivní látce nebo s postižením kognitivních funkcí. U návykových nemocí hraje podstatnou roli motivační stadium. Efektivní práce spacientem,
který nestojí o zmenu, je možná. Bývá však náročnejší než práce s týmž pacientem ve stadiu rozhodnutí nebo stadiu jednání (česky napr. Nešpor,
2011). Ve španelské studii se ukázaly jako časté príčinyagrese vyžadování
psychoaktivní látky, pracovní neschopnost a vyžadování diagnostických
testu (García- Calvo a kol., 2010). Zvýšené riziko agre se se zjistilo i u pacientu s chronickou bolestí (Taft a kol., 2010).

Jak pfistupovat k intoxikovanému nebo rozrušenému
pacientovi, aby se snížilo riziko agrese
- Nebýt s ním o samote, mít možnost privolat pomoc a nacházet se blíže
dverím.
- Nemít na pracovišti zbytečné nebezpečné predmety, napr. težítka nebo
kovové plastiky.
- Pozor na známkyagrese. K nim patrí slovní agrese, neklid, uprený pohled a pfibližování se.
- U držovat bezpečnou vzdálenost.
- Hovorit klidne, ne hlasite, nepoužívat prudká gesta ani pohyby.
- Sdelení by melo být jednoduché a jednoznačné. Je vhodné pacienta
oslovovat jménem nebo "pane", "paní".
- Lze ho i neutrálním hlasem varovat pred následkyagrese.
- Doporučuje se také nabídnout pacientovi, aby se posadil. U sedícího človeka je riziko fyzické agrese podstatne nižší.
- Krome vhodného psychologického prístupu lze využívat i technické
a další prostredky jako poplašná zarízení a kamerové systémy. Mužský personál v dostatečném by mel být na pracovišti prítomen už pfi príchodu potenciálne agresivního pacienta.
- Pfi vetším riziku, napr. jestliže je agresor ozbrojený nebo zvlášte nebezpečný, je treba pfivolat policii.
- Napr. pfi aplikaci neklidové medikace je treba zasahovat v dostateč
ném počtu. Faktor prečíslení už sám o sobe pronikave snižuje riziko agrese.
- Farmakologická léčba neklidu musí brát úvahu a lékové interakce. Ty
jsou pfi intoxikaci alkoholem značné a prakticky zde neexistuje bezpečná
a zároveň účinná možnost farmakologického ovlivnení.
- Incident je správné dokumentovat, ale až dodatečne a po zvládnutí situace.
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Vliv minulých zkušeností

se

zdravotními službami a vliv médií

Minulá zkušenosti zkušenost pacienta nebo zkušenosti lidí z jeho
blízkého okolí často ovlivňuje pozitivne i negativne jeho očekávání. K tomu
pnstupuje vliv sdelovacích prostredku. Pro ne jsou nejzajímavejší prípady
hrubých chyb zdravotníku nebo naopak špičkové výkony, kterých dosahují
nejlepší pracovište. To pak vede verejnost ke zbytečné podezíravosti nebo
naopak k prehnaným očekáváním a následne ke zklamání.
Faktory na strane pacientovy rodiny

Práce s príbuznými pacienta bývá často obtížnejší než práce spacientem
samotným. Jedná se ale o oblast duležitou, která často zásadne ovlivňuje
prilbeh i výsledek léčby. Následující výčet není zdaleka úplný, jde spíše
o príklady.
- Pocity viny u príbuzných: To, že príbuzní nekoho nechávali dlouho bez
hmotné nebo psychologické podpory, se nekdy snaží vykompenzovat
nepnmerenými nároky na zdravotní péči a prehnanou kritičností. Tento
faktor se uplatňuje zejména tehdy, jestliže pacient zemreI.
- Osobnost, zdravotní a momentální duševní stav príbuzných podstatne
ovlivňuje ijejich komunikaci s pacientem a se zdravotníky.
- Sdílená závislost: V tomto prípade jsou napr. oba manželé či druh
a družka závislí na alkoholu nebo na drogách. Pokus jednoho z nich se léčit
je druhým sabotován, ať už vedome nebo nevedome. V ideálním prípade by
léčba obou partneril mela probíhat soubežne, ale v jiných zarízeních. Další
dobrou možností je to, že pro závislost léčený pacient vztah ukončí.
- SetÍ'ení hranic: Často se napr. matka dostává do koalice s dítetem proti
otci. To často souvisí s problémovým nebo návykovým chováním dítete
a oslabuje to jeho motivaci k léčbe. Komplikace pu sobí také spojenectví prarodiču a problémového vnuka, což oslabuje vliv a autoritu rodiču.
- Triangulace (vytvárení trojúhelníku): Pacient muže napr. pn komunikaci se zdravotníky vyjadrovat velkou kritičnost vuči rodičum a naopak pn
komunikaci s rodiči ventilovat zásadní výhrady vuči zdravotníkum. Triangulace se díteti snadno darí v prípade rozvedených rodiču, mezi nimiž je
i bez toho napjatý vztah. Nejlepší obranou proti triangulaci je prímá komunikace mezi terni, s nimiž pacient manipuluje, tedy napr. mezi pacientovými
rodiči a zdravotníky.
- Pseudoindividuace (zdánlivé osamostatnení): Dospívající nebo mladý
dospelý s návykovým problémem odmítá autoritu rodiču, ale současne bývá
stále méne schopen se o sebe postarat a selhává v životních rolích. To
zvyšuje jeho závislost na rodine a snižuje jeho nadej i na skutečné osamostatnení v budoucnu. V této situaci se doporučuje léčba dítete a jeho začle-
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není zpet do rodiny za tvrdých podmínek tesnejšího dohledu a vetších omezení, než odpovídají veku. Toho lze dosáhnout tím, že rodiče mohou pohrozit
podáním trestního oznámení za krádeže, návrhem ústavní výchovy nebo
v p:fípade plnoletých odep:fít pri nespolupráci hmotnou podporu nebo společné bydlení. Až zpetné začlenení dítete do rodiny umožňuje jeho skutečné
pozdejší osamostatnení. Kdy k nemu dojde, to záleží na veku dítete i dalších
okolnostech. Po zvládnutí problému dítete by se melo s rodiči terapeuticky
pracovat oddelene od dítete a umožnit jim prekonat jejich vlastní dlouho
nerešené problémy.
Faktory na strane zdravotníka

Jedná se o faktory zásadne duležité, často neuvedomované a podceňo
vané. Prevence vlivu negativních faktoru na strane zdravotníka nebo jejich
eliminace se do značné míry prekrývá s prevencí profesionálního stresu
(napr. Nešpor, 2007, 2009).
Mezi faktory na strane zdravotníka pat:fí zejména:
- Spánková deprivace nebo subdeprivace: Ta zhoršuje kognitivní funkce
včetne schopnosti správného úsudku a rozhodování (napr. Majekodunmi
aLandrigan, 2012). Navíc nedostatek spánku znesnadňuje ovládání negativních emocí. V chirurgických oborech ohrožuje spánková deprivace zejména lékare s kratší praxí (Sturm a spol., 2011). Kofein pn simulované lap aroskopii u spánkove deprivovaných lékaru zlepšil reakční čas a pocit bdelosti,
ale nevedI ke snížení počtu chyb (Aggarwal a kol., 2011).
- Zdravotníkova osobnost, nepnmerená ctižádost, nerešení osobní nebo
rodinné problémy, prodelaná zátežová životní událost a telesné či duševní
onemocnení: Zdravotníci by si meli dobre uvedomovat hranice svépomoci
a včas vyhledat odbornou pomoc.
- Minulé negativní životní zkušenosti s určitým typem lidí mohou vést
k predpojatosti a nepnmerenému reagování.
- Faktor času: Nutnost nebo tendence provádet současne více úkonu najednou zhoršuje výkonnost a pnspívá k vyčerpání.
- Relevantní znalosti a dovednosti: V odborné literature se lze setkat
s pojmem "do st dobrá matka". Je to užitečnejší než hovont o naprosto ideální matce, protože ta neexistuje. Podobne lze uvažovat o "dost dobrém zdravotníkovi". V dobe informační exploze si totiž jen málokterý lékar si muže
být naprosto jist, že všechny postupy, které používá, jsou v plném souladu
s nejnovejšími znalostmi.
- Jednostranná telesná a duševní zátež: Nejčasteji se jedná o vliv nadmerného sezení nebo stání v nevhodné či zatežující poloze. To často pusobí
bolestivé obtíže a vede k predčasnému vyčerpání.
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Faktory týkající se pracovište a organizace práce
Sem patrí dlouhé čekání, administrativní zátež zdravotník-u i pacientu,
odcizení, interpersonáIní konflikty v zdravotnických týmech, nedostatečná
možnost problémy konzultovat a komunikovat o nich, nedostatečné personální a technické vybavení, nevhodné členení a prostorové usporádání
pracovište atd.
Abychom tuto problematiku priblížili, nabídneme príklad z praxe. Chirurgická ambulance jedné velké nemocnice se nachází v suterénu a hledá se
obtížne. Prostory jsou špatne vetrané a nedostatečne osvetlené. V čekárne
se nekdy sejde velké množství lidí vetšinou s bolestivými obtížemi a tvárících se pochmurne. Odbavování pacientu je pomalé. Ponurou náladu prítomných nezlepší, když jsou svedky prevozu bezvládného človeka na vozíku,
patrne odváženého z operačního sálu. I když lékari na tomto pracovišti odvedou po profesionální stránce perfektní práci, lze sotva očekávat vdek
a spokojenost pacientu. Negativní emoce nebo stížnosti jsou za této situace
pravdepodobnejší.
Duležité jsou i faktory týkající se systému zdravotní péče. Napr. zdravotnické zarízení, které postoupí nezaplacené tzv. regulační poplatky exekutorské firme, muže pri další hospitalizaci pacienta sotva očekávat jeho
vstrícnost nebo shovívavost.

Faktory týkající se jiných sociálních vZívu
Zde se uplatňuje napr. zdanení alkoholu a tabáku, reklama škodlivých
látek a hazardu, vliv sdelovacích prostredku, kult násilí v médiích, vliv kultury, ze které pacient pochází atd. Nekteré z techto faktoru lze ovlivnit nebo
na ne pacienta lépe pripravit napr. za pomoci mediáIní gramotnosti.
Proč

si pacienti na zdravotníky stežují?

Duvodu je rada, nejčasteji to ale nebývá odborná chyba, ale faktory psychologické povahy na strane pacientu i zdravotníku. K nim patrí neochota či
nemožno st pacienta vyslechnout, jeho nedostatečná informovanost, snaha
najít viníka za neprízeň osudu a nerealistická očekávání. K tomu se mohou
pridružovat i prevážne ekonomicky motivované žaloby, jak se často deje
napr. v USA. Nelze ani vyloučit to, že zdravotník porušuje vedome zákon.
Sem patrí napr. neprimerená a ziskern motivovaná preskripce psychoaktivních látek nebo jej ich prekurzoru.
Bismark a spol. (2011) zjistili, že častej i si pacienti stežují na chirurgy
a psychiatry s dlouhou praxí. Vyšší výskyt stížností na chirurgy a psychiatry se potvrdil i v jiných studiích. Prekvapive si pacienti méne často stežo-
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vali na lékare, kterí studovali v jiné zemi, australští autori studie ale varují
pred tím tento druhý záver generalizovat, protože jiní ho nepotvrdili.
Praktická aplikace

Každý z nás se setkává s pacienty, s nimlZ se mu pracuje nesnadno.
V takové situaci bývá užitečné si položit otázku po pfíčinách. Z výše uvedeného textu vyplývá, že k nim nepatfí pouze pacientova osobnost. Následující tabulku lze použit jako jednoduchou pomucku, jak se v situaci lépe
orientovat.
Struktura problémovosti určitého pacienta

Tabulka 1.

Procento
problémovosti

Co a jak lze pozitivne
ovlivnit?*l

Pacientova osobnost
Pacientuv momentální stav
Pacientovy minulé zkušenosti
Pacientova rodina
Osobnost zdravotníka
Momentální stav zdravotníka
(únava a pod.)
Relevantní znalosti a dovednosti
zdravotníka
Pracovište (vybavení, personáIní
situace atd.)
Systém zdravotní
Součet

péče

100%

*l Príklady nekterých možností viz predchozí text.

Záver
Cílem této práce bylo poukázat na jev, který má velký praktický význam.
Problémovost pacienta je obvykle dána souhrou činitelu na více rovinách.
Patfí sem jiste pacientova osobnost a jeho momentální duševní a telesný
stav. Význam má ale i pacientova rodina a činitele na strane zdravotníka
a dále ty, které se týkají organizace práce, celého zdravotnického zafízení
nebo systému zdravotní péče.
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Analýza uvedených faktoru muže podstatne usnadnit a zefektivnit práci
s tzv. problémovým, pacientem a je duležitá i v prevenci profesionálního
stresu u zdravotníku.
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