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Anotace 

Ve své diplomové práci se zabývám problematikou vlivu informovanosti na kvalitu života 

onkologických pacientů. V teoretické části diplomové práce definuji pojmem kvalita života. 

Popisuji možnosti jejího hodnocení a oblasti, které nejvíce ovlivňují život onkologických 

pacientů. Dále se zabývám informovaností a zdravotní gramotností pacientů. Významnou 

součástí je sledování psychiky onkologických pacientů a jejich blízkého okolí, reakce  

na sdělení diagnózy a prognózy onemocnění. Zaměřuji se také na komunikaci a přístup 

zdravotnického personálu k pacientovi. V empirické části sleduji odraz informovanosti  

na kvalitu života onkologických pacientů. Hodnotím, zda adekvátně informovaní pacienti 

udávají vyšší kvalitu života a kolik informací si pacienti přejí dostat o svém onemocnění  

a to včetně nepříznivé prognózy. Zkoumám, zdali se pacienti chtějí podílet na rozhodování  

o své léčbě. 

 

Klí čová slova: Informovanost, kvalita života, onkologický pacient, sdělování onkologické 

diagnózy, psychoonkologie. 

Název diplomové práce: Vliv informovanosti na kvalitu života onkologických pacientů 

 

Annotation 

I deal in my thesis with problems of an influence of awareness for the life quality  

of the oncology patients. I define the conception of life quality in the theoretic part. I describe 

the possibilities of its evaluation and the areas that mostly affect the life of the oncology 

patients. Further I deal with the awareness and with the sanitary literacy of patients. It is  

an important part of the thesis in that I observe psychology of oncology patients and their 

home-folks, reactions to anamnesis announcement and disease prognosis. I also aim  

at communication and approach of medical staff to the patients. I observe the reflecting  

of awareness to the life quality of oncology patients in the empiric part. I evaluate whether 

the adequate informed patients indicate higher life quality and how much information  

the patients are desirous to learn about their illness including an adverse prognosis.   

I investigate whether the patients want to have a share in decisions about their treatment. 

 

Key words: Awareness, life quality, oncology patient, oncology diagnostic 

communication, psycho oncology.  

The thesis title: The Influence of Information of the Life Quality of Oncology Patients
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Úvod 

Větu „máte rakovinu“ uslyší dříve nebo později každý třetí člověk. Počet nádorových 

onemocnění stoupá, avšak život s rakovinou se prodlužuje a pravděpodobnost vyléčení  

se zvyšuje. Před dvaceti lety se onkologický verdikt téměř rovnal rozsudku jisté a bolestivé 

smrti. I proto se před pacienty taková diagnóza obvykle zamlčela. Informováni byli jen 

příbuzní a lékaři nechali na nich, jak si s osudovou zprávou poradí. „Do začátku devadesátých 

let dvacátého století se lékaři s pacienty takřka nebavili. Manipulovali s nimi podle svého  

a mysleli si, že pro ně dělají to nejlepší. Nikdo jim neukázal, že by to mohlo být jinak,“ říká 

profesor Vorlíček a dodává, že byl na tom stejně. Během první půlky své onkologické kariéry 

sdělil diagnózu natvrdo jenom jednomu pacientovi, starému profesorovi filozofie,  

s nímž předtím vedl hovory o „věčnosti“. Proto byl přesvědčen, že se s fatální zprávou dokáže 

srovnat, a to se prý i stalo. Profesor Vorlíček udává, že po vycestování do USA ho více než 

technické vybavení klinik oslovila otevřená atmosféra při komunikaci s pacienty. Po návratu 

domů, udělal mezi kolegy anonymní anketu. Zeptal se: „Kdybyste byl pacientem se závažnou 

diagnózou, chtěl byste slyšet pravdu?“ Odpovědí mu bylo stoprocentní ano. Dnes Vorlíček  

o tématu přednáší na tuzemských univerzitách, ale zažité zvyklosti se mění ztuha. Stále 

přetrvává, že závažnou diagnózu se dodnes běžně dovídají dřív rodinní příslušníci,  

než samotní pacienti. „Když pacienti chtějí informace, mnozí lékaři před nimi často utíkají 

jako malí kluci,“ doplňuje Marie Svatošová. „Lékaři se ostýchají říkat lidem do očí něco 

velmi osobního. Na školách se učí pracovat jen s tělem, ne s celými lidmi.“ Není třeba žádné 

rafinované postupy vymýšlet, stačí si představit, jak by člověk chtěl, aby lékaři jednali s jeho 

blízkými. (21)   

Dostatečná informovanost je také předpokladem pro racionální rozhodování. Mnozí, 

hlavně mladší, dnešní pacienti mají přístup k rozmanitým zdrojům informací o svém 

onemocnění, základní informace nehledají již pouze u ošetřujícího lékaře, s tím chtějí 

jednotlivé varianty léčby hlavně konzultovat. Dochází k proměně vztahu lékaře a pacienta, 

kdy je pacient schopný být lékaři partnerem při spolurozhodování o své léčbě. 

Pokud je pacient dostatečně informován o své diagnóze, prognóze a všech možnostech 

léčby, buď kurativní, nebo paliativní, může se rozhodovat, jakým způsobem a kde by si přál 

zbytek života prožít. Nemusí být obětí beznadějné traumatizující mnohdy invazivní léčby,  

ale může se svobodně rozhodnout pro léčbu paliativní v intimním, nejlépe domácím, 

prostředí, které zajišťuje v případě využití všech možných podpůrných prostředků nejvyšší 

kvalitu života.  
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Teoretická část 

1 Kvalita života 

1.1 Definice kvality života 

Definovat „kvalitu života“ (quality of life) není snadné. Světová zdravotnická organizace 

(WHO) definuje kvalitu života takto: „Kvalita života je to, jak člověk vnímá své postavení  

v životě v kontextu kultury, ve které žije, a ve vztahu ke svým cílům, očekáváním, životnímu 

stylu a zájmům“. Hovoříme-li o kvalitě života, obvykle sledujeme, jaký dopad má 

onemocnění jedince na jeho fyzický či psychický stav, na jeho způsob života a pocit životní 

spokojenosti. (6) 

Všechny definice kvality života mají společné to, že obsahují údaje o fyzickém, 

psychickém, sociálním a spirituálním stavu člověka. Na kvalitu života je pohlíženo jako  

na vícerozměrnou veličinu a obvykle je definována jako „subjektivní vnímání individuální 

životní reality“. Zahrnuje tedy pojem nejen pocit fyzického zdraví a nepřítomnost 

doprovázejících symptomů onemocnění či léčby, ale v globálním pohledu také psychickou 

kondici, společenské uplatnění, spirituální a ekonomické aspekty. Vztahová složka kvality 

života sleduje velikost nepoměru mezi nenaplněnými a naplněnými potřebami a přáními 

jedince. Pro koncept kvality života je klíčový pocit pohody, který pramení z tělesné, duševní  

a sociální vyrovnanosti každého člověka.  

1.2 Kvalita života a potřeby člověka 

Kvalita života je také o potřebách a jejich uspokojování, o hodnotách, o individuálních 

žebříčcích hodnot. Teorie potřeb jsou velmi úzce spojeny s teoriemi motivace. Člověka 

motivuje nutnost uspokojení jeho vnitřních potřeb. Vnitřní potřeby člověka jsou individuální, 

mění se v čase a ve vztahu k prostředí. Maslow vypracoval stupňovité řazení potřeb, které  

v hierarchickém systému organizoval podle jejich naléhavosti pro člověka. Každý člověk má 

své potřeby různě rozvinuté, každý více či méně upřednostňuje něco jiného. Maslow říká,  

že potřeba vyšší se objevuje až po uspokojení potřeb nižších. V určitých situacích se však 

stává, že člověk upřednostní něco z vyšších potřeb, i když není uspokojen potřebami nižšími. 

Tak tomu bývá také u onkologických pacientů. Obecně se však Maslovowa teorie jeví jako 

platná. Základní hierarchie je tvořena potřebami: fyziologickými (potřeba nasycení, spánku, 

vyprázdnění, rozmnožování, úlevy od bolesti), bezpečí a jistoty, sociálními (láska, přátelství, 
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sounáležitost), uznání (ocenění, prestiž, kompetence), seberealizace (poznání, estetické 

potřeby).  

1.3 Hodnocení kvality života      

Kvalitu života lze v zásadě hodnotit na základě objektivních a subjektivních přístupů. 

Objektivní hodnocení sleduje fyzické zdraví, hmotné zabezpečení, sociální status a sociální 

podmínky života.  Nejpodstatnějším je však subjektivní hodnocení pacienta. Je založeno 

zejména na individuálních pocitech, zájmech a očekáváních, na tom, jak sám nemocný vnímá 

vlastní zdravotní situaci včetně schopnosti svého sebeuplatnění v pracovním, rodinném  

i sociálním prostředí. K hodnocení kvality života u nemocných jsou používány dotazníky 

sledující dopad nemoci a léčby na běžný život nemocného formalizovaným  

a standardizovaným postupem. V praxi je vytvořena celá řada dotazníků k zjišťování kvality 

života, přičemž jejich psychometrická výpovědní hodnota a spolehlivost byly testovány  

podle současných standardů „měření zdraví“. Dotazníky k zjišťování kvality života můžeme 

rozdělit na dva základní typy, a to dotazníky generické (obecné) a specifické (zaměřující se  

na jednotlivá onemocnění).  

Generické dotazníky hodnotí všeobecně celkový stav nemocného bez ohledu na konkrétní 

onemocnění, jsou široce použitelné u jakýchkoli skupin populace, bez ohledu na pohlaví, věk 

apod.(5) K nejznámějším generickým dotazníkům patří Karnofski Performence Status Scale 

(KPSS), Activities of Daily Living (ADL), Short Form 36 Health Subject Questionnaire (SF 

36), WHO Quality of Life Assessment a další. Často je využíván generický dotazník World 

Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHO QOL-100), který rovněž hodnotí  

6 základních kvalit, a to: fyzické zdraví, psychická úroveň, úroveň nezávislosti 

(soběstačnosti), sociální zázemí, okolní prostředí, duševní zdraví. 

Specifické dotazníky jsou vytvořeny již pro jednotlivé typy onemocnění, jsou jednoznačně 

senzitivnější. Mnohdy je jejich součástí právě generický dotazník. Mezi specifické dotazníky 

řadíme European Organisation for Research and Treatment of Cancer QOL Questionnaire 

(EORTC QOL-C30) – pro onkologicky nemocné, Functional Assessment of Chronic Illness 

Therapy – General Version (FACT-G) - pro chronické pacienty, Health-Related QOL  

(HR-QOL) – pro nemocné v těžkých stavech. 
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1.4 V čem spočívá kvalita života onkologicky nemocných 

1.4.1 Specifika kvality života onkologicky nemocných 

Donedávna byla hlavním kritériem hodnocení léčebných výsledků v onkologii léčebná 

odpověď, tedy o kolik se nádor zmenšil, přežití, popř. délka přežití bez známek nemoci. 

Hodnotila se pouze kvantita. Lékaři se snažili o to, odstranit nemoc z těla za každou cenu,  

bez ohledu na názor pacienta, bez ohledu na negativní dopad léčby na kvalitu života 

nemocného. Automaticky se předpokládalo, že nemocný má stejný cíl jako lékaři,  

tedy odstranit nemoc z těla za jakoukoliv cenu.(10)  

Komplexní onkologická léčba již není redukována pouze na prioritní protinádorovou 

léčbu, je do ní zahrnuto také úsilí o psychický a sociální komfort pacientů a také podpůrná 

léčba.(12)  

1.4.2 Faktory ovlivňující kvalitu života onkologicky nemocných 

Mezi faktory, které ovlivňují kvalitu života onkologicky nemocného člověka, řadíme 

fyzickou kondici, která je do značné míry určována výskytem různých symptomů onemocnění 

a to zejména únavy a bolesti a nežádoucími účinky léčby. Sledujeme funkční zdatnost neboli 

stav tělesné, schopnost komunikace s rodinou, přáteli, spolupracovníky, uplatnění v rodinném 

životě, v zaměstnání. 

Psychický stav hodnotíme podle převládající nálady, postoje k životu a nemoci, způsob 

vyrovnávání se s nemocí a léčbou, osobnostní charakteristiky prožívání bolesti a další. Péče  

o psychiku nemocného je velice důležitá. V tomto období probíhají různé myšlenkové 

pochody, emoce, objevují se změny nálad a chování. 

Dalším faktorem ovlivňujícím kvalitu života onkologicky nemocného člověka je sociální 

stav. Důležité jsou vztahy nemocného k blízkým lidem, jeho role ve společenských 

skupinách, jeho způsob komunikace a další. 

Stále více je uznávána důležitost existencionálních a duchovních faktorů. V dnešní době je 

téma spirituálních potřeb stále dáváno do popředí a hodně se o něm mluví. Jedná se  

o uspokojování potřeb mnohých lidí, kteří se v průběhu závažné nemoci začínají zabývat 

otázkami smysluplnosti svého života. Nemocný hodnotí zpětně svůj život, čeho dosáhl  

a hodnotí realitu více než kdykoliv předtím. 

Významnou roli hraje také spokojenost s léčbou, komplexní posouzení prostředí,  

ve kterém je nemocný léčen, technická zručnost personálu při diagnostických a léčebných 



 

 

výkonech, sdílnost personálu, zp

informací o zdravotním stavu nemocného.

Výzkum zásadně př

maximálního léčebného efektu s minimálním zhoršením kvality života. V odborné literatu

je nejvíce informací o kvalit

k zobecnění přístupu léka

a léčby, ke zlepšení vybavení a usnadn

s blízkými pacientů, k zajišt

pacientů například v oblas

života u onkologicky nemocných pacient

odborníků pečujících o nemocné v duchu bio

možné provádět kvalitní lé

1.4.3 Největší problémy onkologicky nemocných

Mezi největší problémy onkologicky nemocných pat

Z prováděných výzkumů

kvalitu života onkologicky nemocných, i když mnozí onkologové tradi

místo bolest. Chronická bolest se ale na celkové únav

Obrázek 1

1.4.3.1 Únava 

Únava je nejčastějším 

výrazně snižuje kvalitu života nemocného. Závažnou chronickou úna

75 - 96% pacientů s nád
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s nádorovým onemocněním objevuje únava bez předchozí námahy. Nemocní nemají dostatek 

energie pro vykonávání běžných i málo náročných činností jako jsou osobní hygiena nebo 

péče o domácnost.(15)  

V nemocnici nejsou schopni rehabilitovat, vyšetření musí absolvovat vsedě nebo dokonce 

vleže. Jsou apatičtí a únava značně omezuje i jejich psychickou aktivitu. Mají potíže 

soustředit se, vnímat, zapamatovat si i jednoduché informace.  

1.4.3.2 Bolest 

Dalším velmi častým příznakem onkologického onemocnění je bolest. Odhaduje se,  

že na světě trpí každý den bolestí v souvislosti s nádorem asi 4 miliony nemocných. Nejčastěji 

se bolest vyskytuje u nádorů lokalizovaných v kostech a pankreatu. V časném stadiu trpí 

bolestí 37% nemocných, v pokročilém stadiu 70% a v terminálním stadiu 73% nemocných.(19) 

Nejvíce se jedná o bolesti, které působí vlastní nádor, méně často jde o bolesti, které mají 

souvislost s protinádorovou léčbou a s celkovým oslabením nemocného. Někdy se vyskytují 

bolesti nemající nic společného s nádorovým onemocněním. 

Bolest je velmi subjektivní pocit. Je to vždy to, co pacient označí za bolest a vyskytuje se 

vždy, když to pacient tvrdí. Každý z nás má jiný práh bolesti, každý z nás reaguje na bolest 

jinak a jinak ji dokáže popsat, proto musíme vždy věřit tvrzení pacienta, i když se nám zdá 

jeho reakce jakkoliv neuvěřitelná. Neléčená bolest způsobuje zbytečné utrpení a má negativní 

dopad na všechny stránky kvality života. Naštěstí se dá dobře léčit u více než 90% pacientů.(9)  

U onkologických pacientů rozlišujeme z patologického hlediska tři druhy bolestí. 

Somatická bolest vzniká mechanickým nebo chemickým drážděním receptorů v kůži, podkoží 

nebo svalech. Pacient ji dokáže lokalizovat. Viscerální bolest vzniká drážděním receptorů  

při růstu nádoru v břišní nebo hrudní dutině nebo při kompresi orgánů v nich. Je provázena 

nevolností a nedá se přesně lokalizovat. Neurogenní bolest vzniká, postihne-li nádor periferní, 

nebo centrální nervstvo.(7)  

Léčba bolesti bývá u onkologických pacientů zahajována na oddělení, kde se léčí  

s nádorovým onemocněním. Než je pacient propuštěn do domácího ošetřování, měla by být 

analgetická terapie dobře nastavena, aby v ní mohl pokračovat praktický lékař.  

V komplikovanějších případech bývají nemocní odesíláni do ambulancí bolesti. 

1.4.3.3 Gastrointestinální obtíže 

Gastrointestinální obtíže, mezi které řadíme nauzeu, zvracení, zácpu a průjem, jsou dalším 

velkým problémem, který sužuje onkologické pacienty. Většinou se dostavují krátce  
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po zahájení léčby a představují asi nejčastější nežádoucí účinky protinádorové terapie,  

ale také analgetické léčby opioidy. 

Pacienti s onkologickými nemocemi trpí nauzeou a zvracením ve 42%. Je mnoho příčin, 

které vyvolávají tyto obtíže, jejich nalezení spočívá v pečlivém rozboru anamnézy, 

podrobném vyšetření pacienta a znalostech o chování a stadiu onkologického onemocnění.(19) 

Nejčastěji nauzeu a zvracení způsobuje právě chemoterapie, dále radioterapie, produkty 

nádorového metabolismu, některé lokalizace nádorů a jejich metastáz a útlak žaludku a jícnu 

tumorózní masou nebo výpotky. 

Zácpa je definována jako obtížná a méně častá pasáž tuhého střevního obsahu.  

Mezi příčiny řadíme nedostatek pohybu, nedostatečný příjem tekutin, sníženou chuť k jídlu, 

užívání léků snižujících motilitu střev, např. opioidy nebo působících osmoticky,  

například diuretika. Pokud pacient užívá léky, jejichž vedlejším účinkem je podpora vzniku 

zácpy, současně s nimi se ihned začínají podávat projímadla. V nemocnici většině pacientů 

činí problém vyprazdňování v lůžku a nedostatek soukromí.  

Průjem se u onkologických pacientů objevuje většinou v souvislosti s nějakou dietní 

chybou nebo jako projev poškození sliznice gastrointestinálního traktu při chemoterapii nebo 

radioterapii. Mukozitida se objevuje při podávání vyšších dávek cytostatik nebo při ozařování 

oblasti břicha.(18)  

1.4.3.4 Psychické obtíže 

Nemoc je pro člověka velké ohrožení a vyvolává v něm nepříjemné pocity úzkosti, 

nejistoty, strachu, které mohou vyústit až v depresi. Pacienti se v souvislosti s nemocí mohou 

cítit izolováni od rodiny, přátel, společensky omezeni z důvodu absence v práci, škole,  

ale také v naplňování svých zájmů. Mají strach, že ztratí práci, přátele, že jim budou chybět 

finanční prostředky na zajištění rodiny. To vše jim bere pocit klidu. 

Zatímco strach má konkrétní podobu, úzkost je obava před něčím neznámým, neurčitým. 

Objevuje se u nedostatečně informovaných pacientů, kteří si neumějí udělat konkrétní 

představu o tom, co bude. Člověk, který nezná odpovědi na svoje otázky, je nejistý, 

frustrovaný. Úzkost, kterou cítí, se může prohlubovat a on může ztratit víru v sebe  

i okolí a propadnout depresím.  

Deprese je dlouhodobě se projevující závažná duševní porucha, projevující se pokleslými 

náladami jedince, osoba upadá do trudomyslných nálad. Je téměř neschopná smysluplných 

činností, ztrácí zájem o cokoliv a negativně reaguje na podněty. Deprese je nemoc, jejíž léčba 

je zdlouhavá a pomalá. Podle příčiny vzniku se dělí na endogenní a reaktivní. 
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2 Informovanost a zdravotní gramotnost onkologických 

pacientů 

2.1 Informovanost nejen jako prevence 

Maligní nádorová onemocnění se stala postrachem společnosti. Lidé se bojí otevřeně  

o nich hovořit a každý náznak vede spíše k uhýbání než k přímé výměně názorů. O to horší 

situace je pochopitelně u lidí, kteří se dostanou se zhoubným onemocněním do přímého 

kontaktu. Prakticky u každého, kdo na vlastní uši uslyší, že má "rakovinu", se objevují pocity 

definitivního převratu života, spojené s nejistotou, strachem a bezmocí. 

Do značné míry je to nutné, někdy je to ale zbytečné. Medicína dnes již dokáže řadu 

nádorových onemocnění léčit a dokonce i vyléčit. Aby člověk mohl vzdorovat zdánlivě 

beznadějné situaci, jako je onemocnění rakovinou, je absolutně nutná dokonalá 

informovanost. Právě v důsledku zlepšené informovanosti obyvatelstva, preventivních 

programů a zavádění nových poznatků vědy do praxe se ve vyspělých zemích  

a zdravotnických systémech úmrtnost na tyto choroby snižuje. Počet onemocnění stoupá, 

počet úmrtí na řadu nádorů však zůstává stejný nebo dokonce klesá, což svědčí o stále lepších 

možnostech diagnostiky a léčby.  

Podle Světové zdravotnické organizace přežívá dnes díky moderním způsobům léčby  

až 66% pacientů s nádorovým onemocněním. Současná medicína by ovšem dokázala 

poskytnout dalších pět let života mnohem většímu počtu nemocných, pokud by ovšem léčba 

mohla být zahájena dostatečně včas. Léčba pokročilého onemocnění je podstatně méně 

účinná, stojí mnohonásobně více a vzhledem ke svému agresivnějšímu charakteru přináší 

nemocným i četné nepříjemné nežádoucí účinky a komplikace.  

Dostatek informací je předpokladem pro pacientovo racionální rozhodování. Pacient má 

právo být plně informován o svém zdravotním stavu, ale má i právo takovouto informaci 

odmítnout. První informace náleží pacientovi. On má právo uvést, koho si přeje informovat, 

případně komu informace nepodávat. Zdravotní stav, věk a medikace ovlivňují pacientovo 

vnímání a porozumění informaci, která mu byla sdělena. Je třeba vhodným způsobem ověřit, 

zda člověk skutečně rozuměl potřebným sdělením. Zpětné porozumění je vhodné kontrolovat 

přímými otázkami pacientovi.(11)  



 

18 
 

2.2 Plný informovaný souhlas 

Plný informovaný souhlas v žádném případě nesmí nahrazovat kvalifikovaný ústní 

rozhovor. Lékař je povinen nemocného citlivě informovat a pacient musí mít možnost vznést 

upřesňující otázky. 

Zavádění plného informovaného souhlasu do našeho zdravotnického systému vzbuzovalo 

různé reakce od výslovného odmítání až po naprosté a bezvýhradné přejímání s důrazem  

na jeho „plný“ popřípadě „svobodný“ charakter. Větší informovanost nemocného je 

podmíněna nutností změny vztahu lékaře a nemocného v partnerský model. Zcela legitimní je 

otázka míry informovanosti. Ke škodě věci je obsah informovaného souhlasu „démonizován“ 

a zdůrazňován aspekt plné informovanosti ve všech alternativách navrhované léčby a jejich 

rizicích. Lékaři správně namítají, že požadavek takové míry informovanosti je nereálný z celé 

řady důvodů: ani lékař nemůže při nejlepší vůli předvídat, a tedy ani uvést všechno,  

co se stane a zúzkostněný pacient ani všemu nemůže porozumět. Vždy je potřeba pamatovat 

na přiměřenost, což je termín, který v legislativním rámci používá český zákon, ukládající 

lékaři povinnost informovat pacienta. Zlatou střední cestou podle některých názorů je 

respektování odbornosti, mravnosti a proveditelnosti.(4)   

Každý nemocný by měl být ve zdravotnických zařízeních před každým diagnostickým  

či léčebným výkonem seznámen s technickou stránkou, významem, přínosem a souvisejícími 

možnými riziky. Svůj souhlas s provedením výkonu stvrzuje pacient podpisem. Snahou je 

pacienty otevřeně informovat o všech žádoucích i nežádoucích účincích léčby ještě před jejím 

zahájením. Je stěží myslitelné, aby tato informace o léčbě neobsahovala také informaci  

o povaze onemocnění.  

2.3 Zdravotní gramotnost onkologických pacientů 

V poslední době se ve zdravotní péči objevuje nový trend, který zdůrazňuje větší zapojení 

pacienta do rozhodování o jeho léčbě. Pro řadu pacientů jde o zcela novou situaci, ve které 

nejsou zcela „ve své kůži“, protože se v rozhovoru s lékařem necítí jako partneři, nerozumějí 

odborným výrazům, souvislostem, důsledkům volby určité terapie apod. Lze se však setkat  

i s pacienty, kteří se cíleně a systematicky vzdělávají v oblasti péče o zdraví a jsou schopni  

s lékařem nebo sestrou velmi aktivně komunikovat. 

Aby mohlo k úspěšné komunikaci mezi zdravotníky v pozici profesionálů a pacienty  

v pozici laiků dojít, je třeba, aby se na ni připravovaly obě strany. Na pacientské straně jde  

o rozvíjení takzvané zdravotní gramotnosti, tedy schopnosti být aktivní při kontaktu s lékařem 
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a být lékaři partnerem. Na straně zdravotníků jde o rozvíjení komunikačních dovedností  

a jejich přizpůsobování pacientům s různou úrovní zdravotní gramotnosti. 

Zdravotní gramotnost je vyjádřením toho, do jaké míry je pacient edukovaný  

v problematice péče o zdraví, aktivní při kontaktu s lékařem a schopný být lékaři partnerem 

při spolurozhodování o své léčbě. Zkoumá, jak lidé reagují v případě nespokojenosti  

s lékařem, který je ošetřoval, kolik toho lidé vědí o svém onemocnění před tím, než lékaře 

navštíví, zdali jsou pacienti ochotni si připlácet na zdravotní péči, zdali se chtějí podílet  

na rozhodování o své léčbě a kolik informací očekávají o své chorobě. 

Znalost zdravotní gramotnosti celé populace i jednotlivých specifických skupin, například 

seniorů či pacientů s trvalým snížením kvality života v důsledku určité nemoci, může 

významně pomoci při vzdělávání zdravotníků v oblasti pacientsko-klientské komunikace,  

při tvorbě komunikačních materiálů pro pacienty, webových stránek a podobně.(20) 

Podle výsledů výzkumu prováděného v roce 2008 organizací Institute for Lifestyle Options 

and Longevity (ILOL), největší rozdíly ve zdravotní gramotnosti se projevují v souvislosti  

s věkem. Lidé do 30 let dosahují vyšší zdravotní gramotnosti než lidé ve věku nad 60 let 

především proto, že si opatří více informací před návštěvou lékaře, s lékařem více diskutují 

svůj zdravotní problém a očekávají, že jim lékař vysvětlí možné varianty a rizika léčby. Podíl 

při rozhodování o léčebných procesech si přeje mít 70% lidí.    

Šest procent dospělé populace, která má přístup k internetu, dosáhlo stoprocentní zdravotní 

gramotnosti. Na opačném konci jsou čtyři procenta populace, která ve všech otázkách  

na zdravotní gramotnost skórovala negativně.  

Skupiny české populace se naopak moc neliší v přístupu k řešení jejich nespokojenosti  

v zdravotnickém zařízení. Mezi českými pacienty stále přetrvává všeobecný názor, že mluvit 

o nespokojenosti v místě, kde k ní došlo, je nevhodné. Pouze 30% lidí je připraveno 

komunikovat s lékařem o důvodech nespokojenosti a možnostech změny k lepšímu. 

Z praktických zkušeností je známo, že nespokojenost pacientů často pramení z nedostatku 

či neporozumění informacím. Důkladnější a profesionálně vedená komunikace s pacientem je 

tak určitě počátkem řešení.  

V takto vedených výzkumech jde o zjištění, zda je vztah lékaře a pacienta spíše partnerský, 

tzv. participativní model, nebo založený na autoritě lékaře, tj. model paternalistický.(1) 
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3 Sdělování onkologické diagnózy 

3.1 Sdělit či nesdělit onkologickou diagnózu? 

Na základní otázku, zda sdělit či nesdělit pravdu nemocnému zní odpověď jednoznačně: 

Ano sdělit. Tato odpověď však generuje řadu dalších praktických otázek, totiž komu, kdy, jak 

a co říci. Podrobná informace o diagnóze a prognóze by měla být sdělena každému 

dospělému, psychicky zdravému pacientovi. U nemocných s aktuálními projevy  

či anamnézou závažného psychického onemocnění se považuje za nezbytné konsiliární 

psychiatrické posouzení. Na jeho základě někdy lze volit redukci rozsahu nebo nesdělení 

diagnostické informace. U dětí a mladistvých je nutné rozsah a způsob podání informace 

konzultovat s rodiči a eventuelně dětským psychologem. U velmi starých pacientů je třeba 

vycházet z aktuálního psychického stavu. Řada starých pacientů prožívá svůj život  

v tradičním, často výrazně náboženském rámci. K němu mimo jiné patří určité ritualizované 

formy ukončení „pozemského putování”- například svátost Pomazání nemocných. Zamlžit 

nemocnému, že se svým onemocněním dostává do závěrečné fáze života, ho zbavuje 

možnosti prožít toto období zasazené do smysluplného kontextu.  

Informaci o diagnóze sděluje lékař. Je dobré, aby se prvního rozhovoru se souhlasem 

pacienta účastnil také psycholog a sestra. Psycholog může dle reakce nemocného zvážit 

potřebu přiměřené psychologické podpory v následujícím období. Pokud si pacient přeje,  

aby byl u úvodního rozhovoru o diagnóze přítomen někdo další, je dobré mu vyhovět. Tato 

možnost by se měla pacientům aktivně nabízet. Sdělování diagnózy v onkologii není otázkou 

jednorázového pohovoru s pacientem o otázkách patologie či patologické fyziologie.  

„Být informován o diagnóze” jistě neznamená pouze znát název svého onemocnění  

dle Mezinárodní klasifikace nemocí. Pacienta mnohem více zajímají praktické důsledky 

nemoci a léčby na jeho osobní ale i společenský život. Většinu informací, které nemocnému 

během úvodního rozhovoru o diagnóze sdělujeme, pacient v důsledku iniciálního šoku 

zapomíná, je nutné se k nim opakovaně vracet. Je dobré dát nemocným informaci o jejich 

onemocnění a léčbě také v tištěné formě.  

Za situace, kdy je pacient sám o svém onemocnění plně informován, by se na první pohled 

mohlo zdát zbytečné, aby lékař informoval další členy rodiny či jiné lidi. Pacient by to mohl 

provést dle svého uvážení sám. V praxi však lékař o diagnóze s rodinnou nemocného hovoří. 

Pacient sám rozhoduje koho a do jaké míry informovat. Otevřenou komunikaci s rodinou 
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nemocného považujeme za nedílnou součást péče o onkologického pacienta. Rodina 

představuje v řadě případů pacientův primární podpůrný sociální systém.  

Pacientům je sděleno: „Víme, co vám je, a nabízíme, že vám to řekneme. Je teď na vás,  

co všechno chcete slyšet.“ Neinformovat pacienta jako prvního je a vždy bylo proti lékařské 

etice.(21)  

Sdělení onkologické diagnózy není vyvrcholením vztahu lékaře a pacienta, je otevřením 

prostoru pro dlouhodobou spolupráci. Na ni může lékař vyzbrojen odbornou znalostí  

a možnostmi moderní medicíny pacientovi účinně pomáhat snášet tíhu nemoci. 

Důležitá je otevřená a věcná informace. První sdělení o diagnóze je třeba informačně 

nepřetížit. K detailům je třeba se opakovaně vracet při dalších příležitostech. Rozhovory je 

přitom zapotřebí nejen očekávat, ale mnohdy i plánovaně připravovat. Komunikace  

s pacientem o různých aspektech onemocnění je jednou z nejdůležitějších dovedností každého 

lékaře, onkologa obzvláště. Přesto má řada lékařů se sdělováním diagnózy u onemocnění, 

která pacienta potenciálně ohrožují na životě, velké problémy.  

Někteří lékaři v těchto situacích své pacienty o závažném onemocnění informují pouze 

částečně, nebo se informování nemocných zcela vyhnou. Jiní volí tzv. „milosrdnou lež”  

a pacienta vědomě informují nepravdivě. Jako důvod neúplného nebo dokonce nepravdivého 

informování nemocných uvádějí „ohled” na nemocného, jeho rodinu, popřípadě vlastní pocit 

neschopnosti některé skutečnosti s pacientem prohovořit. Zdravotníci zatím mnohdy 

nedokážou s pacienty hovořit o fenoménu naděje.  

Do jaké míry je pacient o své nemoci informován, představuje výchozí bod  

pro komunikaci s nemocným pro všechny členy týmu. Rozsah poskytnuté informace je 

důležité písemně uvádět do onkologického dekursu a propouštěcích zpráv. To usnadňuje 

situaci praktickým lékařům i sestrám, kteří o nemocné pečují v domácím prostředí.  

V průběhu léčby se zpravidla nemocný dozví pravdu, po které může následovat vlna 

spravedlivého hněvu, hořkosti a ztrátu důvěry. Nemocný se může domnívat, že se mu neříká 

pravda proto, že je jeho onemocnění v konečném stadiu a neléčitelné.  

3.2 Desatero zásad pro sdělování onkologické diagnózy 

Desatero zásad pro sdělování onkologické diagnózy bylo formulováno autory z Interní 

hematoonkologické kliniky Fakultní nemocnice v Brně. 

1. Informace o podstatě nemoci poskytuj všem nemocným s maligním onemocněním,  

ale diferencovaně co do obsahu a způsobu podání.  
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2. Informaci o diagnóze podává vždy lékař. Pacient si může určit, kdo má být  

při sdělování diagnózy dále přítomen (například členové rodiny, přátelé, další lékař, zdravotní 

sestra, psycholog). Informaci o nemoci a terapii podávej opakovaně, nestačí jednorázový 

rozhovor.  

3. Informaci podej nejdříve pacientovi, potom dle jeho přání členům rodiny či jiným 

určeným lidem. Nemocný sám rozhoduje, koho a do jaké míry informovat.  

4. S podstatou nemoci, vyšetřovacími a terapeutickými postupy seznam nemocného 

neprodleně, ještě před aplikací první léčby.  

5. Zdůrazňuj možnosti léčby, ale neslibuj vyléčení.  

6. Odpovídej na otázky, obavy a sdílené pocity ze strany pacienta i jeho blízkých. Věnuj 

čas naznačeným, ale nevyřčeným dotazům.  

7. Informace o prognóze nemoci z hlediska doby přežití podávej uvážlivě, pouze  

na přímý pacientův dotaz. Nikdy neříkej konkrétní datum, spíše nastiň určitý časový rámec 

vycházející ze znalosti obvyklého průběhu daného onemocnění. Zdůrazni možné odchylky 

oběma směry od obvyklého průběhu.  

8. Jednotnou informovanost zajisti důsledným předáváním informací mezi personálem 

navzájem (lékařská a sesterská dokumentace).  

9. Ujisti pacienta o svém odhodlání vést léčbu v celém průběhu nemoci a komplexně 

řešit všechny obtíže, které mu onemocnění a jeho léčba přinesou.  

10. Svým přístupem u nemocného probouzej a udržuj realistické naděje a očekávání.(11)  

3.3 Jak a kde sdělovat pacientovi závažné informace 

Způsob podávání informací závažného charakteru je citlivým ukazatelem toho, nakolik 

lékař dokáže být partnerem pacientovi či nakolik je mu osud pacienta lhostejný. Lékař, který 

je emočně stálý a bere své povolání jako poslání, nikdy nesdělí pacientovi závažnou zprávu 

na nemocniční chodbě, na vyšetřovně nebo pracovně sester, stojící v nohách pacientovy 

postele, v přítomnosti cizích lidí nebo přednostně a výhradně jeho příbuzným a to ještě  

ve spěchu. Následně popsaný způsob podávání závažných zpráv je ověřený, účinný i šetrný 

způsob, jak pacienta bezpečně připravit na kritické období jeho života. Lékař pacienta 

upozorní, že by mu chtěl sdělit závažné informace o jeho zdravotním stavu a požádá jej  

o schůzku, na kterou si s sebou může vzít jím vybraného blízkého nebo i celou rodinu.  

V klidném, chráněném prostředí si v přítomnosti ošetřující sestry a psychologa s pacientem 

sedne a oznámí mu výsledky vyšetření, označí jeho chorobu, popíše ji a nabídne způsob 

léčby. Sestra dodá informace o tom, jaký je režim na oddělení, vysvětlí, v čem všem mu může 
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sestra pomoci a také třeba sdělí, kde a jak může objednat paruku, ortopedické pomůcky atd. 

Důležité je, že pacient i jeho blízcí slyší ve stejném čase stejné informace. Mohou se 

neomezeně ptát, dostávají ucelené a přesné odpovědi, nedochází ke zkreslení informací.  

Při zmínce o alternativní léčbě a návštěvách léčitelů lékař neodsoudí takový postup,  

ale vysvětluje, že pro jakoukoliv léčbu se musí pacient rozhodnou svobodně a sám,  

kdyby praktiky léčitelů fungovaly, nebylo by třeba odborníků v onkologii. V závěrečném 

slově ubezpečí pacienta i rodinu, že ať se rozhodnou jakkoliv, nezavírá se jim cesta  

k regulérní onkologické léčbě. Pak lékař i sestra odcházejí a přítomný psycholog, který  

po celou schůzku pozorně sledoval reakce všech zúčastněných, dokáže převést pacienta i jeho 

blízké přes psychickou krizi, která u nich po takových sděleních zákonitě propuká. Dobu 

schůzky určuje výhradně pacient, struktura vztahu pacient – lékař dostává v takto podávaných 

zprávách jiné, daleko kvalitnější dimenze. 

3.4 Rozhovor o prognóze 

Rozhovor s onkologickým pacientem o prognóze z hlediska předpokládané délky přežití 

byl, a mnohde stále je, v naši zemi považován za nemístný, psychologicky „necitlivý  

a nevhodný”. Odpůrci rozhovoru na tato témata argumentují, že jakýkoliv prognostický odhad 

je v případě konkrétního pacienta velmi nepřesný. Zkušeností však je, že pacienti sami  

toto téma v rozhovoru otevírají. Navíc při dnešní všeobecné dostupnosti internetu pacienti 

celkem snadno mohou získat informace o mediánech délky přežití pro jednotlivá klinická 

stádia onemocnění i pro jednotlivé léčebné postupy. Lékař musí být schopen s pacientem, 

který o to projeví zájem, na toto téma komunikovat a časová data z onkologických webových 

databází kvalifikovaně interpretovat.  

Specifickou oblast představuje komunikace o prognóze progredujícího onemocnění,  

kde byly vyčerpány možnosti protinádorové léčby. Je tedy lepší oznámit drsnou prognózu, 

nebo zdůraznit naději, byť sebemenší? Zatajení může způsobit, že závěr pacientova života 

bude méně příjemný, než by mohl být. Člověk nemusí stačit napsat závěť, navštívit blízké 

lidi, smířit se s příbuznými. Zakladatelka prvního hospice v České republice Marie Svatošová 

říká: „Rozhodně jsme pro to, říkat pravdu. A taky ji říkáme. Stejně by to prasklo. Přijde pláč  

a atmosféra se pročistí.  Také ale pracujeme s nadějí, i když ne dlouhodobou.“ (21)  

Způsob podání informace zde musí být přísně individuální. Někteří pacienti chtějí  

co nejpřesnější údaje, aby si mohli vytvořit plán pro „zbývající” čas. Jiní chtějí spíše ujištění  

o zdravotnické péči až do konce. Přímou pacientovu otázku na časový údaj, (“Kolik mi zbývá 

času?”), je dobré blíže analyzovat. Na co se pacient ptá? Chce skutečně vědět časový údaj? 
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Nebo chce vědět, jaké mohou být scénáře dalšího vývoje nemoci a jaký bude lékařský postup 

v případě jednotlivých komplikací? Někdy je dobré se pacienta zeptat, jak mají být lékaři  

v odpovědi konkrétní. Při podávání časových odhadů je potřebná velká opatrnost. Pacientovi 

lze poskytnou určitý časový rámec pravděpodobného přežití. Vždy se musí zdůraznit 

pravděpodobnostní charakter informace a možné odchylky oběma směry. Při rozhodování  

o přiměřenosti nejrůznějších léčebných postupů s pravděpodobnou prognózou se samozřejmě 

pracuje a zvláště u solidních tumorů existují některé klinicky použitelné prognostické indexy. 

Pro nemocného je velikou oporou, pokud je léčba vedena jedním lékařem. Ten může 

působit jako garant kontinuity péče. Dostát tomuto požadavku je obtížné, přesto považujeme 

za důležité o „personální kontinuitu” usilovat.  

3.5 Sdělení diagnózy pacientovi a rodině 

V den, kdy se pacient dozví o svém onkologickém onemocnění, stojí bezradný, zranitelný, 

bez jistoty a odmítá tomuto sdělení uvěřit a přijmout jej. Každý člověk na vyslovení diagnózy 

„zhoubný nádor“ každý reaguje jinak. Lidská psychika má moc porozumět slyšenému  

až tehdy, je-li na to připravena. Někdo o nemoci mluví a chce mluvit hned, jiný se uzavře, 

potřebuje delší čas, aby problém zpracoval. Pacienti sami určí, kdy nastal čas hovořit. Někdy 

si o to řeknou, nebo se projeví neverbálně. Člověk vysílá řadu signálů: např. je nezvykle 

nervózní, hodně mluví o nepodstatných věcech atd.  

Přijetí sdělované diagnózy je těžkým a z psychologického hlediska zásadním obdobím, 

které determinuje, jak bude léčba jedincem zvládnuta a jak na ni bude reagovat. Prohlubující 

se osamělost a nevědomost totiž zvyšují tendenci k úzkostlivosti a přecitlivělosti, postupně se 

nemocný stává méně srozumitelným pro své okolí. Může se až uzavřít za zdmi svého 

prožívání, ve svých domněnkách, předsudcích a nereálných očekáváních. Stav nevědomé 

izolace ho vzdaluje jak sobě samému, okolí, může to ohrozit i zdárný průběh léčby.  

Každý přemýšlí, zda to někomu sdělit nebo zda vůbec o tom mluvit. Samotné uvažování  

o tom, zda se svěřit nebo ne a komu, dlouhou dobu bývá vyčerpávající a zbytečné. Pacientovi 

nejbližší mohou vidět situaci jinak, často chtějí pomoci a mají k tomu také dostatek sil.  

I pacienti by si měli uvědomit, že i rodina je vystavena velkému napětí a zátěži. Také 

potřebuje projevit své pocity. A to není možné, pokud se důležitá sdělení tají. (23)  

Některá rodina se nedokáže přiblížit, navzájem si pomoci, najít vhodný okamžik. V takové 

situaci je vhodné vyhledat odbornou pomoc a z hlediska duševního zdraví rodiny  

i jednotlivých členů mít možnost projevit a vyjádřit celou škálu prožitků.  
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V případě, že jsou nemocní osamělí, bez rodin, pak jistě mají přátele a známé. Je pravda, 

že někdy jejich blízcí situaci neunesou, nejsou schopni vyrovnat se s nejistotou, utrpením 

člověka. Může také dojít k tomu, že některé z nich pacienti ztratí. Na druhé straně se zase 

stává, že největší pomoc a pochopení se jim dostane od lidí, od kterých by to nečekali. Nemoc 

pomáhá měnit vidění světa, a to nejenom pacientů, ale i lidí v jejich okolí. Může dojít také  

k tomu, že se rodinní příslušníci dovědí diagnózu jako první, a v domnění, že ochrání 

nemocného, o ní nemluví. Zaplétají se do různých lží a hrají jakousi hru, která v konečném 

důsledku vyústí v nepříjemnosti a rozčarování, často na obou stranách.  

Vždy je dobré říct o onemocnění i dětem, a to přiměřeně jejich věku. I ony potřebují znát 

pravdu, hlavně z toho důvodu, že právě děti jsou velmi vnímavé a citlivé k rodinné atmosféře. 

Pokud přestávají rozumět tomu, co se děje, bez přiměřeného vysvětlení, pak mají velký 

prostor pro použití vlastní fantazie. Při sdělování je potřeba, aby dítě cítilo lásku a péči, dát 

dostatek prostoru pro vyjádření dětských pocitů, snažit se odpovídat na jejich dotazy,  

ale nežádat od nich emoční podporu. 

3.7 Fáze podle Kübler-Rossové 

Reakce jednotlivých lidí na těžké životní situace jsou různé a závisí na spoustě vnějších 

okolností, na dosavadních zkušenostech a osobnosti jednotlivce, Elizabeth Kübler Rossová 

popsala určité zákonitosti, které vypozorovala na základě mnohaletých zkušeností s těžce 

nemocnými a umírajícími pacienty. Tento široce využívaný a značnou měrou přínosný 

pětistupňový model v oblasti onkologické péče poukazuje na charakter duševního dění těžce 

nemocných pacientů a jejich blízkých. Znalost tohoto modelu může ulehčit spolupráci  

s nemocnými lidmi a nabídnout hlubší pochopení pro jejich emociální stavy. 

Dále je nutno vědět, že tyto fáze, i když jsou seřazeny za sebou tak, jak obvykle přicházejí, 

nemusí vždycky zachovávat tento sled. Naopak, často se některé z nich opakovaně vracejí  

a střídají a mohou se i dvě nebo tři, někdy v jediném dni, prolínat. Nejsou stejně dlouhé  

a může se stát, že některá chybí, protože každý člověk je jiný. 

Je důležité si uvědomit, že fázemi neprochází jen pacient, ale i jeho nejbližší. Ti trpí spolu 

s ním.  

Je také třeba upozornit na časový posun, v jakém prožívají jednotlivé fáze pacient a jeho 

blízcí. Jestliže pacient již dosáhl stádia smíření, zatímco jeho okolí stále ještě prožívá fázi 

smlouvání a vyjednávání, může to způsobit řadu těžkostí. Třebaže to není lehké, měla by se  

v takovémto případě rodina snažit co nejdříve s nemocným vyrovnat krok a být mu oporou  
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a ne přítěží. Někdy to však prostě nezvládne a není nutno se za to stydět. Je to lidské. V tom 

případě ale i tím víc potřebuje rodina i nemocný někoho dalšího.  

Fázi smíření – přijetí, je nutno odlišit od rezignace. Cílem je pomoci nemocným a jejich 

blízkým dosáhnout přijetí neodvratitelné skutečnosti. Rozdíl mezi přijetím a rezignací 

popisuje Kübler Rossová takto: "Pacienti, kteří svůj osud přijali, získávají velmi osobitý výraz 

vyrovnanosti a míru. V jejich tvářích se odráží stav vnitřní důstojnosti. Lidé, kteří jen na svůj 

osud rezignovali, tento výraz postrádají, naopak v jejich tvářích můžeme vidět zahořklost  

a duševní trýzeň jako výraz pocitu marnosti, zbytečného usilování a chybějícího smíru. Tento 

výraz je velmi snadno odlišitelný od výrazu lidí, kteří dosáhli opravdového stádia přijetí 

pravdy."(13) 

 

Každá fáze se vyznačuje specifickou charakteristikou: 

Fáze podle Kübler-Rossové 

1. Negace, šok, popírání 

V této fázi pacient prožívá šok a veškerá sdělení popírá. Nejčastěji se brání slovy: „Ne, já 

ne. Pro mne to neplatí. To není možné. To je určitě omyl. Zaměnili výsledky“. Jedná se  

o daný druh obranné strategie, který se objevuje téměř u všech pacientů, kteří jsou 

konfrontováni s nepřízní osudu. Popírání skutečnosti ve své hlubší podstatě, přináší prostor 

pro následné akceptování nemoci. Pacient v této chvíli potřebuje cítit, že nezůstal sám. 

Nejúčinnějším lékem je sám čas a blízkost druhého člověka. Důležitým krokem je navázat  

s nemocným kontakt a snažit se získat si jeho důvěru. Důvěra je velice důležitá pro další 

spolupráci. 

 

2. Agrese, hněv, vzpoura 

V této fázi se nejčastěji projevuje hněv a vzpoura pacienta: „Proč zrovna já. Proč teď. Čí je 

to vina? Vždyť mi nic nebylo“. Často zaměřuje hněv na zdravotníky, na zdravé lidi, na blízké 

a zdůrazňuje nespravedlivost vůči němu. Vzdaluje se reálnému světu a vstupuje do izolace. 

Důležité je nechat pacienta vyjádřit své emoce a o ničem ho proti jeho vůli nepřesvědčovat, 

dovolit odreagování a nepohoršovat se. Čas vše urovná na své místo. Musíme nemocnému 

neustále dávat najevo, že není sám. Že jsme tu pro něho i přes jeho rozlady namířené do okolí.  

 

3. Smlouvání, vyjednávání 

V této fázi pacient vyjednává: „Musí přece někde existovat nějaký zázračný lék, který  

mi pomůže. Nebo nějací léčitelé či zázračné diety. Nebo nějací vysoce postavení odbornicí,  
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o kterých nevíme“. Pacient je za pomoc schopen zaplatit cokoliv. Po neúspěšném dožadování 

se hněvem a vztekem přijde v prošení, velké slibování. Z pozice lékaře či rodiny to vyžaduje 

maximální trpělivost a pochopení a dávat si pozor na podvodníky.  

 

4. Deprese 

V této fázi pacient prožívá hluboký smutek z hrozící ztráty. Zkouší strach z toho, co přijde, 

z toho co bude s jeho rodinou, až on odejde. Plně si uvědomuje veškeré ztráty. Už nic 

nezastírá ani nesmlouvá. Připravuje se na konečné rozloučení se světem. Věci, které 

naplňovaly jeho život, se postupně ztrácí. V této fázi je opět velice důležitá trpělivost 

naslouchat nemocnému, pomoci mu urovnat vztahy, nebránit mu v jeho prožívání a hledat 

řešení například v zajištění rodiny. Vždyť ztrácí vše i všechny co má rád. Nemocný potřebuje 

cítit, že je tu někdo kdo ho vyslyší, kdo ho má stále rád a neopouští ho. Mnohdy mu taková 

blízkost poskytuje veškerý smysl života, který mu ještě nakonec zbyl. 

 

5. Smíření, souhlas 

V této poslední fázi dochází k vyrovnání pacienta se svým stavem. Můžeme ji 

charakterizovat slovy „dokonáno jest“. Pacient dojde k vnitřnímu míru, je vyrovnaný  

a kvantita jeho zájmů se sníží. Komunikace již obvykle není příliš vyhledávána, pokud ano, 

spíše nonverbální. Tichá přítomnost či stisk ruky však mohou pacienta ujistit, že nezůstal 

opuštěný. Toto stádium nepředstavuje ovšem nějaké předčasné vzdání se, ale přijetí 

skutečnosti neschopnosti dál pokračovat v životě. Velice často se objevuje pokora k životu. 

Podobně jako v dětství se i v závěru života objevuje rostoucí potřeba spánku. Celý boj je  

u konce a na řadu přichází konečné loučení. V této fázi potřebuje více pomoc rodina nežli sám 

pacient. 
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4 Pacient jako součást sociální jednotky 

4.1 Rodina pacienta 

Nádorové onemocnění je „onemocněním celé rodiny”. Nemoc má nesmírně závažné 

důsledky, psychologické, sociální, finanční atd., nejen pro pacienta, ale i pro jeho rodinu. 

Zvláště v obdobích, kdy by léčba mohla probíhat v domácím prostředí, např. doba mezi cykly 

chemoterapie nebo v terminální fázi onemocnění, velmi závisí na schopnosti a ochotě blízké 

rodiny převzít na svá bedra část péče. Bezpečí domova, jeho jistota a klid je nenahraditelnou  

a zásadní pomocí pro nemocného. 

Vážná, život ohrožující choroba prověří pevnost a odolnost vztahů a vazeb v rodině  

i sociálním okolí pacienta. Je pro něj velkým štěstím, když s ním jeho blízcí mohou sdílet 

trápení a podporovat jeho boj za záchranu života. Pacientův blízký, jeho rodina, nesmí být pro 

zdravotníky nutným a trpěným narušitelem. Rozumný lékař se vždy dokáže domluvit  

s početným příbuzenstvem tak, aby jejich přítomnost na oddělení, v pokoji co nejméně rušila 

zdravotníky při práci a ostatní pacienty při léčení. Mělo by být naprostou samozřejmostí,  

aby mohli nejbližší setrvat u lůžka pacienta v těžkém stavu či u umírajícího. Nebýt sám  

v těžkých chvílích, to si přeje onkologický pacient ze všeho nejvíc. 

Příbuzní nemocného by měli především pečovat o vlastní potřeby, musí dělat vše pro to, 

aby si udrželi klid a rozvahu. Riziko spojené s tím, že budou označováni za sobecké,  

je ve srovnání s významem péče o nemocného zanedbatelné. Pro pacienta je výhodou,  

pečuje-li o něj člověk vyrovnaný. Je povinností rodiny posoudit své možnosti a určit si 

hranice svých sil. Je-li to zapotřebí, měla by rodina využít pomoci zvenku. Když ví, že dělá 

vše, co se dá označit slovem „dobrá péče“, uchová si vlastní vnitřní klid.  

Může se stát, že nemocný použije svou nemoc jako zbraň. Tehdy má rodina právo  

to odmítnout a dělat vše, co považuje za správné. Prostřednictvím rodiny se pak snižuje stres 

spojený s nemocí, a to tehdy, reaguje-li na opravdové potřeby jak vlastní, tak nemocného.  

V neposlední řadě vytváří otevřená informace o diagnóze předpoklad k tomu, aby mohla 

být vážná nemoc prožívána pacientem a jeho blízkými jako příležitost k osobnímu zrání. 

V závažném onemocnění je obsažen i potenciál, který umožňuje, že se leckdy léta neřešené 

konflikty otevírají a smysluplně řeší. Nemoc totiž mění nazírání na svět, původní hodnoty se 

proměňují a získávají jinou kvalitu. Nová situace nejen zatemňuje, ale i projasňuje nečekanou 

podporou, sounáležitostí. Pak je okamžik sdílení chvílí, která otevírá nové lidské možnosti  

a schopnosti dávat a přijímat.(22)  
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4.2 Možné reakce ze strany rodiny  

Často se stává, že okolí pacienta má snahu nemocného ujišťovat, že všechno bude  

v pořádku. Tohle není férové jednání, hlavně proto, že léčba teprve začíná. Chtít dodat 

odvahu neznamená snažit se zakrývat pravdu. Tím se totiž popírá prožívání nemocného  

a hrozí, že se uzavře do svého světa a bude se cítit opuštěn. Rodina se tak paradoxně vzdaluje 

od nemocného, přestože se mu snažila pomoci. 

Může se stát, že se členové rodiny stanou terčem hněvu, zlosti a bezmoci. Přitom  

tyto pocity nepatří jim. I kdyby na tuto situaci zareagovali zlostně, je to vždy lepší než mlčet 

nebo chlácholit nemocného falešnými nadějemi. Jde o to učit se vyjadřovat svoje pocity. 

Jednou z dalších možností jak nemocnému pomoci, je aktivně mu naslouchat.  

Tento způsob komunikace může zprvu vzbuzovat pocity nejistoty, zneklidnění a rozpaky.  

Je ale potřeba si uvědomit, že když nemocný vypráví a někdo mu naslouchá, mění se 

vzájemné prožívání a prohlubuje se jejich vztah. Už samotné „vypovídání se“ má léčebný 

účinek. 

4.3 Očekávání onkologicky nemocných od svého okolí 

Onkologičtí pacienti potřebují od svých rodin přirozenost v komunikaci a prostou naději. 

Přejí si, aby příbuzní vytvářeli přiměřený a nestrojený zájem a aby se s nimi dále počítalo  

v dalším životě.  Neverbální potřeba být dotýkán, je individuální a někteří pacienti jsou  

na dotyk citliví, jiným není příjemný. Dále je velmi důležitá opora a bezpečí, tolerance, úcta a 

adekvátní pomoc, povzbuzení. Pacienta těší, slyší-li pozitivní zprávy z okolí. Nemocný také 

potřebuje, aby rodina respektovala jeho nový denní režim, soucítila s ním, ale na druhou 

stranu si nepřeje soucit. Podstatné je také porozumění zejména k přechodné emoční labilitě.  

Onkologickým pacientům se protiví komunikace v podobě postranního šuškání, významné 

výměny pohledů. Pacienti si nepřejí, aby je příbuzní litovali, odmítají převzít roli chudáka. 

Nestojí o regresi do dětství, sami vědí, co by měli, ale co jim také okolnosti dovolí, aby mohli. 

Snahy o útěchu vnímají zvláště podrážděně, mají pocit bagatelizace svých problémů a toho, 

že okolí naprosto nerozumí, co se s pacientem děje. Někteří rodinní příslušníci naopak 

panikaří, přinášejí pacientovi informace o alternativních způsobech léčby jako o zázračné 

cestě k uzdravení. Nemocní nechtějí, aby byla nemoc v komunikaci tabu, ale také nechtějí  

o ní hovořit příliš často a aby byla nemoc pouze jedno z mála témat ke komunikaci. 

Onkologicky nemocní pacienti potřebují, aby se jim jejich přátelé nevyhýbali a nebyli 

odtažití, sdíleli s nimi i těžké chvíle a nepozastavovali se nad změnou jejich vzhledu.  
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5 Deklarace práv onkologických pacientů   

Jedná se o společnou deklaraci na podporu a dodržování práv onkologických pacientů. 

Byla přijatá 29. června 2002 na valném shromáždění Asociací evropských lig proti rakovině  

v norském Oslo. V České republice je zástupcem Liga proti rakovině Praha. Tato deklarace je 

vnímána jako základ lepšího života lidí s rakovinou. 

Pacient dnes není jen uživatelem, ale i aktivním účastníkem péče zdravotníků  

a zdravotnických zařízení a má svá práva. Ačkoliv práva pacientů jsou legislativně ošetřena, 

jsou často zahrnuta do série zákonů různé povahy a rozsahu, které jsou nesnadno dostupné 

pro nemocné. Je třeba upřesnit přijatá opatření na ochranu pacientů v dané situaci, neboť text 

je formulován obecně a přesvědčivě využít všech možností k podpoře a prosazení 

pacientských práv. Tvorba deklarace vychází z mnohých mezivládních dohod. 

Deklarace má 10 článků.  

Čtvrtý článek je zaměřen na právo na informace. Obsahuje 5 částí. 

4.1 Nádorově nemocní mají právo na úplnou informaci o svém zdravotním stavu včetně 

lékařských vyšetření, o navrhovaných lékařských postupech spolu s riziky a účinky způsobu 

léčby, o alternativách navržené léčby včetně vyhlídky bez jakékoliv léčby, o diagnóze, 

výhledu (prognóze a postupu léčby). Rozsah informace umožňuje pacientův souhlas stejně  

i pro jakýkoliv lékařský postup, výzkum anebo výukovou demonstraci. 

4.2 Informace musí být podána pro pacienta srozumitelnou formou a zdravotník se musí 

přesvědčit, že rozhovor je vnímán s důvěrou. 

4.3 Nádorově nemocní mají právo na vlastní žádost informaci odmítnut. 

4.4 Nádorově nemocní mají právo rozhodnout, kdo, pakliže vůbec, má být ještě 

informován. 

Šestý článek je zaměřen na právo na mlčenlivost a soukromí. 

6.1 Všechny informace o nádorově nemocném, zdravotní stav, lékařské posouzení, 

diagnóza, prognóza a léčení a všechny ostatní informace osobního charakteru musí být 

důvěrné.  

Sedmý článek se zabývá právem na sociální péči. 

7.1 Život nádorově nemocných je často provázen během nebo po léčení finančními nebo 

sociálními starostmi. Onkologičtí pacienti mají právo na ekonomické, finanční a sociální 

služby a podporu.(26) 
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6 Psychoonkologie 

6.1 Psychika pacientů s onkologickým onemocněním 

Každý člověk, který se právě dozví, že má rakovinu, se zhroutí do šoku. Tento emočně 

vypjatý stav má v sobě negativní emoce překvapení, zaskočení, zklamání a hlavně úlek. 

Každý šok zpravidla během několika hodin odezní. Zůstává ale strach a úzkost. Člověk je 

zahlušen jedinou směsicí stále se opakujících myšlenek: Mám rakovinu, umřu, ale proč?,  

proč já! Je to za trest?, proč je všechno proti mně?, vždyť je nespravedlivé, že musím umřít!  

Pokud tyto děsivé myšlenky říká nemocný nahlas, je to pro podporující blízké, pro jeho 

okolí dobré. Mohou reagovat poskytováním laické podpory – odclonit její utkvělé představy  

a myšlenky tím, že zapojí nemocného intenzivně do aktivit rodiny, chtějí po něm, aby plnil 

běžné úkony, na které je zvyklý, jen z nich vypadl.  

Stejně často se stane, že nemocný se uzavře do sebe a své hrůzné představy dusí a tváří se 

jako klidný a chápající svůj zdravotní stav. To je nebezpečná psychická situace. Pokud nelze 

postiženého vyburcovat z jeho letargie, je třeba poradit se s praktickým lékařem, vyhledat 

pomoc klinického psychologa, který se zabývá psychosomatickou terapií. Podpůrná osoba, 

zpravidla člen rodiny nebo přítel, pak užívá stejnou taktiku nastolování důvěry ve vyléčení, 

odklánění negativního myšlení k pozitivnímu konání, je velkým neumdlévajícím uchem  

pro strach a stýskání si na osud, které slýchává často od léčené osoby. Pacient se ale může 

ocitnout v psychicky zcela nepříznivém stavu, ve stavu deprese. Je to dlouhodobý stav změny 

nálady, prohloubené úzkosti a strachu, těžkého stresu – distresu. Myšlení se zpomaluje, 

nemocný cítí sebelítost a méněcennost. Také ztrácí zájmy, odmítá sex, má svíravý pocit  

na hrudi a je extrémně unavený proto, že pokud pozdě večer usne, budí se po dvou, třech 

hodinách zcela vyčerpaný. Tak závažný psychický stav nedokáže zvládnout žádná podpůrná 

osoba z pacientova okolí. Také víme, že pokud se pacient nezbaví deprese, bude pacientovo 

přijímání léčby ztíženo, tělo se bude bránit a znovunabytí zdraví se oddálí. V takové situaci 

pomohou jedině odborníci, lékaři, psychologové. Většinou vůbec neváhají předepsat 

antidepresiva a anxiolytika. Velmi důležitým léčebným prvkem je správně volená 

psychoterapie.  

Je velkým štěstím pro nemocného, pokud má ve svém okolí někoho, kdo mu pomůže 

vstřícným jednáním a trpělivostí převést přes těžké období léčení a rekonvalescence. 

Nezapomínejme, že každá podpůrná osoba si zasluhuje nejen naši úctu, ale také pomoc 

podobného charakteru, jakou poskytuje ona sama nemocnému.  
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Veřejně se nemocní vyznávají hlavně ze strachu z bolesti, fyzického omezení, bezmoci  

a utrpení. Strach ze smrti, který je vždy přítomný, vyjádří otevřeně málokdo. 

Odborné studie se shodují v tom, že vyrovnávání se s těžkou chorobou jde napříč všemi 

vzdělanostními i věkovými skupinami v podstatě stejně. Pocit ohrožení života a jeho 

zpracování je složitý psychický proces, který souvisí s typem osobnosti pacienta. Odehrává se 

především v emocích každého člověka. Pokud se pacient setká s týmem zdravotníků, kteří mu 

naslouchají, mírní jeho fyzické potíže, poskytují mu dostatek kvalitní psychické podpory, 

vyrovnává se s nemocí a léčbou každý snadněji. 

Pacientské organizace by měly sloužit k výměně informací, zkušeností, rad mezi pacienty 

se stejným typem onemocnění. Měly by mít hlavně podpůrnou funkci sociální. Někdo se chce 

sdružovat, pak si sám vyhledá nějakou z mnoha desítek pacientských organizací, jiný se 

rozhodne být se svou nemocí sám. Hraje tu roli osobnostní typ pacienta, případně nabídka 

jeho nejbližších.  

6.2 Psychologická pomoc  

 

 

psycholog na plný úvazek 

 

psycholog dochází z jiného klinického centra jako konziliář nebo psycholog na částečný úvazek 

 

centra bez psychoonkologické péče 

 

stav není znám 

 

Obrázek 2 Mapa psychoonkologické péče – ke dni 12.4. 2009 (23) 

Z hlediska psychologa jsou u onkologických pacientů nejčastějšími problémy depresivní  

a anxiozní reakce. Takovéto reakce doprovázejí proces přijetí a adaptace onkologického 
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pacienta na závažnou nemoc. Ve větší nebo menší míře se objevují během celé léčby nemoci, 

podle toho jak pacient subjektivně reflektuje vlastní zdravotní stav a léčbu, ale také omezení  

a změny v běžném životě, které z léčby vyplývají. Potíže se mohou projevit i v průběhu  

a kvalitě spánku, ve způsobu vnímání bolesti, mohou ovlivnit vztahové i rodinné problémy, 

které někdy v době nemoci zvyšují. 

Psychologická práce s onkologickými pacienty zahrnuje krizovou intervenci nejčastěji  

v době prvního kontaktu s pacientem, která je zaměřena na včasnou kompenzaci akutních 

emočních vztahů, projevů anxiety nebo deprese. Psycholog pomáhá nemocnému pochopit  

a vyrovnávat se s nastalou těžkou životní situací. Cílem je dosáhnout vnitřní stabilizace, 

zklidnění a uvolnění emočního napětí. Aby byl člověk schopen nastalé situaci čelit, je nutné jí 

porozumět, adekvátně zpracovat a postupně se s ní, nejlépe s pomocí blízkých osob, 

vyrovnávat. Krizová intervence zahrnuje i takzvanou krizovou intervenci specifickou, která je 

pacientům poskytována obvykle před plánovaným zákrokem či náročným vyšetřením, kterého 

se pacient nepřiměřeně obává. Slouží k překonání strachu z neznámého a uvolnění tenze.  

Z hlediska dlouhodobější práce s onkologicky nemocným je preferována individuální 

terapii podpůrnou a náhledovou, která pacientovi usnadní proces adaptace na změnu 

zdravotního stavu, podpoří spolupráci s lékařem i středním zdravotnickým personálem  

a umožní lépe zvládnout náročnou léčbu. Pod podpůrnou psychoterapii lze zahrnout zejména 

individuální rozhovory u lůžka nemocného, ale také pohovory v malé skupině, obvykle  

v rámci nemocničního pokoje. Sestavení lidí bývá zpravidla podle stejné diagnózy, způsobu 

léčby, podle věku atd. Skupiny mohou být jenom pro pacienty, ale mohou být i skupiny, kde 

je možná a žádoucí účast rodinných příslušníků. Nejde o sdružení sebelitujících se  

a nešťastných, ale rovnocenných lidí, které spojuje zkušenost nemoci. Jen málokdo z okolí 

dokáže pochopit plnou hloubku sdělených pocitů jako ten, kdo má podobný osud. Lze tady 

vyjádřit vše, čím nemusí nemocný zatěžovat vlastní rodinu, a má možnost projevit i skryté 

emoce bez obavy, že by ohrozil existující a fungující vztahy. Při těchto sezeních je prostor pro 

to, aby se nemocný svěřil se svými pocity, obavami, strachem z léčby, z toho co jej čeká dál. 

Je zde také prostor pro svěření pozitivních zážitků a plánů do budoucna, sdílení radosti  

z postupu léčebného procesu a ze zlepšení zdravotního stavu. Přínosem skupinových setkání 

je možnost sdílení podobných zkušeností, vzájemná podpora a povzbuzení.  

Pro práci s některými druhy bolesti, narušeným spánkem a vnitřní tenzí se osvědčují 

relaxační techniky. Nejčastěji autogenní trénink, volné nebo řízené imaginace. Relaxovaný 

stav těla pozitivně ovlivňuje také psychiku pacienta. Mizí pocity tenze a napětí, dostaví se 

pocit odpočinku a nové síly. 
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Rodinní příslušníci mohou zažívat pocity nejistoty a vlastní nedostatečnosti. Rodinná 

terapie se proto zaměřuje na jejich podporu při zvládání emoční i fyzické zátěže při péči  

o onkologicky nemocného člena rodiny. Mohou se objevit problémy komunikační, vztahové, 

společenské i existenční. 

Psychologická péče je vždy upravena podle individuálních potřeb nemocného tak,  

aby svou nemoc a hospitalizaci toleroval co nejlépe a kvalita jeho života byla co nejvyšší. 
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7 Přístup k onkologickým pacientům 

Pacient touží rozmlouvat se svým lékařem, svěřit mu svá tajemství, žádat o pomoc, radu, 

ochranu. Chce rozumět všemu, co se týká jeho těla i duše. On rozpozná snadno milosrdnou 

lež od pravdivých informací. Zkušený lékař rozmlouvá i poslouchá, vždy přitom sedí a hledí 

pacientovi do tváře. Každá taková rozmluva se má odehrát v klidu a intimitě, nikdy  

na veřejnosti. Lékař mluví pomalu, zřetelně, nepoužívá cizí slova, latinské názvy a zkratky. 

Vysvětluje, uklidňuje, ubezpečuje, upozorňuje na naději, kterou pacient popravdě vždy má  

a bude mít. Svá sdělení několikrát opakuje a nediví se, že za pár dní jeho pacient popře, že je 

kdy slyšel. Tento lékař s pacientem komunikuje o jeho nemoci a její léčbě podle toho, nakolik 

si nemocný přeje znát pravdu o svém zdravotním stavu. Moudrý lékař je vstřícný ke svému 

pacientovi, dokáže se mu omluvit za zdržení v čekárně i zaklepat při vstupu na dveře 

nemocničního pokoje. Právě přes komunikaci nachází pacient osobitý vztah ke „svému“ 

lékaři. Je na něj zvyklý. Velmi nelibě proto nese střídání ošetřujících lékařů u svého lůžka  

či na ambulanci. Většinou si pacient v takové situaci myslí, že přece o něm ti ostatní nemohou 

vědět tolik, co „jeho“ lékař. 

Každý pacient si přeje sdílet svou bolest, strach, depresivní náladu, úzkost, pochybnosti, 

ale i radost se zdravotníky sám za sebe jako jedinečná a neopakovatelná bytost. Má přece 

jméno, titul, svou historii i myšlenky do budoucnosti. Nechce být jedním z mnoha. Chce být 

respektovanou individualitou s právy mezinárodně uznávanými a vyjmenovanými v kodexu 

práv pacienta. Vstřícný lékař ve svém pacientovi ctí partnera. Pacient očekává od lékaře  

i sestry vysoké odborné znalosti, proto jim svěřuje své tělo i duši a dovolí je léčit. Partnerství 

lékaře a pacienta je nejlépe vidět na příkladu, kdy lékař předloží pacientovi formulář 

informovaného souhlasu s postupem léčení, ale pacient se nedokáže orientovat a rozhodnout 

se k souhlasu s navrhovanou léčbou. Chtěl by si nechat znovu celý postup vysvětlit,  

ale nedostane odvahu se zeptat. Lékař, který ctí v pacientovi partnera, mu pomůže  

a spontánně znovu objasní, co je podle jeho odborných znalostí pro pacienta dobré. Správně 

vedený výklad, profesionální vstřícný postoj lékaře umožní pacientovi orientaci a může svým 

podpisem dát souhlas k léčbě či vyšetřen. 
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Empirická část 

8 Cíl práce a výzkumné záměry 

Základním cílem výzkumu bylo zjistit, jaký je vliv adekvátních či neadekvátních 

informací, prospěšnosti informací pro život a srozumitelnosti informací na kvalitu života 

onkologických pacientů. Zjišťovala jsem, kolik informací pacienti ke své spokojenosti 

vyžadují, ve které oblasti dostávají nejméně informací, zdali se chtějí podílet na rozhodování 

o své léčbě a zdali chtějí vědět i nepříznivou prognózu svého onemocnění. Zjištěné výsledky 

jsem porovnávala na základě pohlaví. 

 

Jako dílčí cíle jsem si stanovila: 

Cíl 1: Zjistit, zda adekvátně informovaní pacienti udávají vyšší kvalitu života  

než neadekvátně informovaní pacienti. 

Výzkumný záměr 1:  Předpokládám, že adekvátně informovaní pacienti udávají vyšší 

kvalitu života než neadekvátně informovaní pacienti. 

 

Cíl 2: Zjistit, ve které z bio-psycho-sociálně-spirituální oblasti dostávají pacienti nejméně 

informací. 

Výzkumný záměr 2: Předpokládám, že pacienti dostávají nejméně informací v péči  

o psychickou stránku. 

 

Cíl 3: Zjistit, kolik informací o svém onemocnění, možnostech léčby a prognóze 

onemocnění pacienti ke své spokojenosti vyžadují.  

Výzkumný záměr 3: Předpokládám, že pacienti vyžadují co nejvíce informací  

o svém onemocnění, možnostech léčby a prognóze onemocnění. 

 

Cíl 4: Zjistit, zdali se onkologičtí pacienti chtějí podílet na rozhodování o léčbě. 

Výzkumný záměr 4: Předpokládám, že onkologičtí pacienti chtějí být informovaní  

o možnostech léčby, ale rozhodnutí o léčbě nechávají na lékaři. 
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9 Metodika 

Pro svou práci jsem si vybrala metodu dotazníkového šetření. Výhoda dotazníku spočívá  

v časově úsporném, rychlém zpracování dat s možností využití a shromáždění dat od velkého 

počtu respondentů. Nevýhodou dotazníku je nepřesné pochopení zadání otázky a odpovědi 

mohou být zkreslené. 

Dotazníky jsem rozdávala v období od prosince 2008 do února 2009. Osobně jsem 

dotazníky vyplňovala se členy Klubu onkologicky nemocných v Pardubicích, s pacienty  

na Oddělení klinické a radiační onkologie a s pacienty v domácím prostředí. Zbývající 

dotazníky jsem rozesílala do ostatních klubů onkologicky nemocných elektronickou poštou  

či pomocí České pošty, stejnými cestami jsem dotazníky sbírala. 

Zkoumaný vzorek činil 111 onkologických pacientů, z toho bylo 79 žen a 32 mužů. 

Dotazníkového šetření se zúčastnily všechny věkové skupiny pacientů. Průměrný věk 

pacientů se pohyboval v rozmezí od 60 do 75 let, také nejčastěji se vyskytující odpověď 

vzorku respondentů ukázala na věkové rozmezí od 60 do 75 let.  

Výzkum jsem prováděla především v klubech onkologicky nemocných pacientů v celé 

České republice a ve dvou klubech onkologicky nemocných na Slovensku. Oslovovala jsem 

také pacienty na Oddělení klinické a radiační onkologie v Pardubické krajské nemocnici  

a pacienty v jejich domácím prostředí.  

Vzhledem k tomu, že jsem se s pacienty setkávala převážně v klubech onkologicky 

nemocných, nezkoumala jsem jejich diagnózy. 

Informace jsem sbírala formou dotazníku, který se skládá ze dvou částí. První část je 

zaměřena na informovanost a druhá část je zaměřena na vnímání kvality života, zdraví  

a ostatních životních oblastí. Pro druhou část dotazníku jsem použila dotazník Světové 

zdravotnické organizace WHOQOL-BREF. 

V první části dotazníku, týkající se informovanosti, respondenti odpovídali na 20 otázek, 

druhá část dotazníku, týkající se kvality života, obsahovala 26 dotazů. V sekci týkající se 

informovanosti mohli pacienti zatrhnout jednu nebo více odpovědí, u otázek 4, 10, 12 měli 

možnost vepsání odpovědí, otázka číslo 9 byla otevřená, kde pacienti mohli vyjádřit  

své zkušenosti. 

K prvnímu výzkumnému záměru se vztahuje otázka 8 z dotazníku informovanosti  

a hodnotový součet dotazníku týkající se kvality života. Potvrzení výzkumného záměru jsem 

ověřovala průměrem parametru součtu bodů dotazníku kvality života. Pacienti bodově 

hodnotili 26 otázek v dotazníku kvality života od 1 do 5 bodů, kde vyšší číslo znamenalo 
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pozitivnější odpověď. Maximálně v případě nejvyšší kvality života mohli pacienti získat  

130 bodů, v případě nejnižší hodnocené kvality života mohli získat 26 bodů.  

K druhému výzkumnému záměru se vztahuje otázka číslo 13 a 16 z dotazníku 

informovanosti, ke třetímu výzkumnému záměru se vztahuje otázka číslo 17 a 19  

z dotazníku informovanosti a ke čtvrtému výzkumnému záměru se vztahuje otázka číslo 18  

z dotazníku informovanosti. 

K hodnocení statistických výsledků jsem použila popisnou analýzu, grafy a tabulky jsem 

tvořila pomocí počítačového programu Microsoft Excel.  
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10 Výsledky 

10.1 Dotazník informovanosti 

1. otázka - Pohlaví 

Soubor respondentů tvoří 111 osob, 79 žen (71%) a 32 mužů (29%).  

 

Tabulka 1. Pohlaví respondentů 

 

 

Graf 1 Pohlaví respondentů 

Vzhledem k tomu, že jsem informace sbírala především v klubech onkologicky 

nemocných, které navštěvují převážně ženy, je v mém vzorku méně mužů než žen. Muži, 

které jsem oslovovala hlavně na oddělení klinické a radiační terapie, nebyli tak sdílní  

a ochotní dotazníky vyplňovat.  

 

2. otázka - Věk 

Věk dotazovaných respondentů byl rozdělen do čtyř skupin. Nejméně početnou skupinou 

byli pacienti ve věku do 40 let. Zapojili se celkem 4 muži (13%) a 2 ženy (3%), tedy  

6 z celkového počtu respondentů (5%). Druhá skupina dotazovaných se pohybovala  

ve věkovém rozmezí 40-60 let. Jednalo se o 9 mužů (28%) a 31 žen (39%), což činilo  

40 z celkového počtu dotazovaných (36%). Nejpočetnější skupina respondentů se pohybovala 

ve věkovém rozmezí 60-75 let. Jednalo se o 15 mužů (47%) a 37 žen (47%), tedy 52  

v zastoupení všech dotazovaných (47%). Celkem 13 onkologicky nemocných (11%) udávalo 

věk vyšší než 75 let. Jednalo se o 4 muže (13%) a 9 žen (11%).  
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Tabulka 2 Věk respondentů 

 

 

Graf 2.  Věk respondentů 

 

 

Graf 3. Pohlaví a věk respondentů 

Ve vyšších věkových skupinách obecně sledujeme větší výskyt nádorových onemocnění. 

Je zde souvislost s delším časovým obdobím působení karcinogenních faktorů a zvýšenou 

vnímavostí stárnoucí tkáně. Proto také v mém vzorku respondentů hrál významnou roli věk  

v sedmé a v osmé dekádě života.  
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Počet - muži Počet - ženy Počet - všichni 

Do 40 let 4 13% 2 3% 6 5% 

40-60 let 9 28% 31 39% 40 36% 

60-75 let 15 47% 37 47% 52 47% 

Více než 75 let 4 13% 9 11% 13 12% 
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3. otázka – Jak dlouho víte o svém onkologickém onemocnění? 

O svém onkologickém onemocnění věděla méně než 1 měsíc pouze 1 žena (1%), tedy  

1 respondent (1%) z celkového počtu. Časové rozmezí mezi 1 měsícem a půl rokem udávají  

3 muži (9%) a 2 ženy (3%), tedy 5 z celkového počtu (5%). Půl roku až rok ví o svém 

onkologickém onemocnění 2 muži (6%) a 5 žen (6%), tedy 7 respondentů (6%).  

43 z celkového počtu respondentů (39%), tedy 15 mužů (47%) a 28 žen (35%) je se svým 

onkologickým onemocněním obeznámeno rok až 5 let. Nejpočetnější skupina respondentů,  

55 (50%), zastoupeno 12 muži (38%) a 43 ženami (54%), ví o svém onkologickém 

onemocnění déle než 5 let. 

 

Tabulka 3 Časový úsek od sdělení onkologické diagnózy 

 

 

Graf 4 Časový úsek od sdělení onkologické diagnózy 
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Méně než 1 měsíc 0 0% 1 1% 1 1% 

Měsíc až půl roku 3 9% 2 3% 5 5% 

Půl roku až rok 2 6% 5 6% 7 6% 

Rok až 5 let 15 47% 28 35% 43 39% 

Více než 5 let 12 38% 43 54% 55 50% 



 

42 
 

 
 Graf 5 Časový úsek od sdělení onkologické diagnózy 

Pacienti ochotni vyplňovat můj dotazník byli převážně o svém onemocnění informováni 

více než rok, tedy co se týká dynamiky vývoje psychického stavu onkologicky nemocných 

podle fází Elizabeth Kübler-Rossové, přešli z fáze šoku a popření, obviňování a agrese, 

smlouvání, deprese do fáze vyrovnání se. 

 

4. otázka - Kdo Vám podával informace o životě s onkologickým onemocněním? 

(O léčbě včetně vedlejších účinků, způsobu stravování, možnostech relaxace, 

rehabilitaci, rekondičních pobytech…).  

31 mužů (97%) a 61 žen (77%), celkem 92 pacientů (83%) udává, že informace o životě 

s onkologickým onemocněním jim podávali lékaři. Zdravotní sestry poskytly informace  

13 mužům (41%) a 25 ženám (32%). Celkový počet informovaných zdravotními sestrami  

38 dotazovaných (34%). Radiologičtí asistenti informovali 40 respondentů (36%), z toho  

6 mužů (19%) a 16 žen (20%). 7 mužů (22%) a 33 žen (42%) tedy 40 pacientů (36%) získalo 

podněty také od jiných pacientů prodělávajících léčbu. Až 51 (46%) dotazovaných, z toho  

9 mužů (28%) a 42 žen (53%) udávalo, že se pro ně významným informačním zdrojem stali 

pacienti po léčbě sdružovaní hlavně v klubech onkologicky nemocných. Pouze 1 žena (1%)  

a 1 muž (3%), tedy 2 lidé (2%) udávají, že jim informace s onkologickým onemocněním 

podával také psycholog, psychoterapeut nebo duchovní. 13 respondentů (12%), tedy 1 muž 

(3%) udal, že mu informace podal zástupce firmy distribuující potravinové doplňky, 12 žen 

(15%) udalo, že informace získali převážně od svých rodinných příslušníků, kteří se pohybují 

ve zdravotnickém sektoru, nebo od rehabilitačních pracovníků či od svých známých.  
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Tabulka 4 Zdroje informací o životě s onkologickým onemocněním 

 

 
 Graf 6 Zdroje informací o životě s onkologickým onemocněním 

 

Graf 7 Zdroje informací o životě s onkologickým onemocněním 
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Pacienti přijali nejvíce informací od lékařů, které vnímají jako odborníky a mají  

v ně největší důvěru. Informace praktického rázu sbírali především od jiných pacientů 

prodělávajících léčbu nebo od pacientů po absolvované léčbě. 

 

5. otázka - Byly pro Vás informace, které Vám poskytli zdravotníci 

srozumitelné? 

24 mužů (75%) a 48 žen (61%), tedy 72 dotazovaných (65%) udává, že všem informacím 

rozuměli a pochopili, co je čeká. 7 mužů (22%) a 20 žen (25%), což činí 27 respondentů 

(24%), přiznává, že zdravotníci často používali medicínské pojmy, kterým nerozuměli,  

ale přesto pochopili, co je čeká. 1 muž (3%) a 11 žen (14%) tedy 12 respondentů (11%) 

sdělilo, že zdravotníci nemluví jasně a často pacienti nevědí, co to znamená a co je čeká.  

 

Tabulka 5 Srozumitelnost informací 

 

 

Graf 8 Srozumitelnost informací 
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Počet - muži Počet - ženy Počet - všichni 

Srozumitelné 24 75% 48 61% 72 65% 

Částečně srozumitelné 7 22% 20 25% 27 24% 

Nesrozumitelné 1 3% 11 14% 12 11% 
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Graf 9 Srozumitelnost informací u mužů a žen 

Pacienti udávají, že jsou pro ně sdělené informace srozumitelné, avšak ve fázi šoku některé 

informace nevnímají a je nutné je sdělovat zdravotníky opakovaně či podat shrnuté v tištěné 

podobě. Informované souhlasy k jednotlivým zákrokům či vyšetřením, které pacienti 

podepisují, se v tištěné podobě poskytují. Nesrozumitelné jsou informace pro lidi 

neorientující se v problematice, v případě komunikace pomocí medicínských pojmů, kterým 

nemocní nerozumí a v případě zaplavení příliš velkým množstvím informací bez souvislosti.  

 

6. otázka - Ověřovali si zdravotníci, zda informacím rozumíte, dali Vám prostor 

ke kladení otázek? 

52 respondentů (47%), z toho 20 mužů (63%) a 32 žen (41%) sdělilo, že se jich zdravotníci 

zeptali, zda něčemu nerozumí a oni této příležitosti využili ke kladení otázek. Pouze 6 žen 

(8%), tedy 5% ze všech onkologicky nemocných udalo, že informacím nerozuměly,  

ale nezeptaly se. 25 respondentů (23%), z toho 8 mužů (25%) a 17 žen (22%) odpovědělo,  

že jim byla pouze sdělena fakta. 2 lidé (2%) z celkového počtu, tedy 1 muž (3%) a 1 žena 

(1%) uvedli, že i když se jich zdravotník zeptal, zdali mají nějaké dotazy, ale oni se neptali.  

1 muž (3%) a 8 žen (10%), tedy 9 z celkového počtu dotazovaných (8%) se ptalo i přes to,  

že je zdravotník ke kladení otázek nevyzval. 17 lidí (15%), 2 muži (6%) a 15 žen (19%) 

udalo, že otázku kladení a ověřování si informací vůbec neřešilo.  
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Tabulka 6 Ověřování informací 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Graf 10 Ověřování informací 

 

 
 Graf 11 Ověřování informací u mužů a u žen 
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Počet - muži Počet - ženy Počet - všichni 

Ano, ptal a já jsem se ptal/a 20 63% 32 41% 52 47% 

Nerozuměl/a, ale neptal/a 0 0% 6 8% 6 5% 

Pouze sdělená fakta 8 25% 17 22% 25 23% 

Ptal, já jsem se neptal/a 1 3% 1 1% 2 2% 

Neptal, já jsem se ptal/a 1 3% 8 10% 9 8% 

Tuto otázku jsme neřešili 2 6% 15 19% 17 15% 
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7. otázka - Do jaké míry byly předem poskytnuté informace zdravotníky 

v souladu s Vaší následnou zkušeností? 

13 mužů (41%) a 27 žen (34%), tedy 40 respondentů (36%) udává, že předem poskytnuté 

informace byly plně v souladu s jejich následnou zkušeností. 17 mužů (53%) a 42 žen (53%) 

tedy 59 dotazovaných (53%) sdělilo, že předem poskytnuté informace byly pouze částečně 

v souladu s jejich následnou zkušeností. 2 muži (6%) a 10 žen (13%) tedy 12 pacientů (11%) 

uvedlo, že předem poskytnuté informace nebyly téměř vůbec v souladu s jejich následnou 

zkušeností. 

Tabulka 7 Informace v souladu se zkušeností 

 

 
 Graf 12 Informace v souladu se zkušeností 

 
 Graf 13 Informace v souladu se zkušeností 
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Počet - muži Počet - ženy Počet - všichni 

Plně 13 41% 27 34% 40 36% 

Částečně 17 53% 42 53% 59 53% 

Téměř vůbec 2 6% 10 13% 12 11% 
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8. otázka - Cítíte se adekvátně informován/a lékaři a zdravotníky o Vašem 

zdravotním stavu či možnostech léčby? 

17 mužů (53%) a 42 žen (53%) tedy 59 dotazovaných (53%) uvedlo, že se cítí adekvátně 

informováno lékaři a zdravotníky o svém zdravotním stavu či možnostech léčby. 13 mužů 

(41%) a 30 žen (38%), tedy 43 onkologicky nemocných (39%) sdělilo, že se cítí pouze 

částečně informováno lékaři a zdravotníky o svém zdravotním stavu či možnostech léčby.  

2 muži (6%) a 7 žen (9%), tedy 9 lidí (8%) se necítí adekvátně informováno lékaři  

a zdravotníky o svém zdravotním stavu či možnostech léčby.  

 

Tabulka 8 Informovanost o zdravotním stavu či možnostech léčby 

 

  
Graf 14 Informovanost o zdravotním stavu či možnostech léčby 

  
Graf 15 Informovanost o zdravotním stavu či možnostech léčby 
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Počet - muži Počet - ženy Počet - všichni 

Ano, plně 17 53% 42 53% 59 53% 

Pouze částečně 13 41% 30 38% 43 39% 

Ne 2 6% 7 9% 9 8% 
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9. otázka - Které informace jsou/byly pro Vás potřebné ale nebyly Vám sděleny? 

Popište je.  

26 žen (33%) odpovědělo, 53 žen (67%) neodpovědělo. 7 mužů (22%) odpovědělo,  

18 mužů (78%) neodpovědělo. Celkem odpovědělo, a tedy shledalo nedostatek 

v informacích 33 respondentů (30%). 78 respondentů (70%) se k otázce nevyjádřilo  

nebo nepociťovalo nedostatek informací. Největší nedostatek nemocní shledávají 

v informacích ze sociální oblasti, nevědí, na jakou formu sociální pomoci mají nárok  

a jaké jsou možnosti v návratu do zaměstnání či přechodu do nějaké formy důchodu. 

 

Tabulka 9 Muži 

 

Tabulka 10 Ženy 

 

  

Na co má nemocný nárok v sociální oblasti 3 

Délka léčby 1 

Podpora léčby 1 

Zdravotnické pomůcky 1 

Sportování 1 

Návrat do zaměstnání či přechod do důchodu 1 

Léčba bolesti 1 

Stravování 1 

Na co má nemocný a pečující příbuzný nárok v sociální oblasti 14 

Návrat do zaměstnání či přechod do důchodu 13 

Stravování 10 

Sportování 9 

Postup vyšetření 8 

Zdravotnické pomůcky 8 

Poléčebná rehabilitace a omezení 5 

Nedostatek ve všech oblastech 5 

Fyziologické a patologické hodnoty krevních vyšetření 4 

Dobrovolníci z řad pacientů po léčbě 2 

Nežádoucí účinky hormonální léčby 2 

Ochrana kůže po ozařování 2 

Ujištění o návratu do plnohodnotného života 1 

Boj s únavou 1 

Informace v tištěné podobě 1 

Délka léčby 1 
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10. otázka – Absolvujete/absolvovali jste kromě nemocniční léčby ještě jinou 

alternativní léčbu? 

24 mužů (75%) a 39 žen (49%) tedy celkem 63 respondentů (57%) neabsolvuje  

či neabsolvovalo kromě nemocniční léčby ještě jinou alternativní léčbu. 8 mužů (25%)  

a 40 žen (51%) tedy 63 pacientů (57%) absolvuje nebo absolvovalo kromě nemocniční léčby 

ještě jinou alternativní léčbu. Nejvíce respondentů, kteří absolvují kromě nemocniční léčby 

ještě jinou alternativní léčbu, užívalo či užívá potravinové doplňky. 

 

Tabulka 11 Alternativní léčba 

  
Graf 16 Alternativní léčba 

  
Graf 17 Alternativní léčba 
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Počet - muži Počet - ženy Počet - všichni 

Ano 8 25% 40 51% 48 43% 

Ne 24 75% 39 49% 63 57% 
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Tabulka 12 Muži 

 

Tabulka 13 Ženy 

 

11. otázka – Kým sdělené informace byly/jsou pro Vás prospěšné? 

82 pacientů (74%) z toho 27 mužů (84%) a 55 žen (70%) sdělilo, že prospěšné informace 

jim sdělili lékaři. 2 muži (6%) a 10 žen (13%) tedy 12 lidí (11%) udalo, že jim prospěšné 

informace podali jiní zdravotníci. 10 mužů (31%) a 38 žen 48% tedy celkem 48 respondentů 

(43%) udalo, že prospěšné informace jim podali jiní pacienti. 11 mužů (34%) a 24 žen (30%) 

tedy celkem 35 dotazovaných (32%) sdělilo, že prospěšné informace si dohledali někde jinde. 

 

Tabulka 14 Kým sdělené informace byly pro Vás prospěšné? 

 

Potravinové doplňky 5 

Bez určení 1 

Akupunktura 1 

Potravinové doplňky 27 

Léčitel 8 

Přírodní medicína 5 

Bez určení 3 

Homeopatie 3 

Astrologie 1 

Jóga 1 

Lékař čínské medicíny 1 

 
Počet - muži Počet - ženy Počet - všichni 

Od lékařů 27 84% 55 70% 82 74% 

Od jiných zdravotníků 2 6% 10 13% 12 11% 

Od pacientů 10 31% 38 48% 48 43% 

Dohledané jinde 11 34% 24 30% 35 32% 
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Graf 18 Zdroje prospěšných informací 

 

 

Graf 19 Zdroje prospěšných informací u mužů a u žen 
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od svých příbuzných a známých, sbírá informace 13 lidí, z toho 1 muž (3%) a 12 žen (15%). 

Informace nesbírá 22 dotazovaných (20%), tedy 12 mužů (38%) a 10 žen (13%). 

 

Tabulka 15 Místa sběru informací 

 

  
Graf 20 Místa sběru informací 

 
Graf 21 Místa sběru informací u mužů a u žen 
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Počet - muži Počet - ženy Počet - všichni 

Na internetu 7 22% 28 35% 35 32% 

V literatuře 7 22% 28 35% 35 32% 

V klubech 4 13% 56 71% 67 54% 

Jinde 1 3% 12 15% 13 12% 

Nesbírám je 12 38% 10 13% 22 20% 
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13. otázka - Ve které oblasti jste dostali málo informací? 

V tělesné oblasti dostalo málo informací 32 respondentů (29%), z toho 8 mužů (25%) a 24 

žen (30%). V psychické oblasti dostalo málo informací 66 respondentů (59%) tedy 21 mužů 

(66%) a 45 žen (57%). V sociální oblasti dostalo málo informací 35 respondentů (32%) tedy 4 

muži (13%) a 31 žen 39%. 14 dotazovaných (10%) dostalo informace ve všech oblastech. 

Dostatek informací dostali 4 muži (13%) a 10 žen (13%). 

 

Tabulka 16 Oblasti nedostatku informací 

  
Graf 22 Oblasti nedostatku informací 

 
 Graf 23 Oblasti nedostatku informací u mužů a u žen 

29%

59%

32%

0%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
Počet respondentů

Oblasti

Tělesné

Psychické

Sociální

Spirituální

Plně informovani

25%

66%

13%

0%

13%

30%

57%

39%

0%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Tělesné Psychické Sociální Spirituální Plně informovani

Počet respondentů

Muži

Ženy

 
Počet - muži Počet - ženy Počet - všichni 

Tělesná oblast 8 25% 24 30% 32 29% 

Psychická oblast 21 66% 45 57% 66 59% 

Sociální oblast 4 13% 31 39% 35 32% 

Spirituální oblast 0 0% 0 0% 0 0% 

Dostatek informací 4 13% 10 13% 14 10% 
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14. otázka - Kdo Vám pomohl řešit problémy života s onemocněním? 

90 respondentů (81%) z toho 27 mužů (84%) a 63 žen (80%) uvedlo, že jim pomohla řešit 

problémy života s onkologickým onemocněním rodina. Podporu přátel pocítilo  

57 dotazovaných (51%) z toho 9 mužů (28%) a 48 žen (61%). Pomoc v klubech onkologicky 

nemocných nalezlo 48 respondentů (43%) z toho 4 muži (13%) a 44 žen (56%). 

Psychoterapeut, psycholog či duchovní pomohl řešit problémy 7 lidem (6%) z toho byl 1 muž 

(3%) a 6 žen (8%). Sociální pracovník pomohl pouze 1 ženě (1%). Zdravotníci pomohli řešit 

problémy 23 respondentům (21%). Jednalo se o 9 mužů (28%) a 14 žen (18%). 

 

Tabulka 17 Pomoc při řešení problémů 

 

 

Graf 24 Pomoc při řešení problémů života s onemocněním 
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Počet - muži Počet - ženy Počet - všichni 

Rodina 27 84% 63 80% 90 81% 

Přátelé 9 28% 48 61% 57 51% 

Kluby nemocných 4 13% 44 56% 48 43% 

Psycholog 1 3% 6 8% 7 6% 

Sociální pracovníci 0 0% 1 1% 1 1% 

Zdravotníci 9 28% 14 18% 23 21% 
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Graf 25 Pomoc při řešení problémů života s onemocněním u mužů a žen 

 

15. otázka - Bylo Vám nabídnuto, aby při sdělování onkologické diagnózy byl 
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30 respondentů (27%) z toho 2 muži (6%) a 28 žen (35%) uvedlo, že jim nebylo nabídnuto, 

aby při sdělování onkologické diagnózy byl přítomen někdo jiný dle jejich přání, ale rádi by 

tuto možnost uvítali. 58 respondentů (52%) z toho 21 mužů (60%) a 37 žen (47%) uvedlo,  

že jim tato možnost nebyla nabídnuta a stejně by této možnosti nevyužili. 

 

Tabulka 18 Přítomnost jiných při sdělování diagnózy 

 
Počet - muži Počet - ženy Počet - všichni 

Ano, ale odmítnul/odmítla jsem to 7 22% 8 10% 15 14% 

Ano, uvítal/a jsem to 2 6% 6 8% 8 7% 

Ne, ale uvítal/a bych to 2 6% 28 35% 30 27% 

Ne, nevyužil/a bych to 21 66% 37 47% 58 52% 
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Graf 26 Přítomnost jiných při sdělování diagnózy 

 

Graf 27 Přítomnost jiných při sdělování diagnózy u mužů a žen 
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Tabulka 19 Psychologická pomoc 

 

  
Graf 28 Psychologická pomoc 

 

 

Graf 29 Psychologická pomoc u mužů a žen 
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Počet - muži Počet - ženy Počet - všichni 

Ano, využil/a jsem 3 9% 9 11% 12 11% 

Ano, nevyužil/a jsem 2 6% 9 11% 11 10% 

Ne, ale využil/a bych 5 16% 34 43% 39 35% 

Ne a nevyužil/a bych 22 69% 27 34% 49 44% 
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17. otázka - Chtěli byste vědět i nepříznivou prognózu onemocnění? 

I nepříznivou prognózu onemocnění by chtělo vědět celkem 76 respondentů (69%) z toho 

26 mužů (81%) a 50 žen (63%). Nepříznivou prognózu onemocnění by nechtělo vědět  

29 respondentů (26%) z toho 5 mužů (16%) a 24 žen (30%). Na tuto otázku neodpovědělo  

5 respondentů (5%) z toho 1 muž (3%) a 4 ženy (5%). 

 

Tabulka 20 Nepříznivá prognóza onemocnění 

 

 

Graf 30 Nepříznivá prognóza onemocnění 

 

Graf 31 Nepříznivá prognóza onemocnění 
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Počet - muži Počet - ženy Počet - všichni 

Ano 26 81% 50 63% 76 69% 

Ne 5 16% 24 30% 29 26% 

Bez odpovědi 1 3% 4 5% 5 5% 
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18. otázka - Chcete se podílet s lékařem na rozhodování o své léčbě? 

51 respondentů (46%) z toho 12 mužů (38%) a 39 žen (49%) udává, že se chce podílet 

s lékařem na rozhodování o své léčbě. 53 respondentů (48%) z toho 17 mužů (53%) a 36 žen 

(46%) chce být pouze informováno, ale rozhodnutí nechává plně na lékaři. 7 respondentů 

(6%) z toho 3 muži (9%) a 4 ženy (5%) sdělilo, že se nechce podílet na rozhodování o své 

léčbě, neboť problematice nerozumí. 

 

Tabulka 21 Podílení se na rozhodování o léčbě 

 

 

Graf 32 Podílení se na rozhodování o léčbě 

 

Graf 33 Podílení se na rozhodování o léčbě u mužů a žen 
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Počet - muži Počet - ženy Počet - všichni 

Ano 12 38% 39 49% 51 46% 

Rozhodnutí na lékaři 17 53% 36 46% 53 48% 

Ne, nerozumím tomu 3 9% 4 5% 7 6% 
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19. otázka - Kolik informací očekáváte od lékaře o svém zdravotním problému  

a možnostech léčby, abyste byl/a spokojen/a? 

61 respondentů (55%) z toho 16 mužů (50%) a 45 žen (57%) sdělilo, že si přeje co nejvíce 

informací, protože je pro ně důležité udělat si vlastní názor. 44 respondentů (40%) z toho  

14 mužů (44%) a 30 žen (38%) očekává od svého lékaře tolik informací, aby pochopili,  

oč jde. 2 respondenti (2%) z toho 1 muž (3%) a 1 žena (1%) udali, že nečekají žádné 

informace. 4 dotazovaní (4%) z toho 1 muž (3%) a 3 ženy (4%) sdělili, že čím méně 

informací ví, tím lépe se cítí. 

Tabulka 22 Množství informací ke spokojenosti 

 

 

Graf 34 Množství informací ke spokojenosti 

 

Graf 35 Množství informací ke spokojenosti u mužů a žen 
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Počet - muži Počet - ženy Počet - všichni 

Co nejvíce 16 50% 45 57% 61 55% 

Tolik, abych pochopil/a 14 44% 30 38% 44 40% 

Nečekám informace 1 3% 1 1% 2 2% 

Čím méně, tím lépe 1 3% 3 4% 4 4% 
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20. otázka - Jste spokojeni s informacemi, které Vám poskytli zdravotníci 

(množství, způsob sdělení, prospěšnost pro život…)? 

45 respondentů (41%) z toho 17 mužů (53%) a 28 žen (35%) udalo, že jsou plně spokojeni 

s informacemi, které jim poskytli zdravotníci. 55 respondentů (50%) tedy 15 mužů (47%)  

a 40 žen (51%) uvedlo, že je částečně spokojeno. Nespokojeno je 11 respondentů (10%)  

a jedná se pouze o ženy (14%).  

 

Tabulka 23 Spokojenost s informacemi 

 

Graf 36 Spokojenost s informacemi 

 

Graf 37 Spokojenost s informacemi u mužů a žen 
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Počet - muži Počet - ženy Počet - všichni 

Ano, plně 17 53% 28 35% 45 41% 

Částečně 15 47% 40 51% 55 50% 

Nejsem spokojen/a 0 0% 11 14% 11 10% 
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10.2 Dotazník kvality života 

Ze 111 respondentů bylo 59 adekvátně informováno a 52 respondentů adekvátně 

informováno nebylo. U každého respondenta je uveden součet bodů, který získal hodnocením 

jednotlivých oblastí kvality života.  

 

Tabulka 24 Adekvátně informovaní pacienti 

 

Tabulka 25 Neadekvátně informovaní pacienti 

 

 

Pacient Body Pacient Body Pacient Body Pacient Body Pacient Body Pacient Body 

1. 113 11. 99 21. 93 31. 92 41. 102 51. 88 

2. 87 12. 90 22. 89 32. 106 42. 98 52. 109 

3. 99 13. 64 23. 109 33. 93 43. 104 53. 99 

4. 106 14. 76 24. 95 34. 108 44. 102 54. 106 

5. 99 15. 87 25. 101 35. 88 45. 83 55. 93 

6. 87 16. 87 26. 90 36. 96 46. 91 56. 80 

7. 91 17. 96 27. 87 37. 106 47. 82 57. 93 

8. 86 18. 95 28. 87 38. 110 48. 86 58. 94 

9. 102 19. 104 29. 94 39. 100 49. 91 59. 86 

10. 91 20. 67 30. 100 40. 85 50. 90     

Pacient Body Pacient Body Pacient Body Pacient Body Pacient Body Pacient Body 

1. 104 11. 75 21. 98 31. 96 41. 86 51. 91 

2. 103 12. 93 22. 87 32. 94 42. 95 52. 94 

3. 82 13. 68 23. 83 33. 99 43. 94 

    

4. 104 14. 90 24. 99 34. 93 44. 88 

5. 93 15. 94 25. 72 35. 80 45. 79 

6. 93 16. 82 26. 87 36. 107 46. 102 

7. 72 17. 102 27. 96 37. 95 47. 102 

8. 104 18. 92 28. 104 38. 100 48. 119 

9. 72 19. 92 29. 107 39. 99 49. 78 

10. 77 20. 76 30. 92 40. 89 50. 85 
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Tabulka 26 Oblasti kvality života - hodnocené vzestupně podle počtu bodů 

Číslo 
otázky   

Počet 
bodů 

21 Jak jste spokojen se svým sexuálním životem? 286 

16 Jak jste spokojen/a se svým spánkem? 340 

9 Jak zdravé je prostředí, ve kterém žijete? 334 

8 Jak bezpečně se cítíte ve svém každodenním životě? 359 

12 Máte dost peněz k uspokojování svých potřeb? 366 

2 Jak jste spokojen/a se svým zdravím? 370 

18 Jak jste spokojen/a se svým pracovním výkonem? 373 

10 Máte dost energie pro každodenní život? 373 

7 Jak se dokážete soustředit? 373 

26 
Jak často prožíváte negativní pocity, jako je např. rozmrzelost, beznaděj, úzkost 
nebo deprese? 378 

19 Jak jste spokojen/a sám/sama se sebou? 392 

17 Jak jste spokojen/a se svou schopností provádět každodenní činnosti? 401 

3 Do jaké míry Vám bolest brání dělat věci, které potřebujete dělat? 403 

14 Máte možnost věnovat se svým zálibám? 405 

25 Jak jste spokojen/a s dopravou? 412 

23 Jak jste spokojen/a s podmínkami v místě, ve kterém žijete? 415 

24 Jak jste spokojen/a s dostupností zdravotní péče? 416 

4 
Jak moc potřebujete lékařskou péči, abyste mohl/a fungovat v každodenním 
životě? 416 

20 Jak jste spokojen se svými osobními vztahy? 417 

11 Dokážete akceptovat svůj tělesný vzhled? 423 

1 Jak byste hodnotil/a kvalitu svého života? 423 

15 Jak se dokážete pohybovat? 428 

5 Jak moc Vás těší život? 443 

6 Nakolik se Vám zdá, že Váš život má smysl? 444 

13 Máte přístup k informacím, které potřebujete pro svůj každodenní život? 446 

22 Jak jste spokojen s podporou, kterou Vám poskytují přátelé? 454 
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11 Diskuze 

Výzkumné záměry: 

Cíl 1: Zjistit, zda adekvátně informovaní pacienti udávají vyšší kvalitu života  

než neadekvátně informovaní pacienti 

Výzkumný záměr 1:  Předpokládám, že adekvátně informovaní pacienti udávají vyšší 

kvalitu života než neadekvátně informovaní pacienti. 

První výzkumný záměr jsem ověřovala průměrem parametru součtu bodů dotazníku 

kvality života. Pacienti bodově hodnotili 26 otázek v dotazníku kvality života od 1 do 5 bodů, 

kde vyšší číslo znamenalo pozitivnější odpověď. Maximálně v případě nejvyšší kvality života 

mohli pacienti získat 130 bodů, v případě nejnižší hodnocené kvality života mohli získat  

26 bodů.  

Tento výzkumný záměr se potvrdil, protože neadekvátně informovaní spolu s částečně 

informovanými pacienty udávají v průměru hodnotu kvality života o 2 body nižší než 

adekvátně informovaní pacienti. Průměrná hodnota adekvátně informovaných pacientů činila 

94 bodů, zatímco průměrná hodnota u neadekvátně informovaných a částečně informovaných 

pacientů činila 92 bodů. (viz graf 14, tabulka 24, 25)  

Těmito výsledky se potvrdil význam adekvátní informovanosti onkologických pacientů  

na jejich kvalitě života.  

Pokud pacienti dostávají opakovaně dostatek kvalitních informací a je jim odpovídáno  

na jejich rozličné dotazy, cítí partnerský přístup ze strany zdravotníků, orientují se 

v problematice, mají možnost volby. S možností volby přebírají i část zodpovědnosti  

za následující život a jeho kvalitu. Nemají pocit, že jim některé informace byly zamlčovány, 

že by mohla jejich kvalita života vypadat jinak. Mohou využít všech nabízených zdrojů 

pomoci z oblasti fyzické, psychické, sociální i spirituální. V případě adekvátních nepříznivých 

léčebných zpráv se budou moci rozhodnout, kde a jakým způsobem stráví zbytek života. 

Adekvátně informovaní pacienti budou znát způsoby podpory léčby. Adekvátní informace 

snižují nejistotu a úzkost, pacienti vědí, co se s nimi bude dít při jednotlivých terapeutických 

zákrocích, znají nežádoucí účinky léčby a znají preventivní postupy. Vědí, kam se mají obrátit 

v případě potřeby pomoci a jak jednotlivou pomoc využít ke zkvalitnění svého života.(24)  

Závěrem bych napsala, že informovanost napomáhá spolupráci a urychluje léčbu. 
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Cíl 2: Zjistit, ve které z bio-psycho-sociálně-spirituální oblasti dostávají pacienti nejméně 

informací. 

Výzkumný záměr 2: Předpokládám, že pacienti dostávají nejméně informací v péči  

o psychickou stránku. 

Tento výzkumný záměr se potvrdil, protože 59% ze všech dotazovaných udává, že dostali 

nejméně informací v psychické oblasti, 32% respondentů udává, že dostalo nejméně 

informací v oblasti sociální, 29% dotazovaných chyběly informace hlavně v oblasti tělesné  

a zbývajících 10% se cítí plně informováni ve všech oblastech. 

Onkologicky nemocní jsou více konfrontovaní se smrtí. Pociťují nejistotu v budoucnosti  

a pocit větší zranitelnosti, prožívají úzkost, smutek, beznaděj a strach. Jsou náchylnější  

k depresivním stavům. V případě, že nemocný dusí své představy, často se uzavírá do svého 

světa a dostává se do izolace, která je živnou půdou pro depresi. Tehdy je nutné vyhledat 

pomoc psychologa, zvolit psychoterapii, nasadit antidepresiva či anxiolytika. Oporou bývá 

podpůrná osoba z rodiny či přátel. Mnozí pacienti naleznou pomoc v pacientských 

organizacích, které vzývají pacienty, aby se svými problémy nezůstávali sami.(21)  

Psychický stav se odráží do sociálních vztahů. Zhoubný nádor může vést k izolaci tím,  

že se nemocnému druzí otevřeně vyhýbají nebo že se sám izoluje pro skutečnou či domnělou 

odlišnost. U těchto osob je důležitým faktorem v boji proti stresu sociální podpora. Pasivní 

přijímání péče může u těchto nemocných posilovat pocity neschopnosti, bezmocnosti a ztráty 

kontroly. Naopak aktivní účast ve skupině stejně postižených osob pomáhá dostat se  

ze sociálního vykolejení přijetím nabídky pomoci od druhých a vlastní pomocí ostatním. Lidé 

získávají v takovéto skupině různé potřebné kvalitní informace.(19)  

Pouze 6% ze všech pacientů uvedlo, že jim problémy související s jejich onemocněním 

pomohl řešit také psycholog. Celkem 35% respondentů uvedlo, že jim psychologická pomoc 

nabídnuta nebyla, ale v případě nabídky by ji využili. (viz graf 24) 

Dnes ještě nebývá běžným standardem, že by při sdělování diagnózy byl automaticky 

přítomen psycholog, který by s pacientem navázal vztah hned od počátku. Takovýto model je 

například nastolen v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Na mnohých pracovištích,  

v čekárnách a ambulancích visí letáčky s kontakty na psychologickou pomoc, ale problémem 

je, že většina pacientů psychologickou pomoc iniciativně nevyhledává, nevyhodnotí svou 

situaci natolik, že potřebují pomoc a pak se potýkají s následky.(24)  

Onkologicky nemocní by uvítali, kdyby se již na počátku jejich onemocnění setkali s 

jinými pacienty po léčbě, které by viděli žít plnohodnotný život. Tito vyléčení pacienti by 

měli působit jako dobrovolníci v onkologických centrech. (viz graf 22,28) 



 

67 
 

Cíl 3: Zjistit, kolik informací o svém onemocnění, možnostech léčby a prognóze 

onemocnění pacienti ke své spokojenosti vyžadují  

Výzkumný záměr 3: Předpokládám, že pacienti vyžadují co nejvíce informací o svém 

onemocnění, možnostech léčby a prognóze onemocnění.  

Tento výzkumný záměr se potvrdil. Celkem 55% všech respondentů uvedlo, že si přeje 

sdělit co nejvíce informací o svém onemocnění a možnostech léčby. V otázce týkající se 

prognózy onemocnění 69% dotázaných uvedlo, že by si přálo znát i nepříznivou prognózu 

svého onemocnění. (viz graf 30, 34)  

Průzkumy mezi zdravou populací, ale také mezi již onkologicky nemocnými v západní 

Evropě a v severní Americe ukazují, že velká většina lidí si přeje být informovaná jak  

o diagnóze, tak o všech možnostech léčby, o výsledcích během vlastní léčby a také  

o prognóze.(1, 28) V naší republice nebylo podobné reprezentativní šetření provedeno. Odpůrci 

obsáhlého informování pacienta o diagnóze a prognóze poukazují na specifickou kulturně 

historicky podmíněnou „povahu” českého pacienta, který není na podobně otevřenou 

komunikaci zvyklý. Lze se domnívat, že i v České republice většina pacientů stojí  

o co nejobsáhlejší informaci o diagnóze i prognóze a to i v případě selhání léčby a progrese 

onemocnění. Problém lze spatřovat spíše na straně lékařů, totiž v jejich neschopnosti efektivní 

komunikace. 

Odborníci jsou přesvědčení, že i v českých podmínkách platí, že otevřeně a zároveň citlivě 

podaná informace o diagnóze a prognóze vede k lepšímu vyrovnání s nemocí ze strany 

pacienta i jeho rodiny, k posílení jeho pocitu autonomie a důvěry v lékaře a povzbuzení 

realistických očekávání a plánů. Současně vytváří rámec k otevřené komunikaci  

mezi nemocným a jeho rodinou. V neposlední řadě vytváří otevřená informace o diagnóze 

předpoklad k tomu, aby mohla být vážná nemoc prožívána pacientem a jeho blízkými jako 

příležitost k osobnímu zrání.(26)   

U sdělování diagnózy pacientovi v plném rozsahu pozorujeme, že pacienti tuto těžkou 

pravdu snášejí daleko lépe než pocity nejistoty, které s sebou nese utajování skutečností. 

Pacient má možnost rozhodnout se, jak se k tomuto velkému problému postaví, zda bude 

bojovat sám nebo využije podpory rodiny. Dáváme mu možnost vyřešit věci, které nechce 

nechat nevyřešeny, dáváme mu možnost urovnat rodinné vztahy, některým dáváme nový 

impuls do života. Většina pacientů po sdělení diagnózy přiznává, že mají pocit úlevy  

a tím potažmo i pocit jistoty a bezpečí. 
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Cíl 4: Zjistit, zdali se onkologičtí pacienti chtějí podílet na rozhodování o léčbě. 

Výzkumný záměr 4: Předpokládám, že onkologičtí pacienti chtějí být informovaní  

o možnostech léčby, ale rozhodnutí o léčbě nechávají na lékaři.  

Tento výzkumný záměr se potvrdil. 53 pacientů (48%) uvedlo, že by chtěli být 

informovaní o možnostech léčby, ale rozhodnutí o léčbě nechávají na lékaři. Pokud se 

podíváme zvlášť na ženy a muže, zjistíme, že ženy se ve větším procentu chtějí podílet  

na rozhodování o své léčbě než muži.  

Pacienti jsou dnes díky moderním informačním technologiím připraveni mnohem více 

diskutovat. Jsou vzdělanější než před lety. Aktivně vyhledávají systematicky informace nejen 

v oblasti péče o zdraví. Přejí si být nejen účastníky zápasu o svůj život, ale i rozhodovat se  

a komunikovat se zdravotníky bez obav, že projevili přílišnou troufalost. Pacienti dokážou 

vznášet výhrady, či odejdou od lékaře, ke kterému necítí nebo ztratili důvěru.  

Jak se potvrdilo v mém výzkumném záměru, je velké procento pacientů, kterým zcela 

vyhovuje, když o všem kolem jejich nemoci a její léčby rozhoduje pouze jejich lékař. To je 

plné odevzdání se do rukou odborníka. Je-li to volba a svobodné přání pacienta, plně je nutno 

takové rozhodnutí respektovat. Právě na onkologických pracovištích se setkáváme s takovým 

rozhodnutím pacienta. Onkolog, který kolem sebe více než radost vnímá smutek a ztracené 

naděje, je dobře připraven převzít čestně odpovědnost za správně zvolenou léčbu svého 

pacienta. Na druhé straně se dnes lékařství díky rigidním názorům a postojům některých 

lékařů stává častěji a hlasitěji terčem kritiky nespokojených pacientů a jejich advokátů.(21)  

Mnozí pacienti se v rozhovoru s lékařem a tedy v rozhodování o své léčbě necítí jako 

partneři, nerozumějí medicínským výrazům, souvislostem, důsledkům volby určité terapie, 

což je také důvod ponechání rozhodnutí na lékaři. 

K nastolení úspěšné komunikace mezi zdravotníky v pozici profesionálů a pacienty  

v pozici laiků je třeba, aby se na ni připravovaly obě strany. Na pacientské straně jde  

o rozvíjení takzvané zdravotní gramotnosti, tedy schopnosti být aktivní při kontaktu s lékařem 

a být lékaři partnerem. Na straně zdravotníků jde o rozvíjení komunikačních dovedností  

a jejich přizpůsobování pacientům s různou úrovní zdravotní gramotnosti. 

Podle výsledů výzkumu prováděného v roce 2008 organizací Institute for Lifestyle Options 

and Longevity (ILOL), největší rozdíly v zdravotní gramotnosti se projevují v souvislosti  

s věkem. Lidé do 30 let dosahují vyšší zdravotní gramotnosti než lidé ve věku nad 60 let 

především proto, že si opatří více informací před návštěvou lékaře, s lékařem více diskutují 

svůj zdravotní problém a očekávají, že jim lékař vysvětlí možné varianty a rizika léčby. Podíl 

při rozhodování o léčebných procesech si přeje mít 70% lidí.(20)  
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Vzhledem k tomu, že ve mnou zkoumaném vzorku respondentů byla nejpočetnější skupina 

pacientů od 60 do 75 let, očekávám, že i zdravotní gramotnost těchto lidí byla nižší a tudíž  

i touha po rozhodování o léčbě nižší.  

Vyšší zdravotní gramotnost se vyskytuje u lidí, kteří mají lepší přístup k získávání 

informací, tedy hlavně přístup k internetu. V mém výzkumu uvedlo 35% žen a 22% mužů,  

že sbírají informace o svém onemocnění, možnostech léčby a zvýšení kvality života  

na internetu, tedy opět vyšší procento žen, což odpovídá vyšší zdravotní gramotnosti a vyšší 

touze po podílení se na rozhodování o své léčbě. Ženy ve všech oblastech jsou aktivnější  

k vyhledávání informací. (viz graf 20, 21, 32) 
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Závěr 

Slova informovanost a kvalita života jsou v dnešní medicíně a ošetřovatelství velmi často 

skloňovaná. V mé práci jsem se pokusila zjistit, jaká existuje mezi těmito pojmy v praxi 

souvislost. Zkoumala jsem, zdali a jak se adekvátní či neadekvátní informace odrážejí  

na kvalitě života onkologických pacientů, kolik a jakých informací o své diagnóze a prognóze 

onemocnění a možnostech léčby pacienti ke své spokojenosti vyžadují a zdali by se chtěli 

aktivně podílet na rozhodování o léčbě.    

V teoretické části diplomové práce se zabývám vysvětlením pojmu kvalita života  

a zabývám se specifiky kvality života u onkologických pacientů. Zamýšlím se nad psychikou 

onkologických pacientů, reakcemi pacienta i jeho rodiny na sdělení závažných zpráv o jeho 

zdravotním stavu. Součástí teoretické části je také deklarace práv onkologických pacientů, 

pojednání o informovanosti, zdravotní gramotnosti a přístupu k pacientům. 

Empirická část je zaměřena na analýzu kvantitativního šetření prováděného dotazníkovou 

metodou u onkologicky nemocných pacientů. Použila jsem dotazník rozdělený na dvě části. 

První část se zabývala informovaností onkologických pacientů, v druhé části jsem použila 

dotazník kvality života Světové zdravotnické organizace WHOQOL-BREF. Šetření se 

zúčastnilo 111 onkologických pacientů navštěvujících kluby onkologicky nemocných, 

léčících se na oddělení klinické a radiační onkologie v Pardubické krajské nemocnici  

a trávicích svůj život v domácím prostředí. 

Stanovila jsem si 4 výzkumné záměry.  

Po srovnání výsledků výzkumu s výzkumnými záměry, můžu konstatovat, že 1. výzkumný 

záměr – „Předpokládám, že adekvátně informovaní pacienti udávají vyšší kvalitu života  

než neadekvátně informovaní pacienti.“ se potvrdil. Výzkumné šetření ukázalo, že adekvátně 

informovaní pacienti udávají v průměru hodnotu kvality života o 2 body vyšší  

než neadekvátně a částečně informovaní pacienti. 

Z analýzy výsledků vyplývá, že 2. výzkumný záměr – „Předpokládám, že pacienti 

dostávají nejméně informací v péči o psychickou stránku.“ se také potvrdil. Celkem 59% 

dotazovaných udalo, že nejméně informací dostali v péči o psychickou stránku. Pouze 6%  

ze všech pacientů uvedlo, že jim problémy související s jejich onemocněním pomohl řešit 

také psycholog. 

3. výzkumný záměr – „Předpokládám, že pacienti vyžadují co nejvíce informací o svém 

onemocnění, možnostech léčby a prognóze onemocnění.“ Tento výzkumný záměr se potvrdil, 

protože 55% všech respondentů uvedlo, že si přeje sdělit co nejvíce informací o svém 



 

71 
 

onemocnění a možnostech léčby. V otázce týkající se prognózy onemocnění 69% dotázaných 

uvedlo, že by si přálo znát i nepříznivou prognózu svého onemocnění. 

Z analýzy výsledků vyplývá, že 4. výzkumný záměr – „Předpokládám, že onkologičtí 

pacienti chtějí být informovaní o možnostech léčby, ale rozhodnutí o léčbě nechávají  

na lékaři.“ se také potvrdil. Celkem 53 pacientů (48%) uvedlo, že by chtěli být informovaní  

o možnostech léčby, ale rozhodnutí o léčbě nechávají na lékaři. Pokud se podíváme zvlášť  

na ženy a muže, zjistíme, že ženy se ve větším procentu chtějí podílet na rozhodování o své 

léčbě než muži. Z celkového počtu všech mužů se pro tuto odpověď rozhodlo 53% jedinců, 

zatímco z celkového počtu všech žen se pro tuto odpověď rozhodlo 46% žen. 
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Přílohy 

Příloha A: Dotazník informovanosti 

Dobrý den,  
jmenuji se Marcela Ochvatová a studuji na Fakultě zdravotnických studií v Pardubicích 
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech. Píši diplomovou práci na téma  
„Vliv informovanosti na kvalitu života onkologických pacientů“ a chtěla bych Vás poprosit  
o vyplnění anonymního dotazníku. Za Vaši spolupráci děkuji. 

 
Můžete zaškrtnout i více odpovědí. 
 
1. Pohlaví 
a) muž 
b) žena 
 
2. Věk 
a) do 40 let 
b) 40 - 60 let 
c) 60 – 75 let 
d) více než 75 let 
 
3. Jak dlouho víte o svém onkologickém onemocnění? 
a) méně než 1 měsíc 
b) měsíc až půl roku 
c) půl roku až rok 
d) rok až 5 let 
e) více než 5 let 
 
4. Kdo Vám podával informace o životě s onkologickým onemocněním?  

(O léčbě včetně vedlejších účinků, způsobu stravování, možnostech relaxace, 
rehabilitaci, rekondičních pobytech…).  

a) lékaři 
b) zdravotní sestry  
c) radiologičtí asistenti 
d) jiní pacienti prodělávající léčbu 
e) pacienti po léčbě – kluby nemocných 
f) psycholog, psychoterapeut, duchovní 
g) někdo jiný – uveďte kdo_________________________________________________ 
 
5. Byly pro Vás informace, které Vám poskytli zdravotníci srozumitelné? 
a) všem informacím jsem rozuměl/a a pochopil/a, co mě čeká 
b) zdravotníci často používali medicínské pojmy, kterým jsem nerozuměl/a,  

ale pochopil/a jsem, co mě čeká 
c) zdravotníci nemluví jasně, často nevím, co to znamená a co mě čeká 
 
6. Ověřovali si zdravotníci, zda informacím rozumíte, dali Vám prostor ke kladení 

otázek? 
a) ano, zdravotníci se mě zeptali, zda něčemu nerozumím a já jsem se ptal/a 
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b) nerozuměl/a jsem tomu, ale nezeptal/a jsem se 
c) ne, pouze mi byla sdělena fakta 
d) zdravotník se mě zeptal, ale já jsem se neptal/a 
e) zdravotník se mě neptal, ale já jsem se ptal/a 
f) tuto otázku jsme neřešili 
 
7. Do jaké míry byly předem poskytnuté informace zdravotníky v souladu s Vaší 

následnou zkušeností? 
a) plně  
b) částečně 
c) téměř vůbec 
 
8. Cítíte se adekvátně informován/a lékaři a zdravotníky o Vašem zdravotním stavu  

či možnostech léčby? 
a) ano, plně 
b) pouze částečně 
c) ne 
d) tyto informace mě nezajímají  
 
9. Které informace jsou/byly pro Vás potřebné ale nebyly Vám sděleny. Popište je.  

 
10. Absolvujete kromě nemocniční léčby ještě jinou alternativní léčbu (léčitelé, 

potravinové doplňky…)? 
a) ne 
b) ano – uveďte příklad ________________________________________________ 
 
11. Které informace byly/jsou pro Vás prospěšné?  
a) poskytnuté lékaři 
b) poskytnuté jinými zdravotníky 
c) poskytnuté jinými pacienty  
d) dohledané někde jinde – na internetu, v knihách, na letáčcích… 
 
12. Kde všude sbíráte informace o svém onemocnění, možnostech léčby, zvýšení kvality 

života? 
a) na internetu 
b) v odborné literatuře, v časopisech, na letáčcích 
c) navštěvuji kluby nemocných 
d) jinde – uveďte kde _____________________________________________________ 
e) nesbírám je 
 
13. Ve které oblasti jste dostali málo informací? 
a) v oblasti tělesné – péče o vaše tělo, léčba, poléčebná rehabilitace 
b) v oblasti psychické – péče o vaši duševní stránku 
c) v oblasti sociální – pomoc v rodině, návrat do práce, jak to říci dětem…, společenský 

život, sociální programy pro nemocné 
 
14. Kdo Vám pomohl řešit problémy života s onemocněním? 
a) rodina 
b) přátelé 
c) kluby nemocných 
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d) psychoterapeut, psycholog, duchovní 
e) sociální pracovníci 
f) zdravotníci 
 
15. Bylo Vám nabídnuto, aby při sdělování onkologické dg. byl přítomen někdo jiný  

dle Vašeho přání? 
a) ano, ale já jsem odmítnul/odmítla 
b) ano a já jsem to uvítal/a 
c) ne, ale uvítal/a bych to 
d) ne a stejně bych té možnosti nevyužila 
 
 
16. Byla Vám nabídnuta pomoc psychologa? 
a) ano a já jsem ji využila 
b) ano, ale já jsem ji nevyužila 
c) ne, ale využila bych ji 
d) ne a nevyužila bych ji  
 
17. Chtěli byste vědět i nepříznivou prognózu onemocnění? 
a) ano 
b) ne 
 
18. Chcete se podílet s lékařem na rozhodování o své léčbě? 
a) ano, myslím si, že je důležité, aby lékař bral v úvahu můj názor na léčbu 
b) ne, chci být informován/a o možnostech léčby, ale rozhodnutí plně nechávám na lékaři 
c) ne, nerozumím tomu 
 
19. Kolik informací očekáváte od lékaře o svém zdravotním problému a možnostech 

léčby, abyste byl/a spokojen/a? 
a) co nejvíce, protože je pro mě důležité udělat si vlastní názor 
b) tolik, abych pochopil/a oč jde 
c) nečekám žádné informace 
d) čím méně toho vím, tím lépe  
 
20. Jste spokojeni s informacemi, které Vám poskytli zdravotníci (množství, způsob 

sdělení, prospěšnost pro život…)? 
a) ano, jsem plně spokojena 
b) částečně 
c) nejsem spokojen/a 
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Příloha B: Dotazník kvality života 

1. Jak byste hodnotil/a kvalitu svého života? 
1 – velmi špatná 
2 – špatná 
3 – ani dobrá ani špatná 
4 – dobrá 
5 – velmi dobrá 
 
2. Jak jste spokojen/a se svým zdravím? 
1 – velmi nespokojen/a 
2 – nespokojen/a 
3 – ani spokojen, ani nespokojen 
4 – spokojen/a 
5 – velmi spokojen/a 
 
3. Do jaké míry Vám bolest brání dělat věci, které potřebujete dělat? 
1 – vůbec ne 
2 – trochu 
3 – středně 
4 – hodně 
5 – maximálně 
 
4. Jak moc potřebujete lékařskou péči, abyste mohl/a fungovat v každodenním životě? 
1 – maximálně  
2 – hodně 
3 – středně 
4 – trochu  
5 – vůbec ne 
 
5. Jak moc Vás těší život? 
1 – vůbec ne 
2 – trochu 
3 – středně 
4 – hodně 
5 – maximálně 
 
6. Nakolik se Vám zdá, že Váš život má smysl? 
1 – vůbec ne 
2 – trochu 
3 – středně 
4 – hodně 
5 – maximálně 
 
7. Jak se dokážete soustředit? 
1 – vůbec ne 
2 – trochu 
3 – středně 
4 – hodně 
5 – maximálně 
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8. Jak bezpečně se cítíte ve svém každodenním životě? 
1 – vůbec ne 
2 – trochu 
3 – středně 
4 – hodně 
5 – maximálně 
 
9. Jak zdravé je prostředí, ve kterém žijete? 
1 – vůbec ne 
2 – trochu 
3 – středně 
4 – hodně 
5 – maximálně 
 
10. Máte dost energie pro každodenní život? 
1 – vůbec ne 
2 – spíše ne 
3 – středně 
4 – většinou ano 
5 - zcela 
 
11. Dokážete akceptovat svůj tělesný vzhled? 
1 – vůbec ne 
2 – spíše ne 
3 – středně 
4 – většinou ano 
5 - zcela 
 
12. Máte dost peněz k uspokojování svých potřeb? 
1 – vůbec ne 
2 – spíše ne 
3 – středně 
4 – většinou ano 
5 - zcela 
 
13. Máte přístup k informacím, které potřebujete pro svůj každodenní život? 
1 – vůbec ne 
2 – spíše ne 
3 – středně 
4 – většinou ano 
5 - zcela 
 
14. Máte možnost věnovat se svým zálibám? 
1 – vůbec ne 
2 – spíše ne 
3 – středně 
4 – většinou ano 
5 - zcela 
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15. Jak se dokážete pohybovat? 
1 – velmi špatně 
2 – špatně 
3 – ani dobře ani špatně 
4 – dobře 
5 – velmi dobře 
 
16. Jak jste spokojen/a se svým spánkem? 
1 – velmi nespokojen/a 
2 – nespokojen/a 
3 – ani spokojen/a, ani nespokojen/a 
4 – spokojen/a 
5 – velmi spokojen/a 
 
17. Jak jste spokojen/a se svou schopností provádět každodenní činnosti? 
1 – velmi nespokojen/a 
2 – nespokojen/a 
3 – ani spokojen/a, ani nespokojen/a 
4 – spokojen/a 
5 – velmi spokojen/a 
 
18. Jak jste spokojen/a se svým pracovním výkonem? 
1 – velmi nespokojen/a 
2 – nespokojen/a 
3 – ani spokojen/a ani nespokojen/a 
4 – spokojen/a 
5 – velmi spokojen/a 
 
19. Jak jste spokojen/a sám/sama se sebou? 
1 – velmi nespokojen/a 
2 – nespokojen/a 
3 – ani spokojen/a, ani nespokojen/a 
4 – spokojen/a 
5 – velmi spokojen/a 
 
20. Jak jste spokojen/a se svými osobními vztahy? 
1 – velmi nespokojen/a 
2 – nespokojen/a 
3 – ani spokojen/a, ani nespokojen/a 
4 – spokojen/a 
5 – velmi spokojen/a 
 
21. Jak jste spokojen/a se svým sexuálním životem? 
1 – velmi nespokojen/a 
2 – nespokojen/a 
3 – ani spokojen/a, ani nespokojen/a 
4 – spokojen/a 
5 – velmi spokojen/a 
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22. Jak jste spokojen/a s podporou, kterou Vám poskytují přátelé? 
1 – velmi nespokojen/a 
2 – nespokojen/a 
3 – ani spokojen/a, ani nespokojen/a 
4 – spokojen/a 
5 – velmi spokojen/a 
 
23. Jak jste spokojen/a s podmínkami v místě, ve kterém žijete? 
1 – velmi nespokojen/a 
2 – nespokojen/a 
3 – ani spokojen/a, ani nespokojen/a 
4 – spokojen/a 
5 – velmi spokojen/a 
 
24. Jak jste spokojen/a s dostupností zdravotní péče? 
1 – velmi nespokojen/a 
2 – nespokojen/a 
3 – ani spokojen/a, ani nespokojen/a 
4 – spokojen/a 
5 – velmi spokojen/a 
 
25. Jak jste spokojen/a s dopravou? 
1 – velmi nespokojen/a 
2 – nespokojen/a 
3 – ani spokojen/a, ani nespokojen/a 
4 – spokojen/a 
5 – velmi spokojen/a 
 
26. Jak často prožíváte negativní pocity, jako je např. rozmrzelost, beznaděj, úzkost nebo 
deprese? 
1 – neustále  
2 – celkem často  
3 – středně 
4 – někdy 
5 – nikdy 
 
 


