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ÚVOD 

  Lekári nastupujú do výkonu svojej profesie s najlepšími úmyslami: „ak bude 

možné liečiť, budeme liečiť, postarať sa však je možné vždy“. Táto zodpovedná úloha si 

vyžaduje rozsiahle vedomosti, ich komplikované intelektuálne spracovanie, presný 

odborný úsudok a citovú angažovanosť k pacientom, ako aj k ich ošetrovateľom. Práca 

lekárov je spojená so stresom, s mnohými pochybnosťami, vysokými požiadavkami, s 

osobnou zodpovednosťou, a niekedy nevyhnutne aj s negatívnymi výsledkami napriek 

ich vynaloženému maximálnemu úsiliu. Žiaľ, existuje mnoho dôkazov o tom, že lekári 

majú, v porovnaní s bežnou populáciou, vyššiu mieru psychického stresu, pocitu 

"vyhorenia", závislosti na alkohole a drogách či samovrážd. Lekárov zlý zdravotný stav 

môže mať vplyv na jeho starostlivosť o pacientov, na pracovné a rodinné vzťahy a môže 

spôsobiť aj stratu zamestnania. Je preto veľmi dôležité, keď vieme, ako zabrániť týmto 

problémom, minimalizovať ich vplyv, ak sa objavia, zabezpečiť starostlivosť na 

osobnej, profesionálnej a systémovej úrovni. 
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Faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie a pohodu lekárov 

Vzhľadom na profesionálne požiadavky a ich vplyv na zdravie, je zrejmé, že 

lekári sú ohrození rovnakými chorobami ako všetci ostatní v populácii a môžu byť 

vystavení vyššiemu riziku infekčných chorôb, agresie zo strany pacientov, nežiaducim 

vplyvom dlhého pracovného času alebo poruchám spánku. Iné dôkazy naznačujú, že 

osobnosť a skorý emocionálny stav môže mať rovnako vplyv na riziko ich zraniteľnosti 

voči stresu (napr.idealistické/perfekcionistické typy a introverti si viac ako iní 

nepripúšťajú zdravé zvládanie stratégií potláčania stresu). Ktokoľvek, aj ten najzdravší a 

najsilnejší jedinec, môže trpieť v dôsledku dysfunkčného a škodlivého pracovného 

prostredia. Klasická kombinácia jednotlivca a profesionálnej prípravy ("mikro"), 

tímového ("meso") a systémového ("makro") prostredia sa  preto musí brať do úvahy, ak 

chceme pôsobiť preventívne a liečiť. 

 

Získanie a udržiavanie profesionálnej pohody zdravotníckych pracovníkov - úloha 

vzdelávania a odbornej prípravy 

Správny vývoj dieťaťa tak, aby sa stalo silným dospelým jedincom, je dlhá 

cesta, ku ktorej potrebujeme prostredie s čistou vodou, dostatkom potravy, láskyplných 

vzťahov, dobrých škôl a pokojnou občianskou situáciou. Záujem nás, rodinných 

lekárov, o základné ľudské práva a rovnosť, je pre náš záujem o profesionálnu pohodu 

lekárov - vytváraním zdravého prostredia pre všetkých našich pacientov, vychovávame 

lekárov budúcnosti.  

Zásadnou otázkou je výber. Lekárske fakulty majú často prijímacie kritériá, 

ktoré uprednostňujú skôr individuálne študijné úspechy ako psychický rozvoj či 

emocionálnu inteligenciu, ktoré sa dajú ťažko objektívne posúdiť.  
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Kritéria výberu na štúdium na lekárskej fakulte sa tak posúvajú k hľadaniu 

osobných a akademických kritérií, k vlastnostiam, ako je empatia, schopnosti pracovať 

v tíme a altruistickej autonómnej motivácii, ktoré sú základom pre ľudí prosperujúcich  

(a prežívajúcich) v medicíne. Ďalej ide o kultúru a budúcnosť lekárskych fakúlt 

a špecializačnej prípravy. Kľúčom je dôraz na profesionálny a osobný rozvoj mladého 

poslucháča, rovnako ako aj rozvoj jeho vedeckých poznatkov a technických zručností. 

Sú známe tri mechanizmy na vybudovanie profesionálnej odolnosti:  

1. stupňovanie náročnosti úloh,  

2. personalizácia spätnej väzby s podporou,  

3. kultúra, ktorá si skôr cení potenciál všetkých študentov, než by odmeňovala len tých 

"najúspešnejších". 

Ďalším dôležitým a moderným prístupom v študijnom pláne je zvládanie 

(simulácia) etických a komunikačných dilem a explicitný rozbor emocionálnej reakcie 

na také problémy ako napr. oznamovanie zlých správ, práca s pacientmi, ktorí sú 

obeťami domáceho násilia, alebo riešenie situácie s kolegami, ktorí nepodávajú 

dostatočné výkony ... Takýto prístup je úplne odlišný od historického modelu 

vzdelávania lekárov v laboratóriách, anatomickej pitevni a neštruktúrovaných 

klinických zariadeniach. Je zrejmé, že zložité situácie a negatívne emócie sú bežnou 

súčasťou lekárskej praxe, avšak dá sa naučiť, ako ich zvládať.   

Treťou bežnou a dôležitou zložkou, zvlášť v postgraduálnom štúdiu, je 

pôsobenie školiteľov a mentorov, starších kolegov, ktorí majú nielen špecifické odborné 

znalosti, ale aj skutočný záujem o budúcnosť a úspech daného študenta, a ktorí mu 

poskytujú cielenú spätnú väzbu, rovnako svoje riešenia profesionálnych dilem a svoje 

spôsoby zvládania stresu.  
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Mentorstvo, ktoré sa však zaoberá výhradne faktickými oblasťami, napr. výber 

liekov alebo zákrokov výhradne len na základe dôkazov, nepomôže mladému lekárovi 

získať pohľad na jeho vlastné silné stránky a na mechanizmy zvládania problémov. 

Mentori sa tiež môžu zamerať na mladého lekára ako na člena tímu a na to, akú má 

schopnosť vytvárať si vzťahy. Nasleduje nezávislá prax v zdravotnom zariadení, kde sa 

robí ročné vyhodnocovanie s  kolegom, ktorý pomáha hodnotiť výkony, ambície 

mladého lekára, jeho ďalší profesionálny rast, ako aj jeho zdravotný stav a starostlivosť 

o seba samého. 

 

Najdôležitejšie znalosti a pochopenie  

 Predchádzať chorobám spojených so stresom nám pomáhajú princípy emočnej 

pohody; sebapoznanie a sebaochrana; pochopenie emocionálnych náročných udalostí a 

plánovanie takých zmien ako je rodičovstvo, odchod do dôchodku či nástup na nové 

pracovné miesto; vedomá voľba medzi záchrannými sieťami a únikovými cestami 

(uprednostniť pohybové a kultúrne aktivity pred pitím osamote ...); vytvorenie kultúry 

pracoviska, ktoré sa stará o svojich zamestnancov; a takých systémových faktorov, 

ktoré môžu byť nápomocné. 

  Jednou z veľmi užitočných  vlastností je odolnosť. "Schopnosť uspieť, žiť a 

rozvíjať sa  pozitívnym spôsobom ... napriek stresu alebo nepriazni osudu, ktorý by za 

normálnych okolností zahŕňal reálnu možnosť negatívneho výsledku". Odolní  ľudia 

zachovávajú pokoj, plánujú dopredu, prijímajú nezdary, vytrvajú, získavajú si ostatných 

na pomoc, a sú presvedčení, že na úspešnom konci záleží. Rozvíjanie odolnosti 

v špecializačnej príprave zahŕňa posilňovanie výkonnosti naučením sa zvládania stresu, 

zadávaním zmysluplných úloh so spätnou väzbou, dokazovaním, že vytrvalosť sa 

vyplatí, a tak po čase môžu byť v zvládaní týchto úloh istejší.  
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  Mentori sa môžu sústreďovať na plánovanie, zvládanie úzkosti, určovanie 

dlhodobých  cieľov a na spätnú väzbu toho, ako to zvládajú. Vytváranie stále 

náročnejších zadaní pri rastúcej zložitosti osnov, časom vybuduje odolnosť, možnosť 

zvýšenej autonómie poslucháčov kurzu, ktorí sa tak učia byť nezávislí. V neposlednom 

rade zapojenie odolných jednotlivcov, ktorí môžu preukázať, že to nie je ľahké, môže 

byť užitočným workshopom! Na systémovej úrovni môžu byť užitočné tieto  

organizačné zásahy: 

• Vedomá proaktívna obozretnosť voči rizikám v systéme (napr. plány, ako sa 

vysporiadať s nedostatkom zamestnancov). 

• Súhlasiť so spoločnou zodpovednosťou zvládať stresory a rizikách. 

• Plánovať zaradenie času  na prediskutovanie problémov. 

• Prijať spoločnú zodpovednosť za konanie pri ťažkostiach. 

• Vytvárať kultúru podpory, bezpečnosti a dôvernosti. 

• Dohodnúť sa na pravidlách a protokoloch - "ovládať stres nie osobu" .... "postaviť sa 

tyranom".  

• Čerpať z externých sietí, spolupráce a stratégií pri reflexii a analýzy problémov. 

• Vytvoriť relevantný tím CPD (Continual personal developement); "Vytrvalý 

tréning"... "tímová odolnosť". 

 

Keď prichádza choroba  

  Nevyhnutnosť epizód choroby a stresu nám opakovane zdôrazňuje, že lekári 

môžu ochorieť. Musíme "akceptovať pacienta v nás" a zaobchádzať so sebou tak 

starostlivo a súcitne, ako to robíme s pacientom. Je dôležité mať vlastného rodinného 

lekára, absolvovať rutinné preventívne prehliadky a rozpoznávať príznaky a ich  

pôsobenie.  
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  Lekár sa nemusí hanbiť za to, že je chorý - ba tým, že je pacientom, sa môže 

veľa naučiť o tom, na čom v zdravotníctve záleží. Preto je z profesionálneho hľadiska 

dôležitá možnosť byť bezpečne zraniteľný, v čom by nás mal systém zdravotnej 

starostlivosti podporovať, keď sa obávame o naše vlastné zdravie. V tejto súvislosti je 

riziko pre lekárov, že pri odhalení ich problému, sa ocitnú sa v situácii, že sa začnú 

obávať o bezpečnosť pacienta. Väčšina z nich by sa totiž zhodla v tom, že musíme 

chrániť pacientov pred rizikami našich vlastných problémov - vrátane predčasného 

syndrómu vyhorenia, ktorý sa obyčajne prezentuje ako "otupenie" emócií s následnými 

obavami o pacientov a personál.  

  Vo Veľkej Británii, bola na dôvernom základe (pozri http://php.nhs.uk/) 

sprístupnená nová štátna zamestnanecká zdravotná služba ako uznanie skutočnosti, že aj 

lekári môžu potrebovať ďalšie vstupy na udržanie a získanie svojho zdravia. Podporuje 

lekárov včas oznámiť ich ochorenie,  a tak chrániť ostatných pred poškodením, 

v prípade, že sme vážne chorí. 

  Konštruktívna organizačná a právna politika je rovnako dôležitá, pretože 

objasňuje na základe čoho  môžu pracovníci odísť a vrátiť sa do práce. Takisto podpora 

prechodných modelov, ako sú čiastočný úväzok, štruktúrované schémy, na základe 

ktorých sa môže pracovník vrátiť do práce  a "rozumné úpravy" pre určité zdravotné 

potreby. To môže zabrániť závažným konfliktom, ak  nastane takáto situácia, a 

zabezpečiť skorý návrat a maximálne udržanie zamestnancov v práci. Zatiaľ čo 

chýbajúca alebo slabá konštruktívna politika vedie k sporom alebo k prepusteniu 

potenciálne užitočnej pracovnej sily v čase rekonvalescencie a rehabilitačného obdobia. 
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Význam „angažovania sa“  

 V neposlednom rade je dôležité zabezpečiť, aby sme neochoreli zo "systému", 

ale aby sa o nás dobre postaral, ak sme chorí. Profesionálna identita,  ako nezávislých 

profesionálov na vrchole hierarchie, nás lekárov  vedie k tomu, aby sme 

individualizovali svoj boj – skôr videli svoje problémy, zlyhanie, nie  ako chybu 

niekoho iného a nehľadali organizačné riešenia. Musíme byť schopní analyzovať, ktoré 

potreby musia spraviť tí "mimo" našej kliniky alebo našej osobnej pôsobnosti,  

problémy, ktoré je možné meniť len na "makro" úrovni. Často diskutujeme s pacientmi 

a poslucháčmi kurzov o tom, čo im dala nepriazeň života, používame tiež konštruktívny 

model analýzy, aby  si odniesli poučenie z významných udalostí. Takže ak sa poučíme z 

vlastných chorôb alebo z predchádzajúcich rizík, mali by sme získať niekoho, kto by 

vynaložil energiu a snažil by sa  zmeniť veci, ktoré sme my analyzovali, ako riskantné. 

To je priestor, kde nám naše profesionálne zastupiteľské orgány (WONCA) môžu 

pomôcť ( pozri www.globalfamilydoctor.com.). 

 

NA ZÁVER 

 Ak chceme chrániť zdravie a pohodu lekára na všetkých úrovniach systému 

a stupňoch jeho kariéry, vyvstáva potreba podpory,  ktorá je zameraná na človeka, je 

neustále dostupná,  rieši mnohé potreby, koordinuje/ plánuje zmiernenie rizika, používa 

podporu tímu a kolegov,  využíva to najlepšie zo súčasného systému, ale aj buduje lepší 

systém. To sú niektoré z mechanizmov, ktoré zdieľame s našimi pacientmi. Musíme ich 

zaviesť späť do našich vlastných životov a neustále ich používať. Sme vlastne ten 

najcennejší dar pre našich pacientov a dostávame tento život len raz. Prevencia je lepšia 

ako liečba. 
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