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EDITORIAL

Milí čitatelia.

V tomto čísle časopisu Verejné zdravotníctvo dostali priestor články niektorých 

študentov doktorandského štúdia  Fakulty verejného zdravotníctva  SZU v Bratislave. 

Nájdete  v ňom spracované zaujímavé témy.  Dozviete  sa  o probléme adipozity a  jej 

závažnosti  pre detskú populáciu,  pričom v spoločnosti  badať nárast  obéznych detí  a 

mladých ľudí,  s negatívnymi  dôsledkami na zdravie  a kvalitu  ich života.  V ďalšom 

článku  Vám  autor   prostredníctvom  prípadu  z  lekárskeho  prostredia  priblíži 

problematiku disekcie artérií v oblasti krku (cervical artery dissection), ktorá je jednou 

z dôležitých príčin ischemickej cievnej  mozgovej príhody mladých ľudí do 50 rokov. 

Zároveň  môže  byť  potenciálnym  rizikom  chiropraktických  zákrokov   a   závažnou 

komplikáciou banálnych úrazov v hornej časti krčnej chrbtice. 

 Odborníci  na  komunikáciu  poukážu  vo  svojich  článkoch  na  význam 

komunikácie  v zdravotníctve,  nielen medzi  zdravotníckymi  pracovníkmi  a pacientmi 

navzájom, s jej priamym dosahom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale aj na 

potrebu  zvyšovania  kvality  zručností  riadiacich  pracovníkov  a  manažérov  v 

zdravotníctve,  ako  efektívneho  nástroja  na  tvorbu imidžu  organizácie,  ale  najmä  na 

dosahovanie pozitívnych zmien v správaní. 

Ako ovplyvňujú legislatívne zmeny klinické skúšanie liekov a  biomedicínsky 

výskum realizované na Slovensku sa dozviete v ďalšom článku. V závere tohto čísla 

Vám autorka priblíži prostredníctvom vybraných kazuistík z vlastnej praxe rozmanitosť 

psychosomatických ochorení a ich frekventnosť v ambulancii všeobecného lekára.  
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 Poukáže na  nutnosť pripravenosti všeobecného lekára pre dospelých adekvátne 

reagovať,  používať  v  diagnostike  a  liečbe,  častokrát  lekármi  opomínaný  holistický 

prístup  k  pacientovi,  inými  slovami  „ars  curandi“  (umenie  liečiť).  Veríme,  že  si  z 

pestrej ponuky vyberiete a dozviete sa opäť niečo nové. 

 Prajeme Vám príjemné čítanie. 

                za redakčný tím

  doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD., MPH
                      mimoriadny profesor
      vedúca redaktorka internetového časopisu
                      Verejné zdravotníctvo
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OBEZITA – ZDRAVOTNÝ PROBLÉM 

DETSKEJ GENERÁCIE 

Daniela RYBANSKÁ1, Andrej VYSKOČ1

1 Fakulta verejného zdravotníctva, SZU v Bratislave 

ABSTRAKT

 Neutíchajúci  problém  s názvom  „Adipozita“,  patrí  medzi  veľmi  závažné 

chronické multifaktoriálne ochorenie, ktoré sa neustále dostáva do popredia, pretože sa 

týka čoraz väčšieho množstva populácie, čo je však alarmujúce, neobchádza bezbrannú 

detskú  populáciu.  Toto  ochorenie  je  rozšírené  celosvetovo,  nie  len  v našej  krajine, 

pričom dosahuje úroveň epidémie. Práve nahromadené množstvo tuku v ľudskom tele 

môže výrazne poškodiť zdravie, čo môže viesť k dlhodobým zdravotným problémom, či 

už k rozvoju diabetes mellitus, osteoartritídy, prípadne ku zvýšenému rozvoju rakoviny 

a zhoršených zdravotných výsledkov. U detí môže obezita hlboko ovplyvniť hepatálne, 

pľúcne, renálne a ortopedické poruchy. Práve u detskej populácie je celkovo známe, že 

nadváha a obezita ma významný vplyv na fyzické a psychické zdravie detí a sebaúctu. 

Tento článok načrtáva dopad zvyšujúcej sa úrovne obezity na zdravie mladej populácie.

Kľúčové slová: adipozita, obezita, populácia, OECD, COSI.

ÚVOD

Abnormálne  nahromadenie  telesného  tuku  do  takého  spôsobu,  že  môže  mať 

nepriaznivý  vplyv  na  zdravie  dospelých  a detí  je  chronickým  ochorením  a  akýmsi 

novým,  ale  poškodzujúcim  trendom  v dnešnej  uponáhľanej  dobe,  v ktorej  sa  naša 

populácia už nedokáže zastaviť, ani pri spoločnej konzumácií jedál v kruhu rodiny, a 

radšej  zamieňa  tento  spôsob za  rýchlu  a nezdravú  konzumáciu  jedál  v reštauráciách 

s rýchlym občerstvením. Celosvetovo prechádzame progresívnym nárastom prevalencie 

obezity, cukrovky a kardiovaskulárnych ochorení. 
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Obezitologická akčná koalícia  hovorí o detskej obezite,  že je to veľmi rýchlo 

rastúca detská epidémia dnešnej doby, taktiež  označovaná aj ako najčastejšie chronické 

ochorenie (Obesity Action Coalition,  2017).  Tento rýchlo rastúci  problém verejnosti 

postihuje čoraz väčší počet krajín po celom svete, či už je to z dôvodov jeho prevencie, 

účinkov na zdravie alebo finančných nákladov.

RASTÚCA OBEZITA = VEREJNÝ PROBLÉM

 Podľa  štatistických  údajov  krajín  Organizácie  pre  hospodársku  spoluprácu 

a rozvoj (OECD) malo jedno zo šiestich detí nadváhu alebo obezitu. V priebehu piatich 

rokov  sa  obezita  šírila  pomalšie  ako  predtým.  Avšak  dnes,  nové  poznatky  OECD 

potvrdzujú nárast  obezity  vo všetkých sledovaných krajinách až  desaťnásobne.  Svet 

prechádza veľmi rýchlym nutričným a epidemiologickým prechodom. Po štatistickom 

sledovaní  23  európskych  krajín,  ktorý  vykonal  Európsky  dohľad  a iniciatíva  nad 

obéznymi deťmi (COSI), bolo vo veku 7-8 rokov obéznych 14% a 10% dievčat. Podľa 

WHO  je  v krajinách  Európskej  únie  jedno  z ôsmich  detí vo  veku  7  až  8  rokov 

obéznych.  Najvyššiu  mieru obezity v tomto  veku  mali  krajiny:  Cyprus,  Taliansko, 

Grécko, Malta,  najmenej obéznych bolo zaznamenaných v Českej republike, Dánsku 

a Francúzsku. Pri štatistickom porovnaní bol zaznamenaný pokles obezity u detí medzi 

rokmi 2007-2008 a 2015 až 2017.  Na obrázku č.1 môžeme vidieť výrazný pokles, ktorý 

bol zaznamenaný v období 2015 až 2017 v Grécku, Taliansku a Portugalsku. 

Obr. 1: Obezita detí vo veku od 7 do 15 rokov podľa pohlavia.  Zdroj: OECD. 
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 Obézne  deti  sú  vystavené  riziku  zlého  stravovania  v dospievaní,  ako  aj 

v dospelosti. Najvyššia miera detskej prevalencie adipozity bola zistená v rozvinutých 

krajinách,  avšak  začína  sa  zvyšovať  aj  v rozvojových  krajinách.  Aktuálne  trendy 

ukazujú, že 8% obéznych detí vo veku 1 až 2 roky sa stanú obéznymi dospelými a 80% 

obéznych mladistvých vo veku 10 až 14 rokov budú obézni až do dospelosti.  

 Na obrázkoch č.2 a č.3 môžeme vidieť percentuálne grafy, kde bolo zistené, že 

v Anglicku v roku 2003 bolo 750-tisíc chlapcov a 676-tisíc dievčat obéznych, pričom sa 

odhadovalo, že 793-tisíc chlapcov (19% z celkovej populácie) a 911-tisíc dievčat (22% 

z celkovej populácie) bude obéznych v roku 2010.

Obr. 2: Prevalencia obezity u chlapcov podľa vekovej kategórie v rokoch 2003 a 2010

Zdroj: OECD.
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Obr.  3: Prevalencia obezity u dievčat podľa vekovej kategórie v roku 2003 a 2010

Zdroj: OECD.

 Podľa podrobných štatistických údajov z krajín OECD, deti  vo veku 3 až 17 

rokov vykazovali relatívne stabilné hodnoty, zatiaľ, čo u detí žijúcich v Anglicku boli 

vyššie od roku 2012 , u chlapcov zo Spojených štátov od roku 2011 (obrázok č.4).

Obr. 4: Obezita u detí vo veku od 3 do 17 rokov
Zdroj: OECD.
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 Viaceré  dôkazy  naznačujú,  že  do  roku  2050  sa  počet  obéznych  chlapcov 

a dievčat  zvýši  a vo veku 5-10 rokov bude o 50% chlapcov  obéznejších  ako v roku 

2010.  Taktiež aj prognózy OECD poukazujú stabilný nárast miery adipozity do 

roku 2030,  čo si môžeme všimnúť na obrázku č.5. Vysokú mieru obezity očakávame 

v Anglicku (35%), v Mexiku (39%) a v Spojených štátoch (47%). Predpokladá sa, že 

protikladom,  a to  tak,  že  najnižší  počet  obéznych  do roku 2030 bude v Kórei  (9%) 

a v Taliansku (13%). Pri krajine ako je Taliansko sa predpokladá, že sa vyrovná 21% 

Španielskej úrovni do roku 2030, omnoho rýchlejším tempom, ako by sa mala dorovnať 

Kórea Švajčiarsku. 

Obr. 5: Miera obezity za obdobie rokov 1970-2030
Zdroj: OECD. 

PRÍČINY VZNIKU A ROZVOJA DETSKEJ OBEZITY

 Celkovo je známe, že obezita vzniká dôsledkom nerovnováhy medzi príjmom 

a výdajom energie. Taktiež nie je žiadnou novinkou, že je určená indexom telesnej 

hmotnosti (Body Mass Index), ktorý rátame podľa nasledujúceho vzorca: 

hmotnosť v kilogramoch / výška v metroch na druhú (kg/m2). 
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 Pri  výpočte  detského BMI pre  obezitu  sa  hodnoty môžu  líšiť  v závislosti  od 

pohlavia  a veku.  Je  to  z dôvodu,  že  rast  dievčat  a chlapcov  sa  výrazne  líši,  čo 

ovplyvňuje najmä zloženie tela.  Tieto odlišnosti  prevládajú najmä pri adolescentoch, 

kedy puberta nastáva u dievčat skôr ako u chlapcov. Bolo zistených viacero dôkazov, že 

práve  genetické  pozadie  jedinca  je  veľmi  dôležité,  pokiaľ  sa  snažíme  určiť  riziko 

obezity.  Viaceré  výskumy  výrazne  prispievajú  k pochopeniu  faktorov  určujúcich 

obezitu.  Davison  a kolektív,  zreteľne  opisujú  ekologický  model,  v ktorom  bližšie 

poukazujú na detské rizikové faktory: príjem potravy, sedavý spôsob života. 

 Faktory ako  pohlavie,  vek  zmierňujú  vplyv  už spomínaných  detských 

rizikových  faktorov.  Faktory  životného  prostredia ako  je  demografia,  školská 

politika, pracovné faktory rodičov ovplyvňujú správanie sa a činnosti. Práve  genetika 

vyšla zo skúmania ako najvýznamnejší faktor obezity. Hoci hrá úlohu v rozvoji obezity, 

nie je však príčinou pre dramatický nárast. 

ZDRAVOTNÉ DOPADY

 Obézne deti majú vysokú pravdepodobnosť, aby sa z nich stali obézni dospelí. 

Pokiaľ je BMI hodnota vyššia u detí v staršom veku, tým stúpa aj riziko, že zostanú do 

dospelosti  obézni. Obezita  u  detí  úzko  súvisí  so  zdravotnými  problémami  nielen  v 

súčasnosti, ale aj neskôr v živote. Nadváha pravdepodobne zostane aj v dospelosti a 

zvyšuje tak riziko výskytu rôznych fyzických zdravotných problémov, ako sú napríklad 

diabetes  mellitus  2.  typu,  kardiovaskulárne  ochorenie,  muskuloskeletárne  problémy 

vrátane  bolesti  kĺbov  a  svalov,  ďalej  znížená  pohyblivosť  a  rovnováha,  obštrukčné 

spánkové apnoe, astma a skorý nástup puberty. Medzi psychosociálne dôsledky detskej 

obezity  patrí  stigmatizácia,  diskriminácia  a  šikanovanie,  čo  môže  viesť  k  nízkej 

sebaúcte,  sociálnej  izolácii,  slabým výsledkom v škole a celkovo zlej  nálade  ako je 

depresia,  seba  obviňovanie,  pocity  hanby a bezmocnosti.  Finančné  následky detskej 

obezity a s ňou súvisiacich ochorení sú významné. Odhaduje sa, že v Európskej Únii 

sa na ochorenie  súvisiacich  s  obezitou  každý rok vynaloží  7  % vnútroštátneho 

rozpočtu na zdravotníctvo. Počet obéznych ľudí sa pravdepodobne zvýši, a preto sa 

zvýšia aj náklady na prevenciu a liečbu.
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PREVENCIA A LIEČBA

 Široký prístup rodičov, učiteľov a osôb, ktorí sa starajú o maloletých, je oveľa 

dôležitejší v súvislosti s obezitou ako programy prevencie obezity. Všetci títo účastníci 

dokážu pomôcť, mladistvým rozvíjať zdravý životný štýl, či už pomocou stravovania 

alebo  aktivít  spojených  s pohybom.  Vždy  je  lepšie  dosiahnuť  dlhodobý  úspech  za 

pomoci   malých  zmien.  V dnešnej  modernej  dobre  existujú  viaceré  formy 

farmakologickej  liečby,  ktoré  sú  vyberané  na  základe  BMI  hodnôt  a potenciálnych 

komorbidít, ako napríklad hyperlipidémia, vysoký krvný tlak, prípadne horšia tolerancia 

na glukózu.  Hlavným cieľom liečby je zmena zloženia tela a hmotnosti,  v druhom 

kroku zníženie  komplikácií  spojených s  obezitou. Avšak nesmieme  zabudnúť,  aj  na 

preventívne  opatrenia  v oblasti  politiky,  kde  je  potrebné  sa  zameriavať  na  vysoko 

rizikových mladých dospievajúcich v spojitosti s rodinou a školou, pričom je dôležité 

uprednostňovať politiky, ktoré zlepšujú prístup pre dospievajúcich a vedú ich k zdravej 

výžive  a vynakladajú  snahu  pre  zlepšovanie  životného  prostredia,  čím  dopomáhajú 

k rozvíjaniu športových aktivít.

DÔLEŽITÉ ZÁSADY PRI KONZUMÁCIÍ JEDÁL

 Pravidelná konzumácia zdravých jedál je potrebná v malých porciách 4 až 5 krát 

počas dňa.  Pravidelný pitný režim zohráva dôležitú  úlohu, pričom je potrebné vypiť 

minimálne 2 až 3 litre nesladených nápojov počas dňa. Obmedzenie cukrov (sladkostí, 

cukrových pokrmov) a tukov, najmä tých, ktoré majú živočíšny pôvod (maslo, masť, 

oškvarky). Dôležité je zaradiť do svojho jedálnička potraviny, ktoré obsahujú vlákninu 

(zelenina, ovocie, strukoviny a celozrnné výrobky). Počas týždňa je potrebné urobiť si 

očisťujúci  deň,  počas  ktorého  je  ideálne  konzumovať  ovocie  alebo  zeleninu 

v približnom množstve 1,5 až 2 kg.

CHIRURGICKÉ A NEMEDICÍNSKE RIEŠENIE LIEČBY OBEZITY

 Chirurgické  riešenie  obezity  patrí  medzi  záverečnú  fázu,  ktorá  sa  zväčša 

vykonáva  v extrémnych  prípadoch,  niekedy  až  život  ohrozujúcich  stavoch  a veľmi 

drastickým  spôsobom,  ktorým  sa  umelo  zmenší  žalúdok.  „Zázrakom“  pre  ľudí 

v chirurgickej oblasti je liposukcia, ktorá je spravidla iba dočasná. Keď sa pozrieme na 

nemedicínske  riešenie,  tak  si  každý,  mladistvý  či  dospelý,  ktorého  trápi  obezita 
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spomenie na marketingové propagácie štúdií krásy, kde podľa nich dokážeme rýchlo, 

ľahko a efektívne  schudnúť bez  vlastnej  námahy, iba  za  pomoci  strojov,  vibračných 

plošín a hodinových zábalov. To znamená, že vďaka strojom dokážeme všetko, za čo 

dokážeme zaplatiť..., akurát schudnutie zostáva v nedohľadne. Kto si dokáže nájsť čas 

na štúdia krásy, dokáže si nájsť čas aj na vlastnú zmenu a prispôsobenie sa zdravému 

životného štýlu.

ZÁVER

 Problematiku  týkajúcu  sa  detskej  obezity  dokážeme  spomaliť,  pokiaľ  sa 

spoločnosť  zameria  na  príčiny  vzniku.  Prvotná  prevencia  by  mala  byť  spojená  so 

školským prostredím a mala by byť dosiahnutá kombinovaná diéta spojená s telesnou 

aktivitou. Okrem školského prostredia nesmieme zabúdať na domáce prostredie, pretože 

čím viac rodičia presadzujú zdravý spôsob života, tým vieme obezitu odvrátiť. Práve 

zvyky,  ktoré  si  deti  osvoja  v domácom prostredí,  spojené  so  zdravým stravovaním, 

cvičením a správnym výberom potravy, si dokážu preniesť aj do iných stránok života, 

a tým pádom sa rozhodnú byť aktívny.
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RIZIKO VZNIKU DISEKCIE KRČNÝCH TEPIEN 

A ISCHEMICKEJ CMP 

PO CHIROPRAKTICKOM ZÁKROKU 

František JURČAGA1

1 Fakulta verejného zdravotníctva, SZU v Bratislave 

ÚVOD

 Disekcia  artérii  v oblasti  krku  (CD-cervical  artery  dissection)  je  jednou 

z najčastejších príčin ischemickej CMP (cievna mozgová príhoda) mladých ľudí do 50 

rokov  (Baumgartner  et  al.,  2001).  Aj  keď  sa  CD  podieľa  iba  na  2%  všetkých 

ischemických  CMP,  vo  vekovej  skupine  do  45  rokov  spôsobuje  8%  až  25% 

ischemických CMP. CD  je potenciálne závažná komplikácia často banálnych úrazov. 

Hoci je incidencia CD po manipulácii krčnej chrbtice relatívne nízka, pacienti by mali 

byť  upozornení  na  možnosť  štatisticky  zrejmej  asociácie  medzi  CD  a CMT 

(chiropractic  manipulation therapy).  Diagnóza disekcie vnútornej karotídy sa opiera 

o podrobnú  anamnézu,  lokálny  nález,  klinický  obraz  a výsledky  zobrazovacích 

vyšetrení,  ako  sú  ultrasonografia,  CTAg  a  MRAg.  MR  angiografia  je  neinvazívna 

metóda  vhodná   aj  k monitorovaniu  vývoja  karotickej  disekcie  (Scott  et  al.,  1997). 

Manažment  liečby zahŕňa v prípade subtotálnej  stenózy,  resp. vývoja  oklúzie akútny 

endovaskulárny  zákrok  alebo  intravenóznu  trombolýzu.  Inak  je  štandardom  plná 

heparinizácia s následnou dlhodobou antikoagulačnou alebo antitrombotickou liečbou.  

Kľúčové  slová:  disekcia  krčných tepien,  manipulácia  krčnej  chrbtice,  riziko  vzniku  

cievnej mozgovej príhody.
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KAZUISTIKA

 V kazuistike sme referovali  54-ročného pacienta v anamnéze po tonsilektómii 

a endoskopickej operácii hernie intervertebrálneho disku L5/S1 v januári 2016. V dobe 

vzniku  ťažkostí  bol  zdravý,  aktívny  športovec.  Od  11.04.2016  ráno  po  zobudení 

pociťoval bolesti ľavej polovice hlavy,  oblasti krku a ucha a pri pohľade do zrkadla 

videl,  že  má  poklesnuté  ľavé  viečko,  slzilo  mu  oko,  ktoré  pociťoval  "akoby  bolo 

sklenené".  Maximum  bolesti  pociťoval  v  čelovej  oblasti.  Neudával  žiadnu 

predchádzajúcu traumu. Bol vyšetrený praktickým lekárom, ktorý ordinoval ATB na  3 

dni. Po 3 dňoch sa mu viečko dvihlo, ale  pre zhoršenie bolestí hlavy bol vyšetrený na 

CPO. Stav bol hodnotený ako susp. Cluster headache. Dňa 15.04.2016 mal robené CT 

vyšetrenie mozgu s  normálnym nálezom. Navrhovanú hospitalizáciu odmietol.  Bola 

mu odporučená analgetická liečba indometacín supp a  sumatriptan. Po indometacíne 

mal   cca.  12  hodinovú  úľavu,  sumatriptan  bol   bez  výraznejšieho  efektu.  RTG 

vyšetrenie  hrudníka  bolo  s  normálnym  nálezom.  Pre  pretrvávajúce  bolesti  bolo  dňa 

25.04.2016  ambulantne doplnené MR  a MRAg vyšetrenie mozgu a extrakraniálnych 

mozgových ciev s kontrastom s nálezom disekcie ACI bilaterálne v C1-2 úseku, bez 

patol. nálezu na mozgovom tkanive a intrakraniálnych mozgových cievach (obr. č.1). 

Pacient  bol  prijatý  na  Neurologické  oddelenie  za  účelom diagnostického  doriešenia 

a liečby.  Subjektívne  pretrvávala  cefalea,  objektívny  neurologický  nález  bol  už  v 

norme.  ECHOkardiografické vyšetrenie bolo s nálezom poruchy relaxácie ĽK, stopovej 

trikuspidálnej  regurgitácie.  Pacienta  sme  konzultovali  s  angiologickým pracoviskom 

NÚSCH.  Angiológ  stav  hodnotil  ako  obojstrannú  disekciu   ACI  bilat  v distálnom 

extrakraniálnom  úseku  C2,  s kritickou  stenózou  vľavo  a  indikoval  endovaskulárne 

ošetrenie. Pri dodatočnej podrobnejšej anamnéze zameranej cielene na zistenie možnej 

etiologickej  súvislosti  vzniku  CD  si  pacient  spomenul  na  chiropraktický  zákrok, 

manipuláciu  krčnej  chrbtice  dva  týždne  pred  vznikom  ťažkostí.  V  deň  príjmu  dňa 

29.04.2016  bolo  realizované  CTAG  s perfúziou  s nálezom  disekcie  ACI  vpravo 

extrakraniálne  od  strednej  tretiny  s vytrombotizovaným  falošným  lúmenom,  so 

stenózou  pravého  lumenu  na  úrovni  50-60%,  disekcia  siahala  do  proximálnej  časti 

petrózneho  segmentu  (C2),  na  rozhraní  segmentov  C1  a C2  možná  i 70%  stenóza 

pravého lumenu. Od strednej tretiny ACI vľavo obraz disekcie s vytrombotizovaným 

falošným  lúmenom,  so  stenózou  pravého  lúmenu  na  úrovni  60%,  v distálnej  časti 
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plnenie  falošného  lúmenu.  Disekcia  siahala  do  proximálnej  polovice  petrózneho 

segmentu C2. Na arteria vertebralis vpravo v proximálnom segmente fokálne bol nález 

obdobný s karotickým riečiskom,  v.s.  fokálna  disekcia  s nezávažnou  50% redukciou 

pravého lumenu a vytrombotizovaným falošným lumenom, ľavá arteria vertebralis bez 

stenóz.  Doplnené angiografické vyšetrenie  bolo v zhode s CTA s disekciou ACI l.dx 

vpravo bez závažnej reziduálnej stenotizácie, vľavo v oblasti entry rozsiahla disekujúca 

aneuryzma na podklade transformácie steny tepny s kritickou stenózou. Vzhľadom na 

rozsiahlu  léziu  ACI  l.sin.,  vývoj  kritickej  stenózy  a symptómy  inkompletného 

Hornerovho syndrómu bol pacient ošetrený implantáciou stentov a stentgrafu. Pacient 

bol  po  výkone  bez  komplikácii  s dobrým  kontrolným  angiografickým  efektom. 

Postprocedurálne pacient udával protrahovanú cefaleu. Kontrolné CT vyšetrenie mozgu 

bez  čerstvých  ložiskových  zmien.  Následne  bola  ordinovaná  duálna  antiagregačná 

liečba (kyselina acetylsalicylová 100 mg a klopidogrel 75 mg) a LMWH (nadroparine 

0,3 ml) v preventívnej dávke. Počas hospitalizácie bol stav pacienta stabilizovaný, bez 

nových ťažkostí.  Klinické  známky inkompletného  Hornerovho syndrómu,  ktoré  boli 

prítomné  v úvode  ochorenia  odzneli.  Kontrolné  MRAg  vyšetrenie  mozgu  dňa 

03.05.2017  po  disekcii  ACI  obojstranne  a  zavedení  stentu  zobrazilo  drobnú 

nešpecifickú  léziu  v  oblasti  capsula  externa  l.sin.  so  stacionárnym  obrazom  oproti 

predchádzajúcemu vyšetreniu z roku 2016 (obr. č.2). Pre zavedený stent v segmente C1-

2 ACI vľavo a artefakt v MR obraze, bol prietok nehodnotiteľný. Následne niekoľko 

týždňov po ošetrení  disekujúcej  aneuryzmy sa u pacienta  začali  vyskytovať  epizódy 

náhleho zhoršenia zdravotného stavu s pocitmi zaliatia horúčavou, potenia, asociované s 

výstupom krvného tlaku (TK) s maximom 155/105,  tachykardiou okolo 110/minútu. 

Subjektívne pritom udával tlak na hrudníku vľavo a pocit na odpadnutie. Uvedené stavy 

trvali hodiny až dni a potom mal pacient dlhodobo stav úplnej pohody. Bol kompletne 

vyšetrený na Internej klinike vrátane EKG, Holter EKG, ECHOkardiografie bez zistenia 

závažnej  patológie.  Bola  ordinovaná  liečba  betablokátorom,  pre  intoleranciu  vysadil 

kyselinu acetylsalicylovú, pokračuje v liečbe klopidogrelom. Pri uvedenej liečbe sa cíti 

dobre a popisované stavy náhleho klinického zhoršenia sa prestali vyskytovať. 
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Obr.1: MRI (ToF 3D MRA) 
Disekcia a. carotis l.sin. s pravým a falošným lúmenom

Zdroj: Autor

Obr. 2: CTA 10.05.2017. Sten v ACI sin.
Zdroj: Autor
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EPIDEMIOLÓGIA

 Disekcia  artérii  v oblasti  krku  (CD)  je  jednou  z najčastejších  príčin  CMP 

u mladých ľudí do 50 rokov (Baumgartner et al., 2001).  Aj keď sa CD podieľa iba na 

2% všetkých ischemických CMP, vo vekovej skupine do 45 rokov spôsobuje 8% až 

25%  ischemických  CMP  (Schievink,  2001,  Schwartz  et  al.,  2009)  Presná  ročná 

incidencia  disekcie  arteria  carotis  nie  je  známa,  udáva  sa  okolo  2,5-3  na  100  tisíc 

obyvateľov (Giroud et al.,1993), zatiaľ čo ročná incidencia disekcie arteria vertebralis je 

nižšia, odhaduje sa na 1-1,5 na 100 000 obyvateľov. (Micheli et al., 2010, Schievink, 

1994)  Tieto  údaje  môžu  byť  podhodnotené,  nakoľko  mnoho  asymptomatických 

prípadov uniká diagnostike. V kohortovej analýze v Európe bol priemerný vek 44 a 45,3 

rokov (Arnold et al., 2006, Touze et al., 2003) a v severnej Amerike 45,8 rokov (Lee et 

al., 2006). V európskej kohorte mali ľahkú prevahu muži 55,4% (Arnold et al., 2006, 

Touze et al., 2003). 

 Medzinárodná observačná štúdia (The Cervical Artery Dissection and Ischemic 

Stroke Patients study-CADISP)  zameraná na rizikové faktory a krátkodobé výsledky 

CD a ischemických CMP u mladých dospelých ľudí, porovnávala 983 pacientov s CD a  

kohortu 658 pacientov s ischemickou CMP. Zistila, že NCMP (náhla cievna mozgová 

príhoda) po CD bola častejšia u mužov (56.7% versus 43.3%; P<0.001).12 a muži mali 

vyšší priemerný vek ako ženy  (46.4 versus 41.0 years; P<0.001). (Metso et al., 2012)

PATOFYZIOLÓGIA

 Základná príčina zodpovedná za vznik CD zostáva neznáma. Faktory, ktoré sa 

podieľajú na vzniku CD sú uvedené v tabuľke 1.  Disekcia arteria carotis interna alebo 

arteria  vertebralis  (VAD) vzniká pri  trhline v cievnej  stene (intima),  ktorá umožňuje 

vniknutie  krvi  do  cievnej  steny  s vytvorením  intramurálneho  hematómu,  ktorý  sa 

vyklenuje do lúmenu cievy. Vlajúca odchlípená časť intimy sa nazýva „flap“. Veľkosť 

intramurálneho hematómu závisí od veľkosti defektu intimy. Pri komunikácii defektu 

disekovanej  tepny v proximálnom a distálnom úseku vzniká  falošný lúmen cievy.  V 

tomto prípade možno detekovať prietok krvi z pravého aj falošného lumenu (Bar et al., 

2002). Hematóm medzi mediou a adventíciou spôsobuje vznik pseudoaneuryzmy.  Pri 

extenzii  disekcie  intrakraniálne,  môže  vo  vzácnych  prípadoch  spôsobiť  vznik 

subrachnoidálneho krvácania.
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 CD  môže  viesť  k vzniku  ischemickej  CMP  mechanizmom  tromboembólie 

z oblasti  disekcie  s uzáverom  mozgovej  alebo  retinálnej  cievy  alebo  na  podklade 

hemodynamickom  pri  veľkom  intramurálnom  hematóme  stenózou  alebo  oklúziou 

lúmenu a následnou hypoperfúziou mozgu. 

 Osud  pacienta  s disekciou  vnútornej  karotídy  je  rôzny.  Častejšie  dôjde 

k spontánnej  rezorpcii  intramurálneho  hematómu  s úpravou  prietoku  krvi.  Druhou 

možnosťou je pretrvávajúca stenóza vnútornej karotídy a treťou menej častou, ale o to 

závažnejšou,  je  oklúzia  ACI  trombom.  Pri  včasnej  diagnóze  a liečbe  dochádza 

k zhojeniu  a rezorpcii  s následnou  rekanalizáciou  cievy  vo viac  ako  70%  prípadov. 

(Baumgartner et al., 2001)

ETIOLÓGIA

 Hlavné príčiny vzniku disekcie krčných tepien delíme do dvoch skupín: 

1) spontánne

2) traumatické

Trauma  môže  byť  závažná,  ako  vidíme  pri  autonehodách  (whiplash  injuries)  alebo 

pádoch  z výšky  s devastačnými  poraneniami  atď.  Inokedy  môže  byť  úraz  na  prvý 

pohľad úplne banálny a pri povrchnejšej anamnéze unikne našej pozornosti. Nemusí sa 

jednať o priamy úder alebo náraz,  ale môže ísť o náhlu rotáciu,  hyperextenziu,  napr. 

chiropraktické zákroky, kašeľ, kýchnutie, pri tenise, cvičení jógy, alebo prudké otočenie 

hlavy,  napríklad  pri  cúvaní  autom.  Okrem traumatického  poškodenia  cievy  existuje 

taktiež spontánna disekcia,  kedy dochádza k ruptúre intimy tepny bez traumatického 

deja u jedincov s určitými dispozíciami (tab. č. 1).
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Tabuľka 1: Príčiny disekcie krčných tepien 
                    (modifikované podľa Bar et al., 2002 a Biller et al., 2014) 

Trauma:
Spontánne vzniknutá:   rizikové   
                                         faktory 

Fibromuskulárna dysplázia 

Vaskulárny  subtyp  Ehlers-Danlosovho 
syndrómu
Marfanov syndróm

Arteriálna hypertenzia

Mladý vek
Turnerov syndróm
Williamsov syndróm
Moyamoya 
Abnormity krčných ciev-koiling, kinking
Ateróm v oblasti vnútornej karotídy

Zdroj:  Bar et al., 2002. Biller et al., 2014.

 Už z uvedených  príčin je zrejmé, že niekedy vzniká zmätok ako zadefinovať 

príčinu vzniku CD pri banálnejších „traumatických príčinách“ či sa jedná o spontánne 

alebo traumaticky podmienené CD. V skupine pacientov s CD je prevalencia banálnej 

traumy odhadovaná na 12% až 34%. (D’Anglejan-Chatillon et al.,  1989,  Leys et al., 

1995, Touze et al., 2001). Asociácia CD v súvislosti s manipuláciou krčnej chrbtice bola 

potvrdená v niekoľkých štúdiach (Albuquerque et al., 2011,  Ernst, 2007). Detailne sa 

tejto problematike venuje review publikácia Biller et al., 2014. 

KLINICKÝ OBRAZ 

 Disekcia  vnútornej  karotídy  sa  prezentuje  lokálnymi  alebo  centrálnymi 

príznakmi. Medzi periférne príznaky patrí lokálna bolestivosť šije, krku, opuch v mieste 

disekcie, pri kompresii hlavových nervov vzniká typický príznak – Hornerov syndróm, 

ktorý býva  často inkompletný.  Medzi časté príznaky patria bolesti hlavy a pulzujúci 

tinnitus.  U 75 % pacientov sa objavujú centrálne príznaky pod obrazom ischemickej 

CMP, TIA alebo amaurosis fugax. (Baumgartner et al., 2001)
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DIAGNÓZA

 Diagnóza  vychádza  z podrobnej  anamnézy,  klinického  vyšetrenia 

a paraklinických vyšetrovacích metód. Pravdepodobnosť CD ako príčiny vzniku CMP 

zvažujeme najmä u mladých ľudí,  bez cerebrovaskulárneho rizika a v nadväznosti  na 

úraz. K potvrdeniu diagnózy môžeme použiť ultrazvukové vyšetrenie, MRAg, CTA a 

DSA.

USG

 Výhodou sonografie je neinvazívnosť,  absencia ionizujúceho žiarenia a široká 

dostupnosť.  Priamym  znakom  CD  na  USG  je  stenóza,  oklúzia,  homogénny  alebo 

heterogénny  hematóm,  alebo  dvojitý  lumen.  V oblasti  intramurálneho  hematómu 

môžeme zistiť pomocou dopplerovského vyšetrenia prietok falošným lumenom cievy. 

Ak chýba spätný tok krvi z falošného lumenu do pravého v distálnom úseku cievy, pri 

dopplerovskom vyšetrení  je signál tvorený len systolickými hrotmi.  (Barthels,  1998, 

Eliáš et Žiška, 1998) Ak v ďalšom priebehu nastane oklúzia tepny, UZ nález oklúzie je 

už nešpecifický a odlíšenie od AS uzáveru hypoechogénnym plátom je nemožné,  ak 

nebola disekcia diagnostikovaná už predtým. (Sturzenegger et al., 1995 )

CTA

 Výhodou CT vyšetrenia  je  výborné  priestorové  rozlíšenie,  ľahká dostupnosť, 

neinvazívnosť a nižšia cena vyšetrenia oproti MRA a DSA. Kontraindikáciou je renálna 

insuficiencia,  alergia  na  kontrastnú  látku  a tehotenstvo.  Nevýhodou  oproti  MR 

vyšetreniu  je  vyššia  radiačná  záťaž   a nižšia  senzitivita  dôkazu  ischémie  obzvlášť 

v zadnej jame.

MRA

 Výhodou vyšetrenia je vysoká senzitivita detekcie mozgového infarktu v difúzne 

vážených  skenoch,  priestorové  rozlíšenie,  chýbajúce  artefakty  oproti  CT. 

Kontraindikáciou  a limitáciou  vyšetrenia  sú  kovové  implantáty,  pacemaker, 

klaustrofóbia a extrémna nadváha.
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DSA

 Zlatým štandardom pre zobrazenie  lúmenu ciev  bola  po dlhý čas  konvenčná 

DSA angiografia. Avšak zobrazenie cievnej steny najnovšími USG prístrojmi, CT a MR 

technikami potvrdilo, že DSA vyšetrenie môže byť v 17% prípadoch falošne negatívne. 

(Baumgartner et al., 2001).  Nevýhodou vyšetrenia je tiež dlhší čas vyšetrenia, potrebná 

erudícia pri vyšetrení, dobré technické vybavenie, nutnosť podávania kontrastu a možné 

komplikácie po vyšetrení. 

LIEČBA

Akútny manažment

Endovaskulárna  liečba: v prípade  subtotálnej  stenózy  a symptomatickej  CD  je 

indikovaný endovaskulárny výkon. 

Trombolýza: pri  liečbe  tkanivovým  aktivátorom  plazminogénu  panovala  obava 

z možného zhoršenia disekcie a výsledného stavu pacienta. Ale niekoľko metaanalýz, 

napr.  metanalýza  488  pacientov  s CD  a akútnou  CMP  nedokázala  vyššie  percento 

komplikácií,  vrátane intrakraniálnej hemorágie oproti pacientom s CMP bez disekcie. 

(Qureshi et al., 2011). 

PREVENCIA RECIDÍVY CMP

 Dlho  bola  antidoštičková  a antikoagulačná  liečba  u pacientov  s disekciou 

krčných ciev založená skôr na empirických dátach. Nutnosť podávania antitrombotickej 

liečby bola akceptovaná u všetkých pacientov s CD v prípade, že neboli kontraindikácie 

(napr. SAH). Až prvá randomizovaná štúdia CADISS ( (Cervical Artery Dissection in 

Stroke  Study)  preukázala,  že  antiagregačná  alebo  antikoagulačná  terapia  nevedie 

k štatisticky  významnému  rozdielu  vo  výslednom stave  pacientov.  Cievna  mozgová 

príhoda,  smrť  alebo  veľké  krvácanie  sa  vyskytovalo  u 4 %  pacientov  liečených 

antiagregačnou  liečbou  (kyselina  acetylsalicylová,  dipyridamol,  klopidogrel) 

v porovnaní s 3,2 % pacientov liečených antikoagulačnou liečbou (iniciálne s LMWH 

s následným prechodom na warfarín) (p = 1,0). 
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 V posledných rokoch boli publikované malé súbory pacientov s CAD liečených 

NOAK (non-vitamín K dependentné antikoagulancia) s pozitívnymi výsledkami malého 

percenta  recidív  ischemického  iktu  a výskytu  hemoragickej  udalosti (Caprio  et  al., 

2014, Mustanoja et al.,  2015).  Ak je antikoagulans vybrané ako liek voľby,  má byť 

ponechané minimálne na obdobie 3– 6 mesiacov, s následným možným prechodom na 

kyselinu  acetylsalicylovú  na  obdobie  následných  6– 9 mesiacov.  Pri  rozhodovaní 

o výbere treba zohľadniť vaskulárny rizikový profil pacienta, komorbidity a prognózu. 

DISKUSIA

 Disekcia artérii v oblasti krku (CD) je jednou z najčastejších príčin ischemickej 

CMP u mladých ľudí do 50 rokov (Baumgartner et al., 2001).  Diagnostika CD je ľahká, 

ak na ňu myslíme.  Môže sa však vyskytnúť  aj  spontánne alebo po banálnom úraze 

a oddialenie správnej diagnózy a liečby, môže mať za následok trvalé následky. Hoci je 

incidencia  CD po manipulácii  krčnej  chrbtice  relatívne  nízka,  pacienti  by mali  byť 

upozornení na možnosť štatisticky zrejmej asociácie medzi CD a CMT.  Manipulačné 

techniky sú jednou z terapeutických možností  pri  ktorej  pôsobíme nárazovo silou na 

chrbticu  s  vyššou  alebo  nižšou  rýchlosťou  a nižšou  amplitúdou.  S obľubou  sú  tieto 

techniky využívané najmä v USA, Kanade a Austrálii. Podľa štatistických údajov z roku 

2007  sa  približne  38%  dospelých  a 12%  detí  v USA  podrobilo  chiropraktickému 

zákroku  z dôvodu  bolestí  chrbta,  krku  alebo  kĺbov.  Chiropraktici  sú  v USA 

najpočetnejšou  alternatívnou  medicínskou  skupinou  a ročne  vyhľadá  chiropraktika 

približne 10% severoamerickej populácie pre bolesti v oblasti driekovej chrbtice. Dáta 

o účinnosti CMT sú ojedinelé a s otáznym efektom. Z Cochranovej databázy, keď boli 

hodnotené štúdie nižšej kvality vyplýva, že efekt CMT a mobilizácie, pri ktorej nie je 

použitá  nárazová  sila,  je  porovnateľný.  Niekoľko  prípadových  štúdii  naznačuje,  že 

CMT je asociovaná s CD. Vzhľadom na nedostatok randomizovaných, prospektívnych 

štúdií, súčasne dôkazy poukazujú na to, že CD a najmä VAD má nízku incidenciu, ale 

je  potenciálne vážnou komplikáciou CMT.  Aj keď to výsledky štúdii  naznačujú, je 

ťažké jednoznačne určiť či príčinou CD/VAD je CMT, pretože  pacienti  s CD alebo 

VAD majú bolesti v oblasti krčnej chrbtice a z tohto dôvodu vyhľadajú chiropraktika. 

Stav sa po CMT môže zhoršiť  a je  ťažké určiť  prvotnú príčinu,  či  disekcia  vznikla 

spontánne alebo po CMT. 
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 Diagnóza disekcie vnútornej karotídy sa opiera o podrobnú anamnézu, lokálny 

nález,  klinický  obraz  a výsledky zobrazovacích  paraklinických  vyšetrení.  Vyšetrenie 

ultrazvukom je schopné potvrdiť diagnózu v 70% až 95% prípadov. (Bar et al., 2002). 

Ak  v ďalšom  priebehu  nastane  oklúzia  tepny,  ultrazvukový  nález  oklúzie  je  už 

nešpecifický  a odlíšenie  od  AS  uzáveru  hypoechogénnym  plátom je  problematické. 

V diagnosticky nejasných prípadoch je vhodné doplniť vyšetrenie CTAg alebo MRAg. 

MR angiografia je neinvazívna metóda vhodná  aj k monitorovaniu vývoja karotickej 

disekcie (Scott et al.,1997). 

 Manažment  liečby  zahŕňa  v prípade  subtotálnej  stenózy  resp.  vývoja  oklúzie 

intravenóznu trombolýzu  rtPA i.v.  v dávke 0,9 mg/kg alebo akútny endovaskulárny 

zákrok na zabránenie vzniku  ireverzibilných ischemických zmien v mozgovom tkanive 

(Bounds, 1999). Následne je potrebná dlhodobá antitrombotická alebo antikoagulačná 

liečba.  Súčasným  odporúčaním  je  plná  heparinizácia  s následnou  antikoagulačnou 

liečbou  (warfarin)  3-6  mesiacov.  Štúdia  CADISS  ( (Cervical  Artery  Dissection  in 

Stroke  Study)  preukázala,  že  antiagregačná  alebo  antikoagulačná  terapia  nevedie 

k štatisticky významnému rozdielu vo výslednom stave pacientov. V posledných rokoch 

boli  publikované  malé  súbory  pacientov  s CAD  liečených  NOAK  (non-vitamín 

K dependentné  antikoagulancia)  s pozitívnymi  výsledkami  malého  percenta  recidív 

ischemického iktu a výskytu hemoragickej udalosti. Ak je antikoagulans vybrané ako 

liek  voľby,  má  byť  ponechané  minimálne  na  obdobie  3– 6 mesiacov,  s následným 

možným prechodom na kyselinu acetylsalicylovú na obdobie následných 6– 9 mesiacov. 

ZÁVER

 Disekcia  vnútornej  karotídy  je  jednou  z  dôležitých  príčin  ischemickej  CMP 

u mladých dospelých. CD sa častejšie vyskytuje v hornej časti krčnej chrbtice a môže 

postihnúť ACI alebo AV. CD  môže byť potenciálne závažnou komplikáciou banálnych 

úrazov.  Hoci je incidencia CD po manipulácii krčnej chrbtice relatívne nízka, pacienti 

by mali  byť upozornení na možnosť štatisticky zrejmej  asociácie medzi CD a CMT. 

Až v 70 % prípadov vedie disekcia vnútornej  karotídy ku vzniku ischemickej  CMP 

alebo TIA.  CD má vo všeobecnosti dobrú prognózu a pri odporúčanej liečbe dochádza 

k rezorpcii intramurálneho hematómu a rekanalizácii tepny. 
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 V prípade prítomnosti hemodynamicky významnej stenózy vnútornej karotídy s 

progresiou  klinického  obrazu  je   indikovaný  endovaskulárny  zákrok  a implantácia 

stentu.  V prezentovanej  kazuistike  sme  poukázali  na  potenciálnu  rizikovosť 

chiropraktických zákrokov s možným poškodením krčných tepien a vznikom CMP. 
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KLINICKÉ SKÚŠANIE NA SLOVENSKU 

Zuzana BARLÍKOVÁ1
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 ABSTRAKT

 Vzťah  medzi  legislatívou   a jej  ovplyvňovanie  klinického  skúšania  na 

Slovensku  sa  stáva  čím  ďalej  zaujímavejšou  témou  na  diskusiu,  zamyslenie, 

prichádzajúcu  nutnosť  novelizácie  zákonov,  alebo  na  zhodnotenie  usmerňovania 

klinického  skúšania  v  praxi.  K danej  problematike  sa  s obľubou  vyjadruje  nielen 

odborná, ale aj laická verejnosť. Predmetom záujmu zostáva i naďalej farmaceutický 

priemysel  z dôvodu  iniciácie  klinického  skúšania,  alebo  jeho  financovanie. 

V neposlednom rade je to ale pacient, ako účastník klinického skúšania, ktorý môže 

z klinického skúšania prosperovať, v prípade že sa jedná o liečbu ochorenia, na ktoré 

nie  sú  ešte  zatiaľ  schválené  terapeutické  postupy,  alebo  nie  je  zaregistrovaný  liek. 

Cieľom tohto  článku  je  oboznámiť  čitateľa  o  legislatíve  z rôznych  aspektov,  či  už 

v zmysle pozitívneho ovplyvňovania samotných schvaľovacích procesov, alebo naopak 

prekážok  zo  strany  realizácie  klinického  skúšania.  Klinické  skúšania  prinášajú  na 

Slovensko okrem odbornej kredibility a prestíže, aj investície do výskumu, zlepšenie 

prístrojového vybavenia a úsporu nákladov na liečbu a vyšetrenia pacienta.  Článok sa 

zameriava   na  aktuálne  platnú  legislatívu,  ktorá  definuje  podmienky  klinického 

skúšania na Slovensku, význam etiky klinického skúšania, opodstatnenosť klinického 

skúšania,  konkrétne  prichádzajúce  zmeny  zákona  a ich  možný  vplyv  na  klinické 

skúšanie. 

Kľúčové slová: klinické skúšanie, etika klinického skúšania, legislatíva, zákon, správna  

klinická prax, regulácia. 
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ÚVOD

 Pokrok súčasnej  medicíny,  zameraný na  vývoj  nových,  účinnejších  možností 

prevencie, diagnostiky a liečby chorôb závisí od výsledkov biomedicínskeho výskumu. 

Biomedicínsky výskum zahŕňa každú výskumnú činnosť z oblasti biológie, medicíny, 

farmácie,  ošetrovateľstva,  pôrodnej  asistencie  a psychológie,  ktorá  môže  ovplyvniť 

fyzické  alebo  psychické  zdravie  človeka,  ktorý  sa  zúčastňuje  na  tomto  výskume. 

Neustále sa hľadajú nové postupy pre zlepšenie zdravia človeka, predĺženie aktívneho 

života  a  zlepšenia  kvality  života  zo  zdravotného  hľadiska.  Medzi  zvláštne  formy 

biomedicínskeho  výskumu  patria:  intervenčné  klinické  skúšanie  liekov, 

neintervenčné klinické skúšanie liekov,  štúdium bezpečnosti  po registrácii  lieku 

a klinické skúšanie zdravotníckych pomôcok,  upravené najmä zákonom NR SR č. 

362/2011  Z.z.  o liekoch  a zdravotníckych  pomôckach  v znení  neskorších  predpisov. 

Výskumu  liekov  predchádza  veľmi  dôsledné  skúšanie  v  laboratóriu.  Až  následne 

prebieha výskum formou klinického skúšania, ktorý sa uskutočňuje v rámci klinických 

štúdií. 

 Slovenská  republika  patrí  medzi  krajiny  s vysokým  počtom  pacientov 

zaradených do klinických skúšaní na počet obyvateľov. Odhaduje sa, že by mohlo ísť až 

o 9.000  Slovákov  ročne.  Podľa  členov  predsedníctva  „Asociácie  na  ochranu  práv 

pacientov“,  pacienti  sú  plne  schopní  vystupovať  ako odborníci,  najmä  na  to,  aby 

identifikovali neuspokojené služby a liečebné potreby, a aby poukazovali na nedostatky 

v systémoch  a procesoch.  Pacienti  sa  aktívne  zaujímajú,  či  bude  klinická  štúdia 

pokračovať,  chcú  byť  informovaní  o výsledkoch  klinických  štúdií,  či  už  z dôvodu 

záujmu o pokrok vo vede a výskume, alebo z dôvodu záujmu o zapojenie sa do novej 

klinickej štúdie. 

 Vďaka  klinickým  štúdiám  majú  naši  lekári  možnosť  stať  sa  súčasťou 

medzinárodných výskumných tímov, byť priamo pri zdroji inovácií a zvýšiť si tak svoju 

odbornosť a poznatky z oblasti medicíny. Preto je táto téma viac než aktuálna. Klinické 

skúšania  sú na  jednej  strane  spájané  s prínosmi  pre  pacientov,  lekárov a ekonomiku 

krajiny,  no na strane druhej s potenciálnymi rizikami, ktoré z nich plynú. Dôležité je 

vytvoriť  také  podmienky,  ktoré  by  jednak  motivovali  farmaceutické  spoločnosti 

investovať svoj kapitál do klinických skúšaní práve na Slovensku, a zároveň, aby bola 

zabezpečená  dostatočná  kontrola  celého  procesu  skúšania,  no  najmä  bezpečnosť 
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pacientov. To všetko sa dá dosiahnuť vhodnou legislatívou a efektívnym fungovaním 

štátnych orgánov, pod ktoré spadá klinické skúšanie. Je potrebné, aby každá štúdia bola 

auditovaná, sledovaná inšpekciami, odbornými a etickými komisiami a pod dohľadom 

príslušných štátnych inštitúcií. 

 V článku som poukázala  na vybrané  aspekty ovplyvňujúce  klinické skúšanie, 

úskalia či prínosy klinického skúšania liekov pod vplyvom legislatívy,  na nesmiernu 

dôležitosť  správneho  nastavenia  legislatívneho  prostredia  v snahe  zabezpečiť  etické 

správanie na tejto ceste výskumu, s cieľom úspešného ukončenia klinického skúšania  a 

upozornila na prekážky, či neschopnosť dokončiť samotný klinický výskum vplyvom 

možného nesprávneho nastavenia legislatívy. 

LEGISLATÍVA KLINICKÉHO SKÚŠANIA NA SLOVENSKU

 Keď po druhej svetovej vojne začal prudký rozvoj farmaceutického priemyslu, 

medicínskej techniky, ako aj  široké uplatnenie laboratórnych a klinických metód, často 

aj invazívneho charakteru,  nastala potreba stanovenia rámcových kritérií  pre klinické 

skúšanie. Hoci bolo v danom období rozpracovaných viacero dokumentov od rôznych 

lekárskych ustanovizní, najznámejšou sa stala Helsinská deklarácia z roku 1964. Táto 

deklarácia bola vypracovaná Svetovou medicínskou asociáciou (WMA), ako stanovisko 

etických princípov pri  lekárskych výskumoch s   účasťou ľudských jedincov,  vrátane 

výskumov  zameraných  na  identifikovateľný  ľudský  materiál  a údaje.  Dodnes  je 

podkladom  pre  vypracovanie  národných  právnych  predpisov.  Helsinskú  deklaráciu 

podpísali  všetky  rozvinuté  krajiny  a stala  sa  etickým  základom  pre  vykonávanie 

klinických skúšaní. Deklarácia bola od jej vzniku niekoľkokrát aktualizovaná, pričom 

posledná  aktualizácia  bola  schválená  na  zasadnutí  Svetovej  medicínskej  asociácie 

(WMA) v októbri 2013 v Brazílii s platnosťou od 1.1.2014. 

 Na Slovensku sú pravidlá klinického skúšania ďalej stanovené predovšetkým na 

základe  smerníc  EÚ  a odporúčaní  Úradu  pre  kontrolu  potravín  a liečiv  (FDA). 

Aproximáciou  zákonov,  iných  právnych  predpisov  a  správnych  opatrení  členských 

štátov EÚ týkajúcich sa uplatňovania správnej klinickej praxe počas klinických pokusov 

s  humánnymi  liekmi  sa  zaoberá  Smernica  2001/20/ES  zo  4.  apríla  2001.  Zásady 

a podrobné usmernenia pre správnu klinickú prax týkajúcu sa skúmaných liekov pre 

humánne použitie, ako aj požiadavky na povolenie výroby alebo dovozu takýchto liekov 
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ustanovuje  pre  členské  štáty  EÚ  Smernica  2005/28/ES  z 8.  apríla  2005.  Keďže 

Slovenská republika sa v roku 2004 stala jednou z členských krajín EÚ, bolo potrebné, 

aby sa aj tieto dve smernice transponovali do slovenskej legislatívy. 

 Požiadavky týchto smerníc boli postupne zapracované do zákona č. 576/2004 Z. 

z.  o zdravotnej  starostlivosti,  službách  súvisiacich  s poskytovaním  zdravotnej 

starostlivosti,   zákona č.  362/2011 Z.  z.  o liekoch a zdravotníckych  pomôckach a do 

vyhlášky  MZ  SR  č.  433/2011  Z.  z  o požiadavkách  na  klinické  skúšanie  a správnu 

klinickú prax.

KLINICKÉ SKÚŠANIE 

 Klinické skúšania v dnešnej dobe prebiehajú po celom svete. Každá krajina má 

však  svoje  špecifiká.  Aktuálnym  trendom  je  rastúca  tendencia  klinického  skúšania 

v krajinách, ako je Čína a India. Napríklad v Číne trvá rok, kým firma získa povolenie 

na  klinické  skúšanie.  Stredná  Európa,  najmä  krajiny  ako  Maďarsko,  Slovenská 

republika a  Česká republika patria  medzi  štáty,  v ktorých sú podmienky na klinické 

skúšanie liekov veľmi priaznivé. Zadávatelia udávajú viacero dôvodov. Jedným z nich 

je aj to, že zo strany lekárov a pacientov je výrazný záujem participovať na takýchto 

projektoch. 

Úspešný vývoj jedného lieku stojí  približne 2 miliardy amerických dolárov a 

trvá  asi  14  rokov.  Zdravotné  poisťovne  udávajú,  že  najčastejšie  sa  u  nás  realizujú 

klinické  skúšania  liekov  na  liečbu  kardiovaskulárnych,  onkologických,  pľúcnych  a 

gastroenterologických ochorení. Každá diagnóza i liek majú svoje obdobie klinického 

skúšania. U nás sa najčastejšie realizujú štúdie, ktoré trvajú približne dva roky. Vek pre 

klinické skúšanie nie je obmedzený. U detí sa skúša prevažne účinok vakcín, ale skúšajú 

sa  aj  lieky  na  hypertenziu,  astmu,  kožné  ochorenia,  či  na  zriedkavé  ochorenia  ako 

cystická  fibróza  alebo  skleróza  multiplex.  Na  druhej  strane  sú  testovania  liekov 

určených  aj  pre  staršie  vekové  kategórie,  napr.  skúmajúce  účinok  kardiologických 

liekov, ktorý môže byť u nich iný, ako u mladšej populácie. 

 Klinické  skúšanie  prebieha  postupne  v  4  fázach  a  môže  sa  vykonávať  v 

nemocniciach, na univerzitách, vo všeobecných a špecializovaných ambulanciách. Iba 

lieky, ktoré úspešne prešli všetkými fázami klinického skúšania, a ktoré sú bezpečné a 

účinné, môžu byť registrované. 
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 Vykonávanie výskumu na  ľudských bytostiach je eticky náročné. Vyžaduje si 

rešpektovanie pacientov, ich priorít a očakávaní a vyžaduje si dôveru zo strany pacienta. 

Pre toxicitu spojenú s väčšinou liekov proti rakovine majú onkologické klinické skúšky 

tendenciu  zapájať  pacientov,  namiesto  zdravých  osôb,  dokonca  aj  v  začiatočných 

štádiách testov. Sú to zvyčajne pacienti v posledných štádiách ochorenia, ktorí môžu 

najviac získať a najmenej stratiť, pretože experimentálna liečba môže byť ich posledná 

nádej. Keď sa ukáže, že takéto experimentálne liečby poskytujú už na začiatku silný 

dôkaz o zmysluplnom prospechu pre pacientov vo veľkej núdzi s profilom vedľajších 

účinkov  v  počiatočnom štádiu  skúšok,  ktoré  sa  ukazujú  byť  v  prípustnom rozsahu, 

rozhodnutie  o  tom,  či  existuje  etický  základ  pre  klinické  skúšanie  lieku  môže  byť 

pomerne jednoduché. Zvyčajne je to však zložitejšie. Pomer prínosu a rizika je typicky 

menej výhodný a keď si uvedomíme, že s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a 

zdravotnými poisťovňami sa bude ťažšie vyjednávať o uhrádzaní nákladných nových 

liekov s len inkrementálnou hodnotou, vynoria sa etické otázky o hodnote vykonania 

klinickej skúšky pre liek, ktorý nemusí byť v širokej miere prístupný, aj keď sa dostane 

na trh.

VPLYV LEGISLATÍVNYCH ZMIEN NA KLINICKÉ SKÚŠANIE

 Prijatie zákona  č. 362/2011 Z. z., ktorý nadobudol platnosť 1. decembra 2011, 

malo na  oblasť klinického skúšania nepriaznivý vplyv. Už vtedy sa diskutovalo o jeho 

viacerých nedostatkoch, čo sa potvrdilo aj v nasledujúcich mesiacoch jeho účinnosti. SR 

sa stala menej konkurencieschopnou v poskytnutých podmienkach klinického skúšania 

pre zadávateľov a počet žiadostí o klinické skúšanie už v roku 2012 klesol o viac ako 

20%. Konkrétne v roku 2012 bolo podaných o 31 žiadostí menej ako v roku 2011, keď 

táto hodnota dosiahla svoje maximum, 162 žiadostí o povolenie na klinické skúšanie. 

V nasledujúcich bodoch uvádzam niekoľko príkladov problematických ustanovení 

zákona: 

• povinnosť  zadávateľa  menovite  nahlasovať  účastníkov  klinických  skúšaní 

príslušnej zdravotnej poisťovni pred ich zaradením do danej klinickej štúdie a s 

tým spojené skutočnosti (§ 35 (5)), 

• viaceré  odchýlky schvaľovacieho  procesu  klinických  skúšaní  (§  35),  vrátane 

schvaľovania neintervenčných klinických skúšaní (§ 45), ktoré boli v rozpore s 
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požiadavkami GCP a príslušnými medzinárodnými štandardami, prípadne boli 

nevykonateľné, 

• požiadavka  úhrady  všetkých  nákladov  zdravotnej  starostlivosti  počas  účasti 

pacienta na klinickom skúšaní jeho zadávateľom (§ 43 h), 

• povinnosť  hlásiť  zdravotnej  poisťovni  všetky nežiadúce  udalosti  a  nežiadúce 

účinky u každého účastníka skúšania na strane zadávateľa (§41 (5, 7), § 43 f, g) 

a skúšajúceho (§ 44 h), 

• poskytovanie nešpecifikovaného rozsahu dokumentácie klinického skúšania ZP 

zo strany zadávateľa (§ 43 r) a skúšajúceho (§ 44 m).

 

ZÁVER 

 Formálna  stránka  schvaľovania  klinických  skúšaní  v  súčasnosti  stále  viac 

nadobúda na  význame a Slovensko sa  nachádza  vo  fáze,  kedy dostatočne  fungujúci 

systém sa stáva nevyhnutnosťou. Aktuálna situácia je žiaľ taká, že nielen na Slovensku, 

ale  v rámci  celej  EÚ sa schvaľovací proces klinického skúšania spomalil.  Zvýšili  sa 

náklady a výrazne poklesla konkurencieschopnosť.  Medzi rokmi 2007 až 2011 klesli 

žiadosti o povolenie na klinické skúšanie o 25 %. Konkurencieschopnosť európskych 

krajín  v porovnaní s USA  je  teda  výrazne  nižšia.  Pozitívom  naďalej  zostáva,  že 

Slovensko  spomedzi  všetkých  krajín  EÚ  patrí  medzi  najvhodnejšie  krajiny  pre 

realizáciu klinických skúšaní. Medzi konkurenčné výhody Slovenska patrí jednoznačne 

ochota a zainteresovanosť slovenských pacientov sa podieľať na klinickom skúšaní a 

taktiež  znalosti  väčšiny  lekárov,  ktorí  ovládajú  pravidlá  a  postupy  pri  klinickom 

skúšaní. Napriek prísnejšej legislatíve sa v roku 2012 na Slovensku zapojilo približne 

10  000  pacientov  do  klinických  skúšaní  liekov  novej  generácie.  Celkovo  sa  ich 

uskutočnilo 330, pričom v roku 2014 ich bolo o 133 viac. Aj z pohľadu investovaného 

kapitálu  do  klinických  skúšaní  v našej  krajine  je  situácia  priaznivá.  V nepriaznivom 

roku 2012, farmaceutické spoločnosti vyvíjajúce nové originálne lieky, investovali do 

nich  viac  ako 26 miliónov eur.  Hlavným problémom na Slovensku je  však naďalej 

schvaľovanie žiadostí etickými komisiami, ktoré častokrát tento proces predlžujú až na 

niekoľko mesiacov. 
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 Z hľadiska požiadaviek nového Nariadenia EÚ č. 536/2014, sa javí ako možné 

východisko či riešenie pre nastávajúcu prax, zriadenie jednej centrálnej etickej komisie 

a  podávanie  už  len  jednej  žiadosti  na  EMA.  Aktuálne  predstavuje  prekážku  práve 

národný  schvaľovací  proces.  Preto  by  sa  malo  v  záujme  zjednodušenia  postupov 

predkladania  žiadostí  so  spisovou  dokumentáciou  o  povolenie  na  klinické  skúšanie 

predísť viacnásobnému predkladaniu z veľkej časti identických informácií a nahradiť ho 

predložením jednej žiadosti so spisovou dokumentáciou všetkým príslušným členským 

štátom prostredníctvom jediného portálu slúžiaceho na predkladanie žiadostí. Rozdiely 

v prístupe medzi jednotlivými členskými štátmi by sa mali obmedziť na minimum. 

 Od  začiatku  roku  2017  môžu  zadávatelia  (sponzori)  klinických  skúšaní 

dohodnúť etické schválenie v členskom štáte podľa svojho výberu a musia aplikovať 

rovnaké podmienky vo všetkých krajinách EÚ. S cieľom vyhnúť sa administratívnym 

omeškaniam začatia klinického skúšania by mal byť postup pružný a efektívny, ale bez 

toho,  aby sa ohrozila  bezpečnosť pacientov alebo verejné zdravie.  Nízkointervenčné 

klinické skúšanie, ktoré má často kľúčový význam pre posúdenie štandardnej liečby a 

diagnostiky a prispieva k vysokej úrovni verejného zdravia, by malo podliehať menej 

prísnym pravidlám, čo sa týka monitorovania a  požiadaviek na obsah hlavného súboru. 

Posúdenie žiadostí o klinické skúšanie by sa malo týkať predovšetkým predpokladaných 

terapeutických výhod a prínosov z hľadiska verejného zdravia – relevantnosť, ako aj 

rizika  a  nevýhod  pre  účastníka.  Zmyslom  nového  nariadenia  by  mal  byť  práve 

harmonizovaný  prístup  k  regulácii  klinického  skúšania,  nakoľko  predchádzajúca 

smernica toto dosiahla len do určitej miery. 

 Posudzovanie, ktoré klinické skúšania liekov sú z etického hľadiska hodné toho, 

aby  sa  uskutočnili,  a  ktoré  nie  sú  toho  hodné,  si  vyžaduje  odborné  znalosti.  Ale 

vyžaduje  si  to  aj  posúdenie  z  hľadiska  hodnotového.  Pre  všetkých  finančných 

investorov je dôležité mať vstupné informácie - od lekárov až po pacientov, ale aj z 

nemocníc a od zástupcov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a výrobcov liekov. 

Vzniká tu tiež otázka, v akom rozsahu sa dá hodnotové posúdenie uskutočnené jednou 

komunitou alebo krajinou preniesť  do iných podmienok,  v  ktorých môžu  platiť  iné 

kultúrne hodnoty alebo objektívne súvislosti. 
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 Zdá  sa,  že  je  najvyšší  čas,  aby  sa  etickému  hodnoteniu  nových  klinických 

skúšaní venovala náležitá pozornosť, ktorú si zasluhujú a tiež zložitosti posudzovania 

etickosti  navrhovaných  nových  klinických  skúšaní,  aby  nedochádzalo  k jej 

podhodnocovaniu. 

 Etické posúdenie klinického skúšania nie je len administratívna úloha, ani to nie 

je  len  hodnotenie  obmedzujúce  sa   na  proces  vedúci  k  informovanému  súhlasu. 

Zahrňuje  tiež  hodnotenie  vedeckej  opodstatnenosti  klinického  skúšania,  jeho  cieľov 

a návrhu.
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KOMUNIKÁCIA RIADIACICH PRACOVNÍKOV

 V ZDRAVOTNÍCTVE  

Martin URMANIČ1

1 Fakulta verejného zdravotníctva, SZU v Bratislave 

ABSTRAKT

 Modernizácia spoločenského a hospodárskeho života so sebou prináša nároky na 

získavanie  nových  zručností  a schopností.  V oblasti  komunikácie  sa  vďaka 

elektronizácii  prenosu  informácií  násobne  zrýchlil  prenos  správ.  Toto  zrýchlenie 

spoločne so vznikom nových typov médií prináša so sebou nároky na oveľa rýchlejšie 

reakcie zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pre reprezentantov médií – 

novinárom,  ale  aj  pacientom  a ich  rodinným príslušníkom.  Mám na  mysli  zvýšené 

požiadavky  na  manažmenty  jednotlivých  pracovísk  v oblasti  vzájomnej  interakcie 

a poskytovania informácií. A nejde pri tom o uplatňovanie zákona č. 211/2000 Z. z.  o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o slobode informácií“), ale o bežný vzťah na linke „pacient, rodinný príslušník  

či novinár verzus riadiaci pracovník“, ktorého základným cieľom je pre jednu stranu 

získavanie  požadovaného  rozsahu  informácií  a zo  strany  vedúcich  pracovníkov 

formulovanie  takých  správ  a  reakcií,  ktoré  na  jednej  strane  dostatočne  pokryjú 

požiadavky  pýtajúcich  sa,  ale  zároveň  na  strane  druhej  dokážu  udržať  obraz 

zdravotníckeho  zariadenia v tom najlepšom možnom svetle.  

 Zvládnutie  nielen  základov  používania  komunikačných  nástrojov,  ale  aj  ich 

správny  výber  pre  konkrétnu  situáciu  sa  stáva  komparatívnou  výhodou  pri  tvorbe 

a realizácii  mediálnej  politiky.  Ak  dnes  hovoríme  o zvyšovaní  kvality  poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti, ktorá je merateľná rôznymi nástrojmi, musíme do celkového 

rozsahu  posudzovaných  činností  zahrnúť  aj  schopnosť  zdravotníckeho  zariadenia 

adekvátne, včas, obsahovo a aj formou, vhodne komunikovať. 
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 Pre  vytváranie  celkového  obrazu  zo  strany  širokej  verejnosti,  zostáva  popri 

úlohe  jednotlivých  poskytovateľov  zdravotnej  starostlivosti  (lekárov,  zdravotných 

sestier  a ďalších  zdravotníckych pracovníkov)  rola  tvorcu  „image“  zdravotníckeho 

zariadenia na jeho manažmente. 

Kľúčové slová: komunikácia, formy a spôsoby komunikácie,komunikačné nástroje.

ÚVOD

 „Pojem komunikácia je odvodený od latinského pojmu communicare, čo značí  

radiť sa, rokovať, zhovárať sa, robiť niečo spoločným, spolupodieľať sa s niekým na  

niečom. Komunikáciou rozumieme predovšetkým dorozumievanie sa, dohováranie sa,  

odovzdávanie  alebo vzájomnú  výmenu  informácií.“ (Oravcová, 2004) Je to nesporne 

proces  vzájomnej  interakcie  založený  na  vzťahu  dvoch  a  viac  ľudí.  Tento  vzťah 

a interakcia vďaka novodobým technologickým nástrojom nie sú (tak ako v minulosti) 

podmienené  rovnakým  miestom  realizácie.  Vzájomné  vzťahy  a odovzdávanie 

informácií  už  nemusia  vznikať  na  rovnakom mieste  –  obrazové  a zvukové  prenosy 

a nové médiá umožňujú vytváranie týchto vzťahov v jednotnom čase aj na diaľku, čo 

pri správnom pochopení a využití týchto nástrojov umožňuje oveľa širšie možnosti, ako 

tomu bolo ešte pred niekoľko málo rokmi. Ak teda komunikáciu chápeme ako „proces,  

ktorým ľudia odovzdávajú informácie,  postoje,  idey a emócie iným ľuďom“ (Vander 

Zanden, 1987), potom môžeme tvrdiť, že práve obsah, rozsah a kvalita nami zvolených 

komunikačných  nástrojov  dokáže  vo  významnej  miere  formovať  náš  profesionálny, 

alebo osobný status v odbornej, alebo aj laickej verejnosti. 

 Na komunikáciu môžeme tiež nazerať aj ako na prostriedok zbližovania ľudí, ak 

veríme, že „komunikácia predpokladá spoločné zdieľanie významu znakov (common 

sense),  ktoré  sú  prostriedkom  komunikácie“  (Nakonečný,  1999),  čo  podporuje  aj 

charakteristika komunikácie ako „sdělování významů mezi lidmi“.

 V  priestore,  o ktorom  hovoríme,  teda  v priestore  poskytovania  zdravotnej 

starostlivosti,  a rovnako  to  platí  aj  pre  verejné  zdravotníctvo,  teda  v tej  časti 

hospodárstva  a spoločenského  života,  kde  môžeme  reálne  vnímať  proces  tvorby 

zdravotnej  politiky,  sa  výsledok  vzťahu  vytvoreného  komunikáciou  stáva 

neoddeliteľnou  súčasťou  celkového  obrazu  individuálneho,  alebo  aj  kolektívneho 
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vnímania a hodnotenia poskytnutej zdravotnej služby, či starostlivosti.  Inak povedané 

–  aj  kvalitne,  správne  a úspešne  poskytnutá  zdravotná  starostlivosť,  môže 

v dôsledku nesprávne zvládnutej komunikácie znamenať nespokojnosť „klienta“ 

s následkami smerujúcimi k zníženiu reputácie. A to platí tak pre jednotlivca alebo 

inštitúciu (autoritu vo verejnom zdravotníctve). Extrémne rýchlo sa meniaci proces toku 

a výmeny informácií  spoločne s modernizačnými zmenami v zdravotníctve  vytvárajú 

pre  poskytovateľa  zdravotnej  starostlivosti, rovnako  tak  to  platí  aj  pre  riadiaceho 

pracovníka, nové požiadavky na zvyšovanie efektivity ich komunikácie. 

 Spoločnosť  prechádza  v  poslednom  období rýchlymi  zmenami,  medzi  ktoré 

možno zaradiť aj reformu zdravotníctva. Vývoj poskytovania zdravotnej starostlivosti, 

ako aj vývoj zdravotnej starostlivosti sprevádzajú mnohé problémy, ale na druhej strane 

je  spojený  s  vytváraním  partnerských  vzťahov  medzi  poskytovateľmi  zdravotnej 

starostlivosti (lekárom a sestrou) a pacientom. (Tóth a kol., 2008)  Oveľa viac ako tomu 

bolo v minulosti sa do nového svetla dostáva potreba zvládnutia aktívnej a rovnako tak 

aj  pasívnej  komunikácie.  Tento  nový  rozmer  požiadaviek  na  pracovníkov 

v zdravotníctve si nemusíme dokonca ani priamo uvedomovať. 

 Avšak  každodenná  prax  a neprestajný  nápor  na  vykazovanie  špičkových 

výkonov v riadiacej funkcii podmieňujú rozhodnutia manažérov, aby v rámci kreovania 

čo  najefektívnejších  pracovných  postupov  a  systémov,  vytvárali  vo  svojich  tímoch 

odborné skupiny pracovníkov – špecializovaných na konkrétne komunikačné zručnosti. 

Hovorím  o mediálnych,  či  komunikačných  odborných  útvaroch.  Ich  základnými 

kompetenciami  a úlohami  sa  stáva  tvorba  a  realizácia  mediálnej  a  komunikačnej 

politiky a stratégie. Okrem toho môže ich činnosť smerovať práve k zvyšovaniu miery 

znalostí a zručností jednotlivých riadiacich pracovníkov, v tom ktorom zdravotníckom 

zariadení formou školení v oblasti zvládania techník komunikácie a vytvárania vzťahov 

s médiami.

METODIKA

 V definovaných skupinách riadiacich pracovníkov zdravotníctva som zisťoval 

vnímanie významu komunikácie pre ich manažérsku funkciu. Zameral som sa na štyri 

atribúty:
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- Ako často riadiaci pracovníci používajú komunikáciu prostredníctvom médií.

- Dôvody ich komunikácie prostredníctvom médií  – či  išlo  o vlastnú iniciatívu  

alebo zámer, resp. či bola táto komunikácia vynútená otázkami zo strany médií.

- Spôsoby komunikácie. 

- Formu prípravy na mediálne výstupy.

 Na získanie  požadovaných informácií  som zrealizoval  zber  dát  dotazníkovou 

metódou. Získané údaje z prieskumu som kvôli výhode vizuálneho vnímania spracoval 

aj  do  grafickej  podoby.  Respondenti  v štyroch  položených  otázkach  odpovedali  na 

základe  vlastnej  skúsenosti  s  komunikáciou  a prípravou  na  ňu.  V  záverečnej  časti 

sumarizujem a popisujem aktuálny stav aktivít riadiacich pracovníkov v zdravotníctve 

v oblasti komunikácie, a ako ho na základe vlastných skúseností v praxi vnímam.  

KOMUNIKÁCIA RIADIACICH PRACOVNÍKOV 

 Kvalitný manažérsky výkon v zdravotníctve je merateľný viacerými nástrojmi. 

Od kvality  poskytnutej zdravotnej starostlivosti, cez prizmu ekonomických výsledkov 

až  po  schopnosť  všetky  dosiahnuté  výsledky  správne  interpretovať  a verejne 

prezentovať. Ak hovoríme o prezentácii, máme na mysli  všetky aspekty komunikácie 

ako sú príprava komunikačného obsahu, rozhodnutie o forme a spôsobe komunikácie, 

verbálne  a neverbálne  zvládnutie  komunikácie,  spätná  väzba  a vyhodnotenie 

komunikačného procesu.  

 Na  to,  aby  komunikácia  manažéra  bola  pochopiteľná,  zrejmá  a flexibilná,  je 

potrebné jej profesionálne prevedenie. Na podporu tejto požiadavky fungujú v blízkosti 

riadiaceho  pracovníka  profesionálni  pracovníci,  ktorí  vytvárajú  predpoklady  na 

dosiahnutie  tejto  požiadavky.  Okrem prípravy  manažéra  na  komunikáciu  s médiami 

(prostredníctvom ktorých v čase extra rýchleho šírenia správ dokážeme veľmi účelne a  

cielene  poskytnúť a prezentovať potrebný odkaz)  a komunikácie  s  verejnosťou môžu 

v prípade  potreby,  alebo  v prípade  strategického  rozhodnutia  prevziať  rolu 

komunikátora a poskytovať stanovisko, vyhlásenie, alebo postoj priamo oni. 
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 Novodobou  požiadavkou  na  manažéra  samotného, ale  aj  na  jeho,  za 

komunikáciu zodpovedného tímu, je teda schopnosť absorbovať zručnosti komunikácie, 

ovládať komunikačné nástroje a permanentne zvyšovať vlastné kompetencie v oblasti 

komunikácie.  Je teda v ich záujme vplývať na vlastný pozitívny kvalitatívny rozvoj v 

oblasti  oboch  foriem  komunikácie  –  tak  verbálnej i  neverbálnej,   efektívne  ich 

využívať a používať v správnom rozsahu, obsahu a vhodne ich pri aplikovaní časovať. 

 Preto predpokladám, že získavanie odbornej kvality pri komunikácii je aktuálne 

jedna z nových dôležitých požiadaviek na správne zvládanie manažérskych funkcií. Je 

to aj jeden z dôvodov, prečo by sa komunikácii, ako aj samostatnej zručnosti v nej mali 

riadiaci  pracovníci  venovať  a učili  sa  správne ju  používať  a  vyhodnocovať.  Tým si 

zabezpečia  profesionálne  reagovanie  na  vzniknuté  situácie  v procese  riadenia 

zdravotníckeho zariadenia. Komunikácia sa z takto nastaveného vnímania dá považovať 

a posudzovať za jednu zo základných funkcií riadenia organizácie a stáva sa jedným 

z nových  požadovaných  manažérskych  zručností  a nástrojov  pre  prax  riadiaceho 

pracovníka  v zdravotníctve.  Manažéri  v zdravotníctve  by si  totiž  mali  uvedomiť,  že 

tento  proces  tvorby  odovzdávania  názorov,  postojov,  nápadov  a  myšlienok,  ale  aj 

prijímaním  informácií  získavajú  prostriedok  na  ovplyvňovanie  druhých.  Tým  sa 

z komunikácie  stáva  nielen  nástroj  na  tvorbu  osobného  imidžu,  imidžu  riadenej 

organizácie, ale je to aj spôsob na dosahovanie zmien v správaní.

      Aj  odpovede  na  prvú  položenú  otázku,  ktorá  znela:  „Ako  často  využívate 

komunikáciu prostredníctvom médií ?“, potvrdzuje moje tvrdenie o význame tejto 

časti  práce manažéra  v zdravotníctve.  Riadiaci  pracovníci  podľa získaných odpovedí 

vnímajú komunikáciu, ako nástroj, ktorý patrí do portfólia ich pracovných činností a 

aktivít.  Prieskum  ukázal,  že  využívanie  médií  na  komunikáciu  či  už  vlastných 

stanovísk,  názorov  a postojov,  alebo  na  adekvátnu  reakciu  na  dianie  má  v práci 

riadiacich  pracovníkov zväčša pravidelnú formu. Komunikáciu a procesy potrebné na 

jej  realizáciu  môžeme  vnímať  ako  permanentnú  súčasť  práce  zdravotníckych 

manažérov.  Podľa štruktúry získaných odpovedí sa môžeme reálne domnievať, že dnes 

je už trendom, že komunikácia cez médiá a všeobecne tvorba a využívanie mediálnej 

politiky sa stala nemennou zložkou práce v zdravotníctve. 
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 Riadiaci  pracovníci  pravdepodobne  vnímajú  post,  ktorý  zastávajú  nielen  ako 

odborný,  ale  aj  ako spoločenský.   Komunikáciou  formujú  svoj  status,  rovnako  ako 

status  zdravotníckeho  zariadenia,  ktoré  vedú.  Zvyšujú  si  tým  mieru  skúseností 

v komunikácii a osvojujú si techniky komunikácie, čo im umožňuje aktívne využívať 

vzťah s médiami a kontaktu s novinármi sa nevyhýbajú.

Toto tvrdenie podporujú aj odpovede na druhú a tretiu otázku. Druhá otázka v poradí 

znela: „Vyjadrite percentuálne dôvod Vašej komunikácie prostredníctvom médií. “ 

a následne  som  sa  dopytoval  na  spôsob,  ktorý  pri  komunikácii  s médiami 

uprednostňujú:  „Ako  častejšie  komunikujete  cez  médiá –  osobne,  alebo 

prostredníctvom hovorcu ?“

 Nadpolovičná  väčšina  odpovedí,  potvrdzujúcich,  že  zdravotnícky  manažér 

komunikoval s médiami na základe vlastného rozhodnutia, je významnou správou pre 

dnešnú  dobu.  V čase  kedy  neexistuje  veľká  ochota  kontaktu  s médiami  zo  strany 

„verejne činných osôb“, je toto zistenie doslova neočakávané. Znamená to, že riadiaci 

pracovníci v zdravotníctve začali aktívne vyhľadávať možnosti interakcie s médiami a 

komunikujú  s novinármi.  Môžeme sa domnievať,  že  v tejto  činnosti  našli  nástroj  na 

presadzovanie svojich vlastných cieľov a zámerov, ktoré ako vrcholoví manažéri majú. 

Reagovanie  na  základe  požiadaviek  médií,  automaticky  získalo  nižšie  zastúpenie, 

pretože (pravdepodobne) médiá sú relatívne pravidelne informované. Zistil som teda, že 

existuje  ochota  aktívne  pristupovať  ku  komunikácii  a tým  presadzovať  vlastnú 

zadefinovanú mediálnu politiku. 

 Hovorí  o tom  aj  ďalšie  grafické  znázornenie  na  už  zmienenú  tretiu  otázku. 

Preukázalo sa, že prevažuje priama komunikácia riadiaceho pracovníka s médiami. Jej 

nahradenie  hovorcom nie  je  ani  v tretine  prípadov komunikácie.  Opakovane sa teda 

potvrdilo,  že  lídri  v  zdravotníctve  sa  nevyhýbajú  kontaktu  s  médiami  a  novinármi. 

Môžeme sa preto domnievať, že hovorcu (resp. tlačového tajomníka či manažéra pre 

médiá)  využívajú  vo  svojich  štruktúrach  a  vo  svojom  tíme  najbližších 

spolupracovníkov predovšetkým ako spolutvorcu komunikačných konceptov a tiež 

ako osobu zodpovednú za udržiavanie zvolenej mediálnej koncepcie. 
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 Stávajú sa niečím ako šedou eminenciou,  ktorá z pozadia zabezpečuje tvorbu 

mediálnych  vzťahov,  vytvára  adekvátne  podmienky  na  prezentáciu  „šéfa“ 

a zdravotníckeho zariadenia.  Poslednou otázkou v mojom zisťovaní vzťahu riadiacich 

pracovníkov  ku  komunikácii  bola  snaha  zistiť:  „Ako  (s  kým)  sa  pripravujú  na 

mediálne a komunikačné príležitosti“.

 Prípravu na mediálnu  aktivitu,  ktorá je predovšetkým vnímaná ako stretnutie 

s novinárom a interakcia s ním, realizujú riadiaci pracovníci podľa získaných odpovedí 

predovšetkým v spolupráci s hovorcom.  Potvrdzuje to vyššie spomenutý predpoklad, že 

hovorca,  alebo  iný,  mediálnou  agendou  poverený  pracovník  má  naozaj  svoje 

opodstatnené  miesto  v tíme  zdravotníckych  lídrov.  Dá sa  dokonca  predpokladať,  že 

patria do najužšieho tímu. Viac ako 20- percentné potvrdenie samostatnej prípravy pred 

stretnutím s novinárom tiež  preukazuje,  že  komunikácii  a výstupom prostredníctvom 

médií venujú manažéri adekvátny čas a význam. Pre upresnenie treba podotknúť, že pod 

pojmom  „príprava  s odborným  tímom“  sa  myslia  kolegovia  z rôznych  profesií 

v zdravotníckom zariadení (lekárskych, ekonomických a pod).  

ZÁVER 
 Zistenia  z dotazníkovej  formy  dopytovania  sú  z môjho  pohľadu,  z pohľadu 

odborníka  na  komunikáciu,  komunikačné  koncepty  a  komunikačné  techniky  veľmi 

povzbudivé. Sú vynikajúcim základom pre všetky budúce komunikačné projekty, ktoré 

budú riadiaci pracovníci tvoriť, rozbiehať a realizovať. Zdá sa, že nastal čas pochopenia 

dôležitosti  a potreby  prípravy  komunikačných  koncepcií,  ich  zabezpečovania 

profesionálnym  tímom  a tiež  potreba  učenia  sa  technikám  komunikácie  zo  strany 

riadiacich pracovníkov. 

 Líder,  ktorý  má  skutočný  záujem,  o  profesionálne  vytvorenie  vlastnej 

komunikačnej politiky  by mal  pamätať na  päť základných pravidiel vedúcich ku 

kreovaniu prostredia, v ktorom takáto politika má šancu na vznik a fungovanie: 

1) Definovanie organizačnej štruktúry, zodpovednosti a kompetencií.

2) Finančné možnosti.

3) Zmysel pre svoju pozíciu (prácu).

4) Organizácia práce.

5) Firemná kultúra. (Hamm, 2006)
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 Profesionálne  kvalitne,  technicky  správne  a obsahovo  strategicky  zvládnutá 

komunikácia je dnes jedným zo základných predpokladov úspechu pre každú riadiacu 

pozíciu. O to viac to platí pre profesie v zdravotníctve, ktoré boli a zostávajú viac ako 

iné profesie pod drobnohľadom verejnosti a médií. Nenahraditeľnou súčasťou dobrého 

hodnotenia  činnosti  zdravotníckych  zariadení,  ich  zamestnancov  a manažmentov  sa 

stala  kvalitne pripravená a vysoko profesionálne zrealizovaná komunikačná stratégia. 

Nielen kvalitná a odborne dobre poskytnutá zdravotná starostlivosť, ale aj komunikácia 

medzi  poskytovateľom  zdravotnej  starostlivosti  a  „druhou  stranou“  je  dnes  už 

komplexnou  súčasťou  celého  systému.  Nehovorím  len  o priamom  kontakte  lekára, 

sestry a pacienta (napríklad v ambulancii), ale mám na mysli oveľa širší rozmer a dopad 

komunikácie.  Informácie  poskytnuté  lídrami  prostredníctvom  médií,  ich  spôsob 

prezentácie,  forma zvolenej  komunikačnej  cesty a tiež obsahová stránka vplývajú na 

komplexný obraz vnímania lídrov v zdravotníctve zo strany verejnosti. 

 Majme na pamäti, že zle poskytnuté informácia, informácia poskytnutá v zlom 

čase,  alebo  vôbec  neposkytnutá  informácia  často  spôsobuje  neprimerané  reakcie. 

Prijímatelia informácií v priestore zdravotníctva sú väčšinou chorí ľudia a ich rodinní 

príslušníci, ktorí na akúkoľvek informáciu reagujú oveľa intenzívnejšie ako iné skupiny 

obyvateľstva. Preto zvyšovanie kvality zručností v oblasti komunikácie sa dnes už dá 

pokladať za nevyhnutnú požiadavku na riadiacich pracovníkov v zdravotníctve. 
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ZÁKLADY SPRÁVNEJ A EFEKTÍVNEJ 

KOMUNIKÁCIE V ZDRAVOTNÍCTVE
(Pacientsky orientované zdravotníctvo – odporúčania pre prax)

Zuzana ČIŽMÁRIKOVÁ1

1 Fakulta verejného zdravotníctva, SZU v Bratislave 

ABSTRAKT 

 Správna komunikácia je bezpochyby jedným z dôležitých faktorov liečebného 

procesu  a zároveň  aj  jeho  nevyhnutná  súčasť.  Komunikáciu  považujeme  ako  úplnú 

samozrejmosť,  ale  komunikácia  v zdravotníckych  zariadeniach  má  svoje  špecifiká 

a väčšinou ide najmä o krízovú komunikáciu,  ktorú nie každý vie zvládnuť.  Súčasná 

doba, ktorá sa považuje aj za dobu komunikácie, prináša mnoho  negatívnych podnetov. 

Tie  vznikajú  najmä  nesprávnym  od-komunikovaním  informácií  zdravotníckych 

pracovníkov  smerom  k pacientom.  Nie  každý  sa  môže  radiť  k špecialistom  na 

komunikáciu,  no  správne  naučené  základné  štandardy  komunikácie  v zdravotníctve 

môžu  priniesť  benefity,  a to  nielen  v náraste  spokojných  pacientov,  ale  aj  lepšie 

liečených pacientov. 

Kľúčové slová: komunikácia, pacient, pacientsky orientované zdravotníctvo, efektívna  

komunikácia v zdravotníctve.

ÚVOD

„Dobre počúvaj svojho pacienta, hovorí Ti totiž diagnózu!“

/prof. Josef Thomayer/

 Význam komunikácie v medicínskej praxi stúpa s tým, ako sa vďaka moderným 

technológiám  zvyšuje  informovanosť  laickej  verejnosti.  Chorí  vyžadujú  oveľa  viac 

informácií  než  predtým  a  je  na  zdravotníckych  pracovníkoch,  aby  tzv.  "medicínu 

mlčania" zmenili na otvorený partnerský vzťah. Najväčšie chyby sa však dejú v úplne 

bežnom dennodennom kontakte s pacientom. 
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 Podľa údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR sa 60 % 

riešených  podnetov  týka  nesprávneho  prístupu  a  komunikácie  s  pacientom.  Tieto 

sťažnosti,  ktoré  riešia  poskytovatelia,  vo  veľkej  miere  zaťažujú  personál  a zbytočne 

spôsobujú  nespokojnosť  pacientov  s  poskytovanou  zdravotnou  starostlivosťou. 

Zdravotnícki  pracovníci  prichádzajú  dennodenne do priameho  kontaktu  s  pacientmi. 

V zdravotníckych zariadeniach by mali  byť nastavené procesy výberu, vzdelávania a 

motivovania zamestnancov aj k správnej komunikácií.  Takisto by mali byť stanovené 

pravidlá  správania  sa  k  pacientom.  Obe  hľadiská  sú  dôležité  pre  vytváranie  a 

udržiavanie pozitívnych vzťahov medzi pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi. 

METODIKA

 Odporúčania  správnej  a efektívnej  komunikácie  v zdravotníctve  vznikali 

postupne na základe zberu dát zo zdravotníckeho prostredia. Z podnetov, ktoré písali 

samotní pacienti,  ako aj dotazníkového prieskumu na vzorke pacientov v seniorskom 

veku. Prieskum bol vykonávaný priamom formou. S každým opýtaným respondentom 

sa diskutovalo osobne formou väčších vzdelávacích skupín. Zber dát preto prebiehal 

pomerne dlhú dobu, a to takmer tri roky. Prvýkrát v histórií sa však prieskum robil na 

presne cielenej skupine ľudí, a to senioroch. Väčšina sledovaných mala  od 60 – do 75 

rokov.  Pomerne veľká časť seniorov  mala aj viac ako 75 rokov. Do prieskumu sa 

zapojilo 329 respondentov. Zber údajov prebiehal v 3 krajoch: v Bratislavskom kraji, 

Trnavskom kraji, Nitrianskom kraji. 

PACIENTSKY  ORIENTOVANÉ  ZDRAVOTNÍCTVO-ODPORÚČANIA  PRE 

PRAX

 Aj Ministerstvo zdravotníctva  SR v posledných rokoch čoraz častejšie hovorí 

o pacientsky orientovanom zdravotníctve, kde jednou z podstatných úloh by malo byť 

pravidelné  školenie  zdravotníckeho  personálu.  Za  kľúčové  osoby  rezort  považuje 

lekárov a sestry.  Musia byť  dobre vyškolení,  motivovaní  a pripravení  každý deň sa 

starať o pacientov a vľúdne a citlivo reagovať na ich potreby a požiadavky. 
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 Viacero  nemocníc  zaznamenáva  sťažnosti  na  správanie  sa  personálu.  Pritom 

každý  zdravotnícky  pracovník  by  mal  mať  zrozumiteľné  vyjadrovacie  schopnosti, 

správne vystupovanie. Mal by mať dostatok taktu, byť presvedčivý a vedieť sa ovládať 

v krízových situáciách. Ideálne by bolo mať preškolený zdravotnícky personál. Existujú 

aj  pomôcky  a odporúčania  pre  prax,  na  základe  ktorých  sa  dá  nastaviť  správna 

komunikácia.   Prieskum,  ktorí  sa  robil  na  vzorke  seniorov,  ktorú  radíme  k tej 

najkrízovejšej  skupine v oblasti  komunikácie  so zdravotníckym pracovníkom,  ukázal 

jasne,  že  lekári  preceňujú  svoje  schopnosti  komunikácie. Pritom  riešenie  správnej 

komunikácie je pomerne jednoduché. 

1. Pozdraviť sa, predstaviť sa, poďakovať, zaklopať

 Napriek tomu, že sa toto odporúčanie môže zdať ako banalita, nie je tomu tak. 

Žiaľ  všeobecné  vedomosti  a  skúsenosti  mnohých  pacientov  poukazujú  na  závažný 

problém.  Mnohokrát  tento  princíp  základnej  ľudskej  slušnosti,  najmä  v ústavných 

zdravotníckych zariadeniach, dlhodobo absentuje. 

2. Nechať pacienta hovoriť – aktívne mu načúvať

 Veľmi  častou  chybou  je  práve  to,  že  zdravotník  už  na  začiatku  prerušuje 

pacienta.  Ak sme sa  so  zdravotníkmi  na  hodinách  komunikácie  rozprávali,  a  to  na 

rôznych úrovniach, prečo nekomunikujú s pacientom, najčastejší argument bol ten, že 

nemajú  čas.  Žiaľ  argumentom bola  aj  odpoveď :  „Neštudoval  som preto,  aby  som 

trkotal  s pacientom,“ alebo  „Pacienti  a ich  problémy  ma  nezaujímajú.“ (Tieto 

argumenty sú paušalizované a zbierané priebežne už 5 rokov na hodinách výučby na 

SZU – Fakulte verejného zdravotníctva.) Ak je zdravotník konfrontovaný, že to nie je 

správne a sú mu ukázané príklady správnej komunikácie, tak sú iba dve možnosti: 1) 

buď argument pochopí a prijme ho, 2) alebo nie a naďalej je presvedčený, že správna 

cesta je nekomunikovanie.  Pritom aj iná odborná literatúra poukazuje presne na fakt, že 

komunikácia mlčania nie je vhodná.  V komunikácii  ľudí sa vyskytujú  dva spôsoby 

neuspokojivej  sociálnej  interakcie  a to  komunikačná  invázia a  komunikačná 

deprivácia (Boadella, 1997, s.6). V prípade  komunikačnej invázie sa človeku vnucuje 

niečo, čo nechce a nežiada si. Osoba je nútená a nasilu prijme to, čo je vnucované – ide 

o psychologický jav introjekcie. 
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 Človek  v  takom  prípade  zvyčajne  reaguje,  rovnako  inváziou  voči  niekomu 

a niečomu. Ide o psychologický jav projekcie. Tento spôsob komunikácie nie je vôbec 

vhodný.  V  prípade  komunikačnej  deprivácie človeku  nie  je  vyhovené,  aby  mohol 

komunikovať alebo byť vo vzťahu s niekým, kto je pre neho dôležitý. 

  Napokon zdravý spôsob interakcie, ktorý nie je ani komunikačnou inváziou, ani 

komunikačnou depriváciou, sa nazýva dialóg – ide o interpersonálnu komunikáciu. Tu 

je  odporúčanie  jasné,  treba  určite  vo  väčšej  miere  vzdelávať  zdravotníkov 

v komunikácií s pacientom. Komunikačné štandardy MZ SR pritom prišli na zaujímavý 

argument.  Zdravotnícky personál   všeobecne poskytuje  pacientom menej  informácií, 

než by si pacienti priali a používa odbornú terminológiu, ktorej pacienti nerozumejú. 

Poskytnutie väčšieho množstva informácií a jednoduchého jazyka zvyšuje pochopenie 

liečebného režimu zo strany pacientov a ich väčšie zapojenie do procesu liečby. Pacient 

v priemere do 2 minút vie povedať svoje základné ťažkosti, zdravotník ho však často už 

po 18 sekundách prerušuje v komunikácií. Pacienta treba nechať hovoriť, nie je to strata 

času, väčšinou stačia 2 minúty. 

 3. Zvoliť jednoduchý a zrozumiteľný jazyk

 Pacient  potrebuje  vnímavý  komunikačný  prístup.  Nerozumie  odbornej 

terminológií, približne po 20 sekundách doslova „vypne príjem informácie“. A aj keď 

neverbálne pritakáva, ak zdravotník nepoloží kontrolnú otázku, či pacient aj rozumel, 

tak mnoho krát sa stane, že pacient vôbec nepochopí, čo mu chceme povedať. Veľakrát 

si informácie nepamätá, pretože zdravotník ich hovorí rýchlo, odborne a v takom slede, 

ktorý už nie je možné zachytiť pri prvej komunikácií. Odborný medicínsky jazyk teba 

prispôsobiť  nielen  veku,  ale  aj  vzdelaniu  a diagnóze,  ktorou  pacient  trpí.  V tomto 

prípade nie je dôležité, čo vôbec zdravotník hovorí, ale či ho jeho pacient rozumel. 

 4. Technika kontroly zapamätaného textu

 Ak chce  zdravotník  mať istotu,  že jeho pacient  pochopil  komunikáciu,  treba 

použiť techniku zapamätaného. Čiže položiť jednoduchú kontrolnú otázku. 
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  5. Sledovať neverbálne prejavy svojho pacienta

 Je to dôležitý moment, pretože mnohí pacienti zo strachu vedia aj klamať svojho 

lekára-sestru.  Najmä  pri  otázkach  o tom,  či  berú  svoje  lieky  správne.  Stále,  najmä 

u seniora,  prevláda  veľká úcta  k zdravotníkovi  a mnohokrát  to  vytvára  komunikačnú 

bariéru.  Veľakrát  ju  spôsobila  aj  zlá  skúsenosť  z minulosti.  Napriek  tomu,  že 

odporúčania zaberú približne 2 minúty z pracovného dňa zdravotníckeho personálu, ich 

dôležitosť  a význam má niekoľko násobnú vyššiu hodnotu.  Dôveru pacienta. Tá sa 

nedá kúpiť,  ani len tak získať,  tú možno iba budovať.  Samozrejmosťou by mal  byť 

úsmev na tvári a pozitívny vzťah k práci a pacientovi. 

ZÁVER

 Všetci  predpokladáme,  že  komunikovať  vieme.  Otázne  však  je,  či  aj  dobre 

a správne. Niekto má také zručnosti a niekto nie, preto je dôležité si vedieť nastaviť aj 

vlastné  zrkadlo.  Aj  z  materiálu  MZ SR o Komunikačných  štandardoch  vyplýva,  že 

zdravotníci  preceňujú  svoje  schopnosti  v komunikácií.  Väčšina  si  myslí,  že  danú 

situáciu odkomunikovali správne, ale keď  sa už pýtali svojich pacientov, len tretina to 

aj potvrdila. Ak by zdravotnícki pracovníci komunikovali správne, určite by čísla Úradu 

pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR neboli také alarmujúce. V priemere 60 % 

prípadov,  ktoré  k nim  ako  podnet  príde,  sa  netýka  zlej  poskytnutej  zdravotnej 

starostlivosti, ale zlej komunikácie. 

  Správna komunikácia je danosť, resp. zručnosť, ktorá sa dá naučiť.  Ak by sme 

sa pozreli iba na základné princípy, ide o pomerne jednoduché záležitosti, ktoré patria 

do  dennodennej  slušnej  komunikácie.  Úvodom  toho  je  pozdrav,  predstavenie  sa, 

vnímanie pacienta, oslovenie pacienta, pýtanie sa pacienta a poďakovanie. Ak by tieto 

jednoduché princípy slušného správania,  ktoré sú nám dané a učíme sa ich ako deti, 

používali všetci zdravotníci, tak veľa problémov a podnetov by sme ušetrili. Najmä by 

sme  si  získali  pacienta.  Súčasná  doba  vyžaduje  veľmi  citlivý  princíp  prístupu 

k pacientovi, najmä ak ide o pacienta vo vyššom veku. Minulé vnímanie komunikácie 

niektorí  pomenúvajú  aj  „medicínou  mlčania“,  kedy  vzťah  pacient-lekár,  pacient-

zdravotník bol založený najmä na absolútnej hierarchii a od mala nás učili, že: „Máme 

byť ticho, nepýtame sa, lekárovi sa nenamieta...“ 
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 Táto „medicína mlčania“, však už dávno nefunguje a súčasný pacient potrebuje 

otvorený a priateľský vzťah, tak ako ho potrebuje každý z nás vo všetkých oblastiach 

života.  Zároveň  vhodným  nástrojom  ako  pomôcť  vzájomnej  komunikácií  by  boli 

pravidelné  školenia  zdravotníkov  v zdravotníckych  zariadeniach.  Bez  ohľadu  na 

problematickú komunikáciu, či krízovú komunikáciu, vždy by sme mali mať na pamäti, 

že stredobodom záujmu v zdravotníctve musí byť pacient. Naučením sa a používaním 

správnej efektívnej komunikácie vieme veľmi významne pomôcť nielen pri budovaní 

tak dôležitého terapeutického vzťahu, ale pomôže to aj pri zvýšení kvality poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti.  A netreba ani zabúdať na jednu dôležitú vec. Pacienta treba 

vždy počúvať, pretože práve on je ten, ktorý hovorí svoju diagnózu. 
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ABSTRAKT

 O tom  či  je,  alebo  nie  je  komunikácia  so  seniormi  v  zdravotníctve 

problematická, ani netreba diskutovať. Je to fakt, ktorý však platí aj v opačnom garde. 

Komunikácia  so zdravotníkmi  očami  pacientov  je  tiež  veľmi  problematická  a najmä 

špecifická.  Obsiahnuť  však  celý  rádius  možností  komunikácie  v zdravotníctve  a jej 

problémy, by bolo na viac odborných prác. Aj preto sa tento článok zameriava len na 

problematické aspekty komunikácie zdravotníkov so skupinou seniorov.  

Kľúčové slová: komunikácia, senior, komunikačné nástroje, komunikačné štandardy,  

geriatria. 

ÚVOD

 Starnutie je prirodzený proces. Má mnoho definícií a jasných formulácií, ktoré 

sa však zhodujú v tom, že jednoznačné vyčlenenie starnutia, sa nedá poňať jednoduchou 

poučkou.  Posledné roky sa aktívnemu starnutiu začínajú s veľkou vážnosťou venovať 

rôzne organizácie.  Na viacerých platformách sa vytvárajú nové politiky,  nové plány, 

kde starnutie sa berie ako jedná z tém, ktorej sa musia moderné štáty venovať. Dôvod je 

jednoduchý, starneme. 

Aj aktívne starnutie  sa môže stať kľúčom k riešeniu demografického vývoja. 

Žiaľ  v poslednom  čase  sa  v našej  spoločnosti  často  na  staršiu  generáciu  nepozerá 

s rešpektom.  Práve  naopak,  častými  sú  situácia,  keď pohľad na  starobu je  vnímaný 

s dešpektom.  Článok  sa  zameriava  čisto  na  oblasť  komunikácie  staršej  populácie 

v zdravotníctve.  Ide  o problematiku,  kde  práve  nekomunikovanie  prináša  veľké 

problémy, a žiaľ aj finančné straty. Aj keď neexistuje priame číslo, ktoré by mohlo toto 

tvrdenie reálne potvrdiť. 
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 Na  základe  zbieraných  dát,  však  už  na  úvod  možno  povedať,  že  práve 

nekomunikáciou, časť lekárov dáva starším ľuďom úplne zbytočnú liečbu, dokonca časť 

liečby je v priamej  interakcii,  a to bez toho, aby o tom dotyční  lekári  a  ich pacienti 

vôbec vedeli. 

METODIKA

 Napriek  náročnému  zberu  dát  sme  sa  rozhodli  ísť  komplikovanejšou,  ale 

absolútne nespochybniteľnou cestou, a to osobným zozbieraním dotazníka. Zo všetkých 

možností analytickej práce sme vybrali ako vhodný kvantitatívny prieskum a dedukciu. 

Pre určený cieľ práce sú obe metódy absolútne najvýhodnejšie, keďže zbieraná vzorka 

bola veľká. Zvolili sme presne vzorku respondentov, aj vekovú skupinu. Realizovaná 

forma boli osobné rozhovory. 

Prieskum bol vykonávaný priamom formou. S každým opýtaným respondentom 

sa diskutovalo osobne formou väčších vzdelávacích skupín. Zber dát preto prebiehal 

pomerne dlhú dobu, a to takmer tri roky. Prvýkrát v histórií sa však prieskum robil na 

presne cielenej  skupine ľudí - senioroch. Väčšina sledovaných mala  od 60 - do 75 

rokov.  Pomerne veľká časť seniorov  mala aj viac ako 75 rokov. Do prieskumu sa 

zapojilo 329 respondentov. Zber údajov prebiehal v 3 krajoch: v Bratislavskom kraji, 

Trnavskom kraji, Nitrianskom kraji. 

 Určite bolo zaujímavé zistenie vedomostí seniorov v základných zdravotníckych 

termínoch, s ktorými sa dennodenne stretávajú pri komunikácií s lekárom. Napríklad, či 

vedia rozdiel medzi originálnym liekom a generickým liekom. V tomto príspevku sme 

sa  zamerali len na oblasť komunikácie seniorov vo verejnom zdravotníctve. 

KOMUNIKÁCIA SENIOROV

 Nevhodný spôsob sociálnej interakcie je najčastejším problémom komunikácie 

so seniormi. Práve „blok“ zo znevažujúcej komunikácie so staršími občanmi, sa stáva 

vážnou prekážkou v ich vlastnom vyjadrovaní sa. Zároveň bráni seniorovi v kvalitnej 

adaptácií, napríklad  v novom prostredí.  V ponímaní  tejto  práce  hovoríme  o prostredí 

zdravotníctva, ktoré je už samo o sebe negatívnym prostredím, keďže senior do neho 

vstupuje ako pacient. 
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 V  komunikácii  ľudí  sa  vyskytujú  dva  spôsoby  neuspokojivej  sociálnej 

interakcie,  a to  komunikačná invázia a  komunikačná deprivácia (Boadella,  1997, 

s.6).  

 1.  V  prípade  komunikačnej  invázie sa  človeku  vnucuje  niečo,  čo  nechce  a 

nežiada si. Osoba je nútená a nasilu prijme to, čo je vnucované – ide o psychologický 

jav  introjekcie.  Človek  v  takom  prípade  zvyčajne  reaguje  rovnako  inváziou  voči 

niekomu a niečomu. Ide o psychologický jav projekcie. Tento spôsob komunikácie nie 

je vôbec vhodný.

 2.  V  prípade  komunikačnej  deprivácie človeku  nie  je  vyhovené,  aby  mohol 

komunikovať alebo byť vo vzťahu s niekým, kto je pre neho dôležitý. 

 Napokon zdravý spôsob interakcie, ktorý nie je ani komunikačnou inváziou, ani 

komunikačnou depriváciou, sa nazýva  dialóg –  ide o interpersonálnu komunikáciu. 

Samozrejme  ideálnym  prípadom  by  bolo,  keby  každá  komunikácia  s pacientmi 

v geriatrickom veku bola interpersonálnou komunikáciou, čiže dialógom. Žiaľ, nestáva 

sa tak vždy. Zo skúseností rôznych inštitúcií vieme, že buď senior narazí na prirodzenú 

bariéru strachu a autority zo strany zdravotníka, alebo narazí na neprimerané správanie 

sa k jeho osobe.  Potreba správnej  komunikácie  by mala byť  z oboch strán.  Niekedy 

nepochopenie, zvolenie zlých informačných techník, môže viesť až ku katastrofálnym 

následkom. 

 Technický pokrok v medicíne sa naozaj nedá poprieť. Na čo sa často zabúda je 

fakt,  že  všetok  pokrok  a technika  v zdravotníckom  prostredí  musí  mať  na  zreteli 

v prvom  rade  pacienta.  Je  to  človek  -  ľudská  bytosť,  nie  číslo,  ani  štatistika,  ani 

diagnóza.  Vedecký a technický pokrok vedie často k odosobneniu medicíny. Liečenie 

si  dnes  vyžaduje  enormné  technické  vybavenie.  Pacient  prijatý  do  nemocnice  je 

podrobovaný jednému vyšetreniu za druhým a môže mať dojem, že lekár je tak zaujatý 

prístrojom, že on – pacient, sa za ním úplne stráca. Pacientovi chýba osoba, ku ktorej by 

mohol mať osobný vzťah, na ktorú by sa mohol s dôverou obracať. Iba osobný vzťah 

lekára k pacientovi pomôže zabrániť uzavretosti  pacienta a jeho presvedčenie,  že pre 

neho  už  všetko  stratilo  zmysel.  (Štefko,  1998)   Nedá  sa  očakávať,  aby  priemerný 

pacient rozumel všetkým elementom vedy a medicínskym postupom, či dokonca, aby 

vyjadril podrobný súhlas. 
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 Taktiež by bolo nemysliteľné,  aby lekár namiesto liečenia zakaždým venoval 

nadmerne  veľa  času  podrobnému  vysvetľovaniu  pacientovi  na  úrovni  odborných 

vedomostí,  čo ako pracuje,  prečo treba podstúpiť takú,  či  onakú liečbu,  prečo treba 

použiť  tieto  a nie  iné  prostriedky.  Všeobecné  zásady  kultúrneho  správania  si  však 

vyžadujú,  aby  nebol  voči  pacientovi  ľahostajný  a netrpezlivý,  najmä  keď  pacient 

pochybuje  o tom,  či  je  nutné  použiť  prostriedky,  ktoré  mu  spôsobujú  diskomfort. 

(Wróbel, 2000)

 Zástancovia  nevyjadrenia  pravdy  argumentujú  predovšetkým  strachom  pred 

skutočnými  alebo  možnými  negatívnymi  dôsledkami  vyjadrenia  a poukazujú  na 

ochrannú funkciu  „pia fraus“. Obávajú sa najmä suicídia  alebo suicidálneho pokusu 

pravdivo  informovaného  pacienta.  Pripúšťajú,  že  ich  od  pravdivého  informovania 

odradzuje komplikovaná spolupráca s pacientmi, ktorí sú málo inteligentní, nevzdelaní, 

nesprávne  orientovaní  alebo  príliš  starí.  Priznávajú,  že  informovať  rodinu  je  oveľa 

jednoduchšie.  Väčšinou  zamlčia,  že  neochota  podávať  pravdu  pramení  tiež 

z terapeutického  nihilizmu,  z nedostatku  komunikačných  zručností  alebo  osobnej 

nezrelosti. ( Haškovcová, 2000) 

Jirí  Mareš  a Svatopluk  Býma  hovoria  o dvoch  modeloch  komunikácie vo 

vzťahu lekár – pacient. 

Prvý  model  sa  sústreďuje  na  chorobu,  o ktorej  lekár  hovorí  ako  o somatickom 

probléme,  vecne  a neosobne,  dáva  pacientovi  pokyny  a minimalizuje  priestor  pre 

vlastné  vyjadrenie  pacienta.  Druhý model je  orientovaný  na  pacienta.  Tejto 

komunikácií sa hovorí aj patient-centered communication (Mareš, Býma 2011, s. 202) 

Ide o tzv. nedirektívnu komunikáciu medzi lekárom a pacientom, ktorí sa dohovárajú na 

spoločnom liečebnom procese. Táto komunikácia je síce pre pacienta prospešnejšia, ale 

pre  zdravotníka  náročnejšia.  Lekár  by  sa  mal  pri  tejto  komunikácií  zamerať  na  tri 

oblasti.  V prvej by mal zistiť prejavy choroby a zanalyzovať ju.  V druhej oblasti by 

mal porozumieť pacientovi a zistiť ako zvláda záťaž z choroby a v poslednej fáze by 

mal stanoviť diagnózu. Takáto komunikácia je však závislá aj od typu daného pacienta. 

Ak o komunikáciu nemá záujem, tak určite ani lekár nedocieli  pozitívny záver. Čiže 

pacient musí spolupracovať. 
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 Na základe prieskumu, ktorý sa úspešne zrealizoval aj vďaka aktívnej spolupráci 

s Jednotou dôchodcov Slovenska sa podarilo naozaj exaktne potvrdiť mnohé domnienky 

a všeobecné zistenia o problematickej komunikácií seniorov v zdravotníctve.

ZÁVER 

 Aj  keď  majú  seniori  možnosť  komunikovať  so  svojim  lekárom,  alebo 

zdravotnou sestrou, nevedia položiť správne otázky, a tak je táto komunikácia v oboch 

prípadoch  mnohokrát  zbytočná.  Pacient  sa  nedozvie,  čo  by  potreboval  a lekárovi 

nespresní svoje obavy. Výsledok je taký, že mu lekár-zdravotník nevie lepšie pomôcť. 

Zároveň, ak lekár potrebuje počuť iba pacientov súhlas, bez ohľadu na to, či pacient 

otázke rozumel,  pacient najmä v geriatrickom veku radšej povie áno, ako by mal byť 

konfrontovaný následnými otázkami, čomu nerozumel. 

 Mnohí zdravotníci žiaľ vo všeobecnosti používajú veľmi zložitý jazyk, pričom 

senior  je  azda  najcitlivejšia  kategória  prijímania  negatívnej  informácie.  Údaje,  ktoré 

zbieralo aj Ministerstvo zdravotníctva SR pri stanovení tzv. Komunikačných štandardov 

jasne  hovoria,  že  väčšina  pochybení  nastáva  pri  "bežnej  komunikácii".  Už  na  tejto 

úrovní je mnohokrát komunikácia zastavená, alebo zdravotník položí uzavretú otázku, 

kde  mu  stačí  odpoveď  ÁNO-NIE.  Práve  na  tejto  základnej  úrovni  sa  robí  najviac 

komunikačných chýb. Ak zdravotník vie efektívne komunikovať, vie správne a kvalitne 

stanoviť diagnózu, vie poradiť, nadviaže dôveru a vytvorí si vzťah medzi pacientom. 

Práve  dôvera  sa  nedá  len  tak  ľahko  získať,  vie  sa  iba  budovať  a to  aj  správne 

nastavenou komunikáciou. Komunikácia síce nepatrí medzi exaktné vedy, jej význam 

však nemožno spochybňovať. Komunikácia má rozhodujúcu úlohu v celom liečebnom 

procese pacienta.  Bez správnej komunikácie je veľmi ťažko určiť správnu diagnózu. 

Bez správnej komunikácie si zdravotnícky pracovník len ťažko získa dôveru. 

 Všetci  predpokladáme,  že  komunikovať  vieme.  Otázne  však  je,  či  aj  dobre 

a správne. Niekto má také zručnosti a niekto nie, preto je dôležité si vedieť nastaviť aj 

vlastné zrkadlo. 
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ABSTRAKT 

Článok  načrtáva  na  vybraných  kazuistikách  z praxe  všeobecného  lekára  pre 

dospelých  frekventnosť  psychosomatických  ochorení  a  potrebu  venovať  im náležitú 

starostlivosť.  Zamýšľa  sa  nad  náročnosťou  takéto  prípady  riešiť  z hľadiska  času 

i nutnosti posilniť pregraduálne i postgraduálne vzdelávanie v oblasti psychosomatickej 

medicíny. Okrajovo sa dotýka integrity osobnosti lekára, ktorá napomáha pochopeniu 

druhého ako osoby, a nie predmetu liečby, štúdia. V neposlednom rade konštatuje, že 

správne fungovanie štruktúr v rámci ambulancie i kontaktov s kolegami, ako i efektívne 

zotavenie je nevyhnutnou konštantou pre psychohygienu lekára.

Kľúčové  slová: psychosomatické  ochorenia,  holistický  prístup,  ambulancia  

všeobecného lekára pre dospelých.

ÚVOD     

V súčasnosti sú ľudia vystavovaní mnohým novým okolnostiam (napr. mladý 

riaditeľ,  nezamestnaný,  staršia  prvorodička  a pod.),  aj  vďaka  tomu  narastá  počet 

psychosomatických ochorení. (Seifert – Beneš, 2005, s. 174). Niektorí autori tvrdia, že 

okolo 80 % pacientov,  ktorí  navštívia všeobecného lekára pre dospelých (VLD), sú 

ľudia, u ktorých by bolo možné diagnostikovať psychosomatické ochorenia. (Seifert – 

Beneš,  2005,  s.  168)  Podľa  Bleulera  (1998,  s.  82)  ak  je  príliš  ťažké  vyrovnať  sa 

s ťaživým problémom, snaha o zabudnutie môže viesť k vytesneniu do nevedomia. Na 

problém sa síce zabudne, ostane však prítomný v podobe únavy, apatie, dráždivosti, či 

pohotovosti k explozivite, v oblasti somatickej napríklad v podobe nespavosti, bolesti 

hlavy, obstipácii, dysmenorei, atď... 
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Celistvý resp.  holistický prístup k pacientovi,  alebo v širšom merítku ku osobe ako 

takej, je princípom, ako pristupovať k takýmto pacientom. (Mojzešová -  Mojzeš, 2018. 

s. 84 – 89.)

CIEĽ 

   Cieľom tohto článku je poukázať na rozmanitosť psychosomatických ochorení 

prostredníctvom  vybraných  kazuistík  a na  nutnosť  pripravenosti  lekára  adekvátne 

reagovať, počítať aj s psychosomatickou etiológiou ochorení a nepridržiavať sa rigídne 

len zabehnutých postupov, ale používať v liečbe aj holistický prístup – inými slovami 

ars curandi (umenie liečiť). (Mojzešová – Mojzeš, 2018. s. 85)

VYBRANÉ KAZUISTIKY

Mladý  otec  viacpočetnej  rodiny máva  pocit  úpornej  únavy  spojenej  so 

závratmi.  Je  podporovaný  svojou  manželkou,  ale  i  ona  prejavuje  psychosomatické 

ťažkosti, ktoré s entuziazmom jej vlastným správne pomenúva, ako „zo stresu“. Majú 5 

malých detí. Manžel však bol opakovane a nákladne vyšetrený u rôznych špecialistov, 

má  obavy  o  svoj  zdravotný  stav  a  svoje  obavy  „zdieľa“  aj  s  manželkou. 

Nebagatelizujeme  jeho  ťažkosti,  realizujeme  vyšetrenie  v  rámci  našej  ambulancie 

(tlakový  Holter),  ukazujeme  mu,  že  sme  ochotní  jeho  stav  riešiť,  a  postupne  ho 

pripravujeme aj  na to,  že sa nič organické nezistilo.  Pacient  po získaní  dôvery sám 

naformuluje, že jeho stav je z vyčerpania, že sa mu treba viac hýbať. 

Spolu s  manželkou  si  upravujú v rámci  možností  režim dňa.  Pacient  vie,  že 

ťažkosti môžu prísť, ale nie sú život ohrozujúce. Začína dostávať nadhľad, nestáva sa 

blúdiacim pacientom na obežnici  medzi rôznymi špecialistami.  V tomto prípade sme 

radi,  že pacient  akceptoval  presunutie  jeho akcentácie  somatických príčin na príčiny 

psychosomatické a režimové. 

A aspoň trochu sa otupil strach, že trpí nejakým organickým ochorením. Strach z 

ochorenia, zo smrti, z neznámeho, častokrát vedie pacienta, a keď je pacient sugestívny, 

aj lekára k hľadaniu somatickej príčiny a potom k bludnému kruhu vyšetrení. Čo však 

frustruje lekára a iatropatogenizuje pacienta, ako i neúmerne zaťažuje zdravotníctvo. 
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Pacient s panickou chorobou v somatickom prejave fokusovaný na možnosť 

infarktu  myokardu  opakovane  volá  RZP,  je  vyšetrovaný  kardiológom s  negatívnym 

záverom. Užíva pri ataku symptomatickú liečbu, ktorá ho ani pri dlhodobom užívaní 

neohrozuje,  je  v podstate  na  úrovni  placebo,  čo  mu  subjektívne  pomáha,  ale  je 

upozornený  kardiológom,  že  sa  táto  liečba  nie  je  úplne  adekvátna.  On z  primárnej 

príčiny liek nepoužije pre kardiovaskulárne ťažkosti, ale pre strach, že dostane infarkt, 

čo t.č. je menej pravdepodobné. Preto pacientovi tento liek ponechávame. Podotýkame, 

že  ide  o závažne  determinovaného  pacienta  pre  panickú  poruchu  hospitalizovaného 

a invalidizovaného. Každá úľava jeho ťažkostí bez navyšovania psychiatrickej liečby je 

vítaná. Pacient je v normálnom dennom fungovaní veľmi limitovaný. Napríklad pred 

služobnou  cestou  sa  k nám  prišiel  poradiť,  ako  ju  zvládnuť  a vlastne  či  ju  vôbec 

zvládne.  Tu  sme  mu  ponúkli  aj  možnosť  kontaktovať  ambulanciu  v prípade  pocitu 

úzkosti. Nakoniec pacient cestu absolvoval. Podobný uisťovací proces prebehol aj pred 

cholecystektómiou.

        Identifikovať zdroj pacientových ťažkostí je často cesta, ako mu pomôcť a potom 

už neľpieť na schémach.  Pritom však samozrejme neohroziť zdravie pacienta, ale ako 

v tomto prípade povoliť  liečbu, síce nie kauzálnu,  ale symptomatickú.  Pokiaľ takáto 

liečba  pomáha  obmedziť  vznik  panických  atakov  ako  spúšťačov  dekompenzácie 

panickej  poruchy,  je  určite  v prospech  pacienta  a je  vhodné  ponechať  mu  ju.   V 

medicíne si uvedomujeme, ale často v praxi nestíhame, či nemôžeme uplatňovať,  že 

algoritmy  sú  štatistické  veličiny,  ale  na  okraji  Gaussovej  krivky  je  veľa 

nezaraditeľných,  či  hraničných  pacientov. V  takýchto  prípadoch  sa  dostávame  k 

osobnosti  lekára,  nakoľko  je  vo  svojom  odbore  kreatívna,  empatická  a  odborne 

erudovaná,  aby  pri  nezanedbaní  zdravotného  stavu  pomohla  pacientovi  aj  mimo 

algoritmov. 

 Sebareflexia pomáha lekárovi i pacientovi napredovať v terapeutickom procese. 

Nakoľko je lekár schopný vnímať svoje limity a vnútorné pochody, nakoľko je schopný 

vysporiadať sa s utrpením, natoľko je nápomocný v procese sebareflexie  u pacienta. 

Naopak s frustráciou sa lekár stretne, ak evidentne psychické ťažkosti pacient vytesňuje 

a somatizuje. Posielame ho po rôznych vyšetreniach, čím zaťažíme aj zdravotný systém, 

pacienta,  špecialistov.  Avšak bez vylúčenia organických ťažkostí  nevieme pacientovi 

vysvetliť psychosomatickú etiológiu. 
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 To  sa  nám  nepodarilo  u  mladej  anxióznej  pacientky s  ťažkým  rodinným 

zázemím.  Sestra  trpí  ťažkým  vrodeným  Gregovým  syndrómom  –  adnátna  rubeola, 

matka  reaguje  inadekvátne,  na  postihnutú  dcéru  sa  fixuje  a  sama  sa  stáva 

psychiatrickým pacientom s paranoidnými sklonmi. Je opakovane hospitalizovaná aj s 

tentamen  suicidii...  Dcéra  prerušuje  kontakt  s  matkou,  ale  trpí  výraznými 

vertebrogénnymi ťažkosťami je liečená neurológom, ortopédom, opakovane privolaná 

RZP pre  úporné  bolesti  na  hrudníku.  Opakovane  realizované  dif.  dg.  vyšetrenia  na 

vylúčenie  kardiálnej  príčiny.  Pacientka  bolo nakoniec  hospitalizovaná na neurológii, 

kde bolo realizované aj psychiatrické vyšetrenie a ordinovaná adjuvantná antidepresívna 

a anxiolytická liečba.  Pacientka sa s takýmto priebehom nestotožní,  napriek tomu ju 

posielame  na  ambulantné  psychiatrické  vyšetrenie.  Tam  je  skonštatované,  že 

nepotrebuje  podpornú  psychiatrickú  liečbu.  Pacientka  s  pocitom  zadosťučinenia 

prichádza  do  našej  ambulancie  a  stáva  sa  časovanou bombou,  kedy sa  znovu bude 

správať inadaptívne. Svoje ťažkosti nevedela identifikovať. 

 Pre povzbudenie, že používať holistický prístup je prínosné, uvádzame prípad 

43- ročnej ženy s gastrointestinálnymi ťažkosťami. Jedná sa o funkčné ochorenie, ktoré 

sa prejavuje buď dyspeptickým syndrómom horného alebo dolného typu.  Pacientka má 

solídne  psychologické  vzdelanie  a skúsenosti,  aktívne  sa  venuje  psychoterapii. 

Komunikácia  s ňou by sa dala  nazvať  akýmsi  baletom v oblasti  komunikácie  medzi 

pacientom  a lekárom.  Pacientka  veľmi  efektívne  spolupracovala  a výsledky 

implementovala do svojho života, čo sa zobrazilo na jej zlepšenom zdravotnom stave. 

Po  svadbe  v štyridsiatke  a následnom presťahovaní  sa  do  zahraničia  sa  u pacientky 

prejavili  klasické príznaky IBS.  Vzhľadom na to,  že pacientka chudla,  mala stolicu 

s prímesou  hlienu  a podobné  príznaky  predtým  nikdy  nemala,  konzultovali  sme  aj 

gastroenterológa,  ktorému  sme  však  vďační  za  to,  že  pacientku  vypočul,  vyšetril, 

upokojil,  potvrdil  našu  predchádzajúcu  terapiu  a nepokladal  za  nutné  realizovať 

invazívne diagnostické postupy. Postupne všetky príznaky u pacientky prestali a cítila 

sa zdravá. Podobné ťažkosti  nastali  znovu o rok, kde v tomto prípade už v zahraničí 

bolo realizované GFS vyšetrenie s negatívnym výsledkom, avšak pacientka má výrazné 

ťažkosti  v zmysle  pyrózy  a dyspeptického  syndrómu  horného  GIT-u.  Aj  keď  už 

momentálne  nemáme  možnosť  pravidelne  sa  podieľať  na  riešení  pacientkinho 
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zdravotného  stavu,  nakoľko  je  stále  v zahraničí,  pri  neformálnom  rozhovore  sme 

ocenili,  že  invazívny prístup vylúčil  organické postihnutie,  a teda podporil  hypotézu 

o funkčných ťažkostiach pacientky. Pričom ako vzácny dar si odnášame do svojej praxe 

poznanie,  že  upokojujúca,  konštruktívna  komunikácia  u správneho  respondenta  je 

rovnocennou liečbou ako je medikamentózna. Toto bolo konštatovanie pacientky, ktorá 

vďaka  predchádzajúcej  skúsenosti  úspešne  zdoláva  i terajšie  ťažkosti.  Po  dôkladnej 

analýze sama skonštatovala, že tentoraz symptómy súvisia s problémom otehotnieť vo 

vyššom veku a s nadviazaním uspokojujúcich sociálnych kontaktov v novom prostredí.

U niektorých pacientov je prínosné, ak osobnosť lekára ustupuje do úzadia. Nie 

v  zmysle  rezignácie,  ale  empatického  načúvania.  Týmto  spôsobom dáme príležitosť 

pacientovi, aby vyjadril svoje ťažkosti a sám našiel riešenie. 

Podobný prípad, kedy i  lekár nachádza satisfakciu z úspešného vyhodnotenia 

zdravotnej  situácie  pacientom  bol nasledovný:  veľmi  pracovne  vyťažená  mladá 

právnička,  ktorá  má  dve  deti  3  a  8  ročné.  Prichádza  sporadicky  s  prekordiálnym 

dyskomfortom,  palpitáciami,  pocitom  sťaženého  dýchania.  Stav   je  niekedy   tak 

nepríjemný,  že  má  problém  adekvátne  sa  postarať  o  deti.  Po  chvíľke  však  sama 

analyzuje,  že  hoci  teraz  závažné  ťažkosti  nerieši,  len  nedávno čakala  histologizáciu 

suspektne  malígneho  procesu,  pre  ktorý  absolvovala  aj  diagnostický  zákrok.  Po 

niekoľkých otvorených otázkach konštatuje, že nevie povedať nie. Prácu si nosí domov 

a po uložení detí pokračuje vo večerných hodinách. 

 Natočili sme EKG, odobrali kardiošpecifické enzýmy, výsledky boli v norme. 

Pacientka  sama skonštatovala,  že  si  bude musieť  stanoviť  lepší  režim práce.  Takíto 

pacienti sa stávajú istým zadosťučinením pre lekára za podmienky,  že on je ochotný 

ustúpiť od prílišného manažovania a preberania iniciatívy. Často sa s ochorením rôznej 

etiológie stretávame v tzv. refrakternej  fáze. Napríklad, keď odoznie akútna stresová 

reakcia, ako u vyššie spomenutej pacientky, nastúpia psychosomatické ťažkosti. Alebo 

po  závere  školského  roka  príde  učiteľka  chorá.  Tento  jav  sa  stáva  takmer 

patognomickým, podobne ako vypadávanie vlasov cca. tri mesiace po infekte.
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DISKUSIA

Otvorených otázok ostáva niekoľko a nebojíme sa priznať i rôzne pochybenia. 

Časová tieseň a extrémna náročnosť nútia ponúkať instantné a rýchle riešenia, kde sa 

pacient  často  cíti  viac  ako  predmet,  a nie  ako  osoba.  Pred  hrozbou  forenzných 

následkov  sa  lekár  neprimerane  chráni  napríklad  aj  nadužívaním  diagnostických 

postupov pri ochoreniach funkčnej etiológie. 

ZÁVER

 Nakoniec  konštatujeme,  že  otázka  psychosomatických  ochorení  v ambulancii 

všeobecného  lekára  pre  dospelých  (VLD)  je  ako  tabula  rasa.  Paradoxne  veľmi 

frekventným ochoreniam sa venuje málo pozornosti v rámci tak postgraduálneho, ale 

i pregraduálneho vzdelávania lekárov, ako i priamemu riešeniu týchto ochorení v praxi. 

Nezanedbateľná  pre  dobré  fungovanie  ambulancie  je  spolupráca  medzi  kolegami, 

spolupráca so špecialistami a v rámci kolektívu ambulancie. 

 Špecifikum  ambulancie  VLD  je,  že  si  vo  všeobecnosti  nemôže  pacientov 

plánovať. Do určitej miery je to možné, no nedajú sa selektovať ťažšie a ľahšie stavy. 

Tak  sa  v  priebehu  pracovnej  doby  môže  nahromadiť  niekoľko  akútnych  stavov, 

napríklad hypertenzná kríza, suspektný infarkt myokardu, zachytenie tachykardie napr. 

AVNRT  (AV  nodálna  Re-entry  tachykardia)  a  zároveň  pacienti  nároční  na  čas  a 

prístup, k tomu  naladení  rezonantne.  Spolupráca  lekára  so  sestrou,  možnosť 

vzájomného zdieľania pocitov a taktiež aj  možnosť príležitostne požiadať o zástup a 

zobrať si voľno na zotavenie sú takmer esenciálne. Efektívna komunikácia, rozpoznanie 

a manažment psychosomatických ochorení sú benefitom pre pacienta i pre fungovanie 

ambulancie  VLD.  V konečnom dôsledku  to  prispieva  aj  k  menšiemu  zaťaženiu  pre 

zdravotný systém. 
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