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Prehľadová práca

Agresívny pacient z aspektu psychiatrického ošetrovateľstva

Andrea Čerňanová

Aggressive patient from the aspect of psychiatrics nursing

Súhrn

V práci sú uvedené niektoré výsledky štúdií sledujúce výskyt agresie v psychiatrii, vymenované sú prediktory
agresie, so zameraním na najspoľahlivejšie (rizikové klinické prejavy, rizikové udalosti a faktory z nemoc-
ničného prostredia). Zhrnuté sú základné postupy používané pri zvládaní agresívnych prejavov pacienta
a následné sesterské intervencie. Niektoré závery a odporúčania sú konfrontované s názormi a praxou sestier
z našich psychiatrických zariadení.
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Summary

In article there are described some resultants of studies concerning occurrence of aggression in psychiatry,
predictors of aggression are mentioned, to focus on the most reliable (risky clinical symptoms, risky events
and factors of hospitals environment). To concentrate are basic procedures used in coping of aggressive
symptoms of patient and following nurse’s intervention. Some conclusions and recommendations are con-
fronted with ideas and practical activity of nurses from our psychiatric facilities.

Key words: aggressive patient, psychiatrics nursing.

Úvod

Téma „agresívny pacient“ čoraz častejšie a výraznejšie rezo-
nuje vo viacerých oblastiach medicíny, predovšetkým však
v psychiatrii. Opisy agresívnych duševne chorých sa nachá-
dzajú už v literatúre spred 2000 rokov. Stereotyp jedinca
s duševnou poruchou býva vyjadrovaný adjektívami ako:
nebezpečný, agresívny, nevypočitateľný. . .(Marková a kol.,
2006). Prieskumy verejnej mienky potvrdili, že prevažná časť
verejnosti považuje duševne chorých za násilníckych a má
k nim aj vyhosťujúci postoj (Taylor, 1995). Tieto zistenia
iniciovali množstvo epidemiologických štúdií, zameraných na
určenie skutočnej prevalencie agresívnych prejavov medzi
duševne chorými. Žiaľ tento zámer sa výskumníkom, pre
mnohé metodologické problémy a získané rozdielne a ťažko
porovnateľné závery, nepodaril presne zodpovedať (Wessely,
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1997). Úsilie, sa preto začalo orientovať na skvalitnenie zdra-
votnej starostlivosti o takto problémových pacientov. Naj-
skôr vo Veľkej Británii (Beer a kol., 2005), neskôr aj inde
sa začali postupne zostavovať prvé pravidlá, postupy a algo-
ritmy v starostlivosti o agresívnych pacientov. Na Slovensku
sa problematika manažmentu agresie začala riešiť až v roku
2005, kedy boli vydaním Vestníku MZ SR vymedzené me-
todické opatrenia k používaniu obmedzujúcich prostriedkov
(Vestník MZ SR, 2009).

Výskyt agresie, najčastejšie obete a agresívne
prejavy

Najväčší počet agresívnych atakov na personál je práve
na psychiatrických oddeleniach (Janosíková a Daviesová,
1999). Riziko byť konfrontovaný s agresívnym pacientom na
psychiatrickom oddelení je 14-krát vyššie, ako je priemer
v rámci ostatných nemocničných oddelení. Vysoká miera ag-
resie počas nemocničnej starostlivosti je zistená aj na ge-
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riatrii a jednotke akútneho príjmu, kde toto riziko je 3-krát
vyššie (Dorfmeister, 2009).
Štúdie sledujúce obete agresívnych útokov pacientov, za

najčastejšiu zhodne označujú sestru. Owen a kol. (1998)
uvádza 580 závažných útokov na sestru, 120 na iných pa-
cientov, 100 na veci, menej ako 100 boli útoky zamerané na
samotného pacienta, lekára, psychológa, rodinných príslušní-
kov pacienta a domáceho opatrovateľa. V práci Whitingtona
(1994) bolo 90% útokov psychiatrických pacientov namiere-
ných proti sestrám, 32–42% proti psychiatrom (Beer a kol.,
2005). Johnes (1985) vo svojom výskume vyčíslil, že 65%
agresívnych útokov bolo zameraných proti zdravotníckemu
personálu a 32% útokov, bolo zameraných na ostatných pa-
cientov a majetok (Beer a kol., 2005). Aj v súbore Dorf-
meistera (2009) boli cieľom agresívnych činov prevažne pra-
covníci ošetrovateľstva (80%) a lekári (20%). Sestry, pracu-
júce v slovenských psychiatrických zariadeniach, na základe
vlastných skúseností s vážnymi fyzickými útokmi pacientov,
za najviac atakovanú považujú sestru, nasleduje spolupa-
cient, sanitár, lekár a pacientov príbuzný. Za najmenej častú
obeť agresívnych udalostí sestry uvádzajú psychológa (Čer-
ňanová, 2010).
Za najčastejší prejav verbálnej agresie sa považuje vyhrá-

žanie (Rahn a Mahnkopf, 2002) a z prejavov fyzickej agre-
sie: udretie, kopnutie a škriabanie (Owen a kol., 1998, Beer
a kol., 2005). Podľa údajov našich sestier najčastejšou for-
mou agresie zo strany psychiatrických pacientov je pasívna
agresia a nepriama fyzická agresia. S oboma spomenutými
formami sa denne stretáva každá sestra (za jednu pracovnú
zmenu sestra priemerne ošetrí: 5 pasívne agresívnych pacien-
tov a 3 verbálne agresívnych pacientov). Verbálnym útokom
svojich pacientov je denne vystavených 99% sestier (za jednu
pracovnú zmenu sestra priemerne ošetrí: 3 verbálne agresív-
nych pacientov). Až 84% sestier je počas jedného mesiaca
práce priamo fyzicky atakovaných pacientom (za mesiac ses-
tra ošetrí priemerne 2 takýchto pacientov). Z prejavov pa-
sívnej agresie sestry za najčastejšie považujú: neuposlúchnu-
tie napriek opakovaným výzvam, nereagovanie na žiadosť
a odmietnutie užiť liek, z prejavov verbálnej agresie: kriča-
nie a jačanie, nadávanie a vyhrážanie sa, z nepriamej fyzic-
kej agresie: buchnutie dverami, kopnutie do dverí a trhanie
posteľného povlečenia a z prejavov priamej fyzickej agresie:
sotenie, kopnutie a facku. Za najčastejšie spôsoby zranenia
pri vážnych fyzických útokoch sestry uviedli: škrtenie, úder
ťažkým predmetom a údery päsťou (Čerňanová, 2010).

Predikcia agresie

Pri posudzovaní rizika agresie zo strany pacienta čerpáme
z rôznych zdrojov. Všeobecné demografické a socio-kulturálne
rizikové charakteristiky agresie (muž, mladý vek 15–35 ro-
kov, nezamestnaný, nižšie školské vzdelanie, príslušník ná-
rodnostnej menšiny, spojenie s agresívnou subkultúrou) sú
pre správny odhad nebezpečenstva málo spoľahlivé. Z anam-
nestických údajov nás na možnosť potenciálne agresívneho
správania tiež upozorňujú niektoré charakteristiky (v det-
stve: emočná deprivácia, frustrácia, psychotrauma, obeť tý-

rania, poruchy správania, v dospelosti: predchádzajúce ag-
resívne správanie, bezohľadné riadenie motorového vozidla,
služba v armáde, nestabilné vzťahy, povahové vlastnosti:
sám sa hodnotí ako obeť, odmieta autoritu, návyky: zne-
užívanie alkoholu a iných návykových látok, kriminálny zá-
znam), z ktorých za najspoľahlivejšie je považovaný krimi-
nálny záznam a údaj o agresii v minulosti (Buchanan, 1997).
Pre naše sestry majú najväčšiu prediktívnu hodnotu: z kli-
nických rizikových faktorov: psychiatrická diagnóza a prí-
tomnosť halucinácii a bludov, z demografických rizikových
faktorov: nezamestnanosť, z anamnestických rizikových fak-
torov: trestný záznam a záznam o ochrannej liečbe v minu-
losti. Riziko agresie sestry vyhľadávajú hlavne z lekárskych
správ, z ošetrovateľských správ čerpajú menej (Čerňanová,
2010). Súčasný výskum odporúča orientovať sa predovšet-
kým na rizikové klinické premenné a na správne zhodnotenie
situácie (Buchanan, 1997, Taylor, 1995).

Rizikové psychopatologické prejavy
Za najviac rizikovú sa považuje floridná symptomatika
schizofrénie a paranoidných psychóz, predovšetkým bludy.
Z nich najrizikovejšie sú bludy paranoidné (perzekučné
a bludy ovplyvňovania) a misidentifikačné bludy (Wes-
sely a kol., 1993). Výskyt megalomanických a depresívnych
bludov znižuje pravdepodobnosť výskytu agresie (Cheung,
1997). Nebezpečné sú najmä bludy zamerané na konkrétnu
osobu. Súvis medzi systemizáciou bludov a agresívnym sprá-
vaním sa nenašiel (Buchanan a kol., 1993). Izolované halu-
cinácie nesúvisia s agresiou, sú nebezpečné len keď sú v in-
terakcii s bludmi. Ak sú súčasne prítomné bludy, tak audi-
tívne a imperatívne halucinácie sú rizikové z hľadiska menej
závažnej agresie a olfaktorické a taktilné halucinácie zase
z hľadiska závažnej agresie (Taylor, 1995). S bludne motivo-
vaným potenciálne agresívnym správaním súvisia emócie ako
smútok, strach – pocit ohrozenia a úzkosť a nesúvisí s ním
elevácia nálady (Buchanan a kol., 1993). Okrem depresívnej
nálady agresia úzko súvisí aj so suicídiom a rozšíreným su-
icídiom (Malmquist, 2005). Z pohľadu potenciálnej agresie
sú rizikové i impulzy, či už v podobe správania impulzívnych
agresorov (je difúzne, slabo štrukturované a väčšinou nevy-
provokované, prebieha „ako v záchvatoch“ /Heretik, 1999/),
alebo v podobe tzv. patologických impulzov – v súvislosti
s katatónnou formou schizofrénie (Študent, 1989). Nebez-
pečenstvo agresívneho útoku tiež vyplýva z vzácnych po-
rúch vedomia (najmä afektívne delirantná forma obnubilácie)
(Študent, 1989). Za najrizikovejší psychopatologický symp-
tóm z hľadiska agresie, sestry považujú halucinácie (33% od-
povedí), za najmenej rizikový symptóm depresívnu náladu
(1% odpovedí). Bludy za najrizikovejšie psychopatologické
príznaky označilo 20% respondentiek (Čerňanová, 2010).

Rizikové psychiatrické diagnózy
Odborná literatúra sa okrem sledovania pre agresiu riziko-
vých psychopatologických príznakov zameriava aj na sledo-
vanie vzťahu medzi agresívnym správaním a konkrétnymi
diagnostickými kategóriami. Sleduje ako sa rôzne charakte-
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ristiky (vznik, priebeh, prognóza, a liečba) tej ktorej psychic-
kej poruchy podieľajú na prejavoch agresívneho správania.
Pacienti so schizofréniou sa na agresívnej činnosti v psychiat-
rických zariadeniach podieľajú až v 62% (Rahn a Mahnkopf,
2000). Zelman (2009) tiež konštatuje maximálne zastúpenie
agresívnych útokov pri tejto diagnóze. Z rozličných podtypov
schizofrénie sa za najrizikovejšiu považuje paranoidná forma.
Podľa Taylorovej (1995), sa agresia najbežnejšie prejavuje
medzi 5–10 rokom po prvom zázname schizofrénnych symp-
tómov. Agresia sa významne častejšie objavuje v prvých 10
dňoch po prijatí do nemocnice, ako v inej dobe hospitali-
zácie, najčastejšie už na príjmových jednotkách. Agresívne
reakcie teda prevládajú v akútnych psychotických štádiách
a klesajú vo frekvencii aj s pacientovou reakciou na mediká-
ciu a prostredie. Prejavy agresie počas hospitalizácie sa len
v malej miere vyskytujú u pacientov s afektívnou poruchou.
V manickej epizóde sa síce agresia objavuje a to v kontexte
iritability a agitácie a hoci tieto črty sú dominujúcimi prí-
znakmi poruchy, vážnejšie agresívne prejavy sú tu zriedkavé.
Väčšinou tu ide skôr o hrozby ako o útok a keď sa aj stanú
agresívni, ich útok je obyčajne menej vážny, skôr verbálny
ako fyzický (Krakowski a kol., 1985). Pri organických ochore-
niach sa agresia manifestuje väčšinou až v pokročilých (psy-
chotických) štádiách a patrí k nešpecifickým symptómom
demencie. V tomto psychotickom štádiu, kedy je správanie
chorých hrubo dezorganizované sú už agresívne útoky ne-
cielené, a aj menej nebezpečné. Väčšinou títo pacienti udrú
neznámu osobu a útok často súvisí s prchavým, naivným blu-
dom okrádania. Títo chorí sú aj menej ovplyvniteľní liečbou
ako iné psychózy, ostávajú dlhšie dezorganizovaní, a teda
v agresívnom správaní pokračujú počas ďalšej hospitalizá-
cie, i keď už v menšom rozsahu (Krakowski a kol., 1986).
Agresivita u pacientov s poruchou osobnosti je stabilnou cha-
rakteristikou prítomnou od útleho veku, nesúvisí s nejakou
špecifickou skupinou symptómov a je rezistentná na zmenu.
Násilných trestných činov sa dopúšťajú hlavne antisociálna,
paranoidná a hraničná porucha osobnosti. Antisociálni pa-
cienti sa dopúšťajú hlavne majetkových a agresívnych trest-
ných činov. Paranoidní viac vyvolávajú konflikty. Hraniční
sú neprispôsobiví, bývajú autoagresívni a často prichádzajú
do konfliktu so záujmami spoločnosti (príživníctvo, drobné
krádeže) (Fleischer a kol., 1987). Pacienti s primárnou diag-
nózou alkoholizmu a drogovej závislosti zvyčajne nebývajú ag-
resívni pri hospitalizácii, skôr agresiu prejavujú vonku, kde
je dostupný zdroj substancie.
Za najrizikovejšiu psychiatrickú diagnózu z hľadiska agre-

sie sestry považujú schizofréniu (Čerňanová, 2010, Pečeňák
a Rybanská, 2002), za najmenej rizikovú diagnózu považujú
depresiu. Podľa súhrnnej práce Krakowského a kol. (1986) je
aj schizofrénia najrizikovejšou diagnózou z hľadiska agresie
u psychiatricky hospitalizovaných pacientov, po nej nasle-
dujú poruchy osobnosti a organické poruchy.

Zhodnotenie situácie

Mnoho nezávažných agresívnych útokov vytvára špecifická
situácia psychicky chorých v psychiatrických zariadeniach.

Asi 10–20% pacientov je hospitalizovaných proti svojej vôli
(Rahn a Mahnkopf, 2000). Toto nedobrovoľné prijatie pa-
cienta na psychiatriu, je z hľadiska hroziacej agresie pa-
cienta jednou z najrizikovejších udalostí (Nijman, 2002).
Skoro 10% pacientov sa pri prijatí do psychiatrického za-
riadenia nachádza vo výnimočnej a emočne vypätej situácii.
Mnoho akútne chorých, najmä psychotických pacientov sa
kvôli udalostiam predchádzajúcim prijatiu do nemocnice na-
chádza v stave zvýšeného stresu. Pre svoje ochorenie nie sú
schopní ani príliv informácií odpovedajúco spracovať. Zdro-
jom zvýšeného stresu pacienta prijatého na psychiatriu je
často aj vystupňovaný osobný problém pacienta, či už je cha-
rakteru rodinného, sociálneho, či finančného. V kontexte ag-
resívneho správania v nemocnici nachádzame často sociálne
deje: konflikty medzi pacientmi, provokáciu pacienta prí-
buznými, návštevami a podobne. Taktiež rôzne disciplinárne
opatrenia – fyzické obmedzenie, zamietnutie výhod, zvyšujú
pravdepodobnosť agresívneho správania (Rahn a Mahnkopf,
2000). Ďalším spoľahlivým prediktorom agresie je vyšší po-
čet rehospitalizácií v krátkom časovom úseku (Nijman, 2002).

Charakteristiky prostredia pri vzniku agresívneho
správania
Prijatie do psychiatrickej nemocnice vedie k tomu, že pacient
musí žiť v sociálnom prostredí, ktoré sa vyznačuje nezvyk-
lou blízkosťou k druhým. V takomto obmedzenom prostredí
stúpa úzkosť a rivalita. Vo vzťahu k agresii sa za rizikové fak-
tory prostredia považujú: nadbytočný počet pacientov, vy-
soká fluktuácia pacientov, koedukácia pohlavia, neprehľadné
priestory. Nevhodná je tiež príliš voľná alebo naopak príliš
pevná sociálna štruktúra nemocnice. Nedostatočná štrukturo-
vanosť sa prejavuje aj chýbaním štrukturovaných aktivít, na
viac agresívni či nepokojní pacienti bývajú z terapeutických
aktivít vylučovaní. Atmosféra na oddelení sa často vyznačuje
vysokou aktivitou personálu a nízkou aktivitou alebo nudou
pacientov. Táto diskrepancia zvyšuje tiež pravdepodobnosť
agresívnej konfrontácie (Nijman, 2002). Zo strany personálu
sa za rizikové situácie považuje: nedostatok alebo výpadok
personálu, viac ženského personálu, personál nedostatočne
zaškolený, chýbanie lekára v službe (Owen a kol., 1998).

Zvládanie agresívneho pacienta
Strategické postupy zvládania agresívneho pacienta začínajú
vhodnou verbálnou intervenciou. Táto sa riadi určitými pra-
vidlami, zahrňujúcimi i kontrolu našich neverbálnych pre-
javov a úpravu prostredia. V zásade volíme non konfron-
tačný prístup, počas plynulej a zrozumiteľnej komunikácie
vysvetľujeme čo a prečo robíme, ponúkame alternatívne rie-
šenia, využívame „upokojujúce techniky“. Podľa referencií
Zelmana (2009) bolo 36% všetkých agresívnych aktov zvlád-
nutých verbálnou intervenciou. Pre farmakologické ovplyvne-
nie agresívneho správania je potrebná správna diagnostika
a vhodné rozlíšenie agresie na akútnu a perzistentnú a na
psychotickú a nepsychotickú. Uprednostňujeme medikáciu
per os (Vevera a kol., 2007). Sestry zo spôsobov aplikácie
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psychofarmák preferujú intramuskulárne podanie (Čerňa-
nová, 2010), ktoré však u agresívneho pacienta zvyšuje riziko
poranenia a použitie ihly je agresívnym pacientom považo-
vané za donucovací prostriedok.

Pokiaľ už nemôžeme kontrolovať pacientovo správanie,
pristupujeme k obmedzovacím opatreniam. Fyzickým obme-
dzením bolo podľa Zelmana (2009) zvládnutých 35% všet-
kých agresívnych aktov. Pri použití obmedzovacích pros-
triedkov sme povinní dodržiavať bezpečnostné zásady ich
použitia, vykonať záznam do zdravotnej dokumentácie pa-
cienta a rešpektovať etické a právne normy. Riadime sa me-
todickými opatreniami a odborným usmernením (Vestník
MZ SR, 2009). Každá krajina uprednostňuje určitý prístup,
napr. vo Veľkej Británii je zakázané obmedzenie na lôžku
a preferovaná je izolácia pacienta, v Nemecku je zase častej-
šie používané obmedzenie na lôžku (Marková a kol., 2006),
českí a slovenskí psychiatri uprednostňujú sieťové lôžka (Ve-
vera, 2007). Nedostatky pri používaní obmedzujúcich opat-
rení v našich zariadeniach vznikajú predovšetkým v dô-
sledku poddimenzovaného stavu personálu. Napríklad 62%
našich sestier ošetrovali niekedy fyzicky agresívneho pacienta
samotné. Väčšina sestier ovláda odporúčaný počet členov
personálu (4–5) pri fixácii agresívneho pacienta, v skutoč-
nosti však v týchto prípadoch sú prítomní len 2–3 členovia
tímu, čiže štandardne odporúčaný postup pri fixácii pacienta
používa len 21% sestier (Čerňanová, 2010).

Po každom agresívnom incidente a po následných použi-
tých intervenciách dochádza k vzniku tzv. cyklu prirodzenej
agresie (Janošiková a Daviesová, 1999). Pretože personál sa
obáva, že pacient bude opäť agresívny, má tendencie sa mu
vyhýbať. Dištancovanie sa od pacienta posilňuje jeho po-
vesť agresora a u personálu podporuje vznik ďalšieho stra-
chu. Ak sa stav minimálneho kontaktu a interakcie s pacien-
tom nezmení, cyklus agresie bude pretrvávať a rozširovať
sa postupne aj na ostatných členov personálu a pacientov.
Úlohou sestry je preto zabrániť tomuto agresívnemu cyklu,
pomocou analýzy agresívneho incidentu priamo s pacientom.
Počas tejto analýzy je potrebné vysvetliť pacientovi (ak je
schopný to pochopiť), prečo bolo použité obmedzujúce opat-
renie a pomôcť mu pochopiť príčiny jeho hnevu a spolu s ním
nájsť alternatívne spôsoby reagovania na hnev (verbálne vy-
svetlenie), alebo konštruktívne spôsoby odreagovania hnevu
(motorické aktivity). Pri zisťovaní, či sestry analyzujú s pa-
cientom (po jeho upokojení) jeho agresívne prejavy, najviac
sestier (55%) odpovedalo, že len niekedy, 6% sestier túto
analýzu vôbec nerealizuje. Ak incident a následné fyzické ob-
medzenie pacienta videli ostatní pacienti, 59% sestier s nimi
niekedy o tom diskutuje, 18% sestier s nimi o incidente nik-
dy nediskutuje (Čerňanová, 2010).

Významné zručnosti pri zabezpečovaní agresívnych pa-
cientov sa dajú získať okrem školení aj z tímovej analýzy
každého incidentu, v rámci ktorej sa vyhodnotí oficiálny for-
mulár vyplnený po incidente, prediskutuje sa, čo sa stalo,
akým spôsobom sa dalo incidentu zabrániť a členovia tímu
nadobudnú správne vzorce správania v podobnej situácii.
Skupinový rozbor incidentu by mal viesť externý supervízor,
v prípade menších tímov postačuje na jeho vedenie starší ko-

lega, ktorý sa priamo incidentu nezúčastnil. Tímová analýza
incidentu má byť zameraná aj na emočné otázky. Každý
agresívny incident či použitie fyzickej sily voči pacientovi
evokuje zúčastneným negatívne pocity, ktoré sa ďalej kumu-
lujú. (Naše sestry uvádzali ako najčastejšie pocity po zá-
sahu strach z ďalšieho útoku, úľavu, že sa incident skončil
a úzkosť.) Wykes (1994) zistil, že personál ošetrujúci agre-
sívnych pacientov trpí štatisticky významne zvýšenou cho-
robnosťou, zvýšeným výskytom potraumatickej stresovej po-
ruchy a syndrómom z vyhorenia (Beer a kol., 2005). Preto
počas analýzy majú zúčastnení vyjadriť svoje pocity a emó-
cie a podporiť prípadnú obeť incidentu a pomôcť jej záži-
tok vstrebať (skoro vždy má obeť iracionálne pocity viny).
Takmer všetky naše sestry považujú tímovú analýzu inci-
dentu za potrebnú, v praxi ju však realizuje len 76% z nich.
Postupy uskutočňovania skupinového rozboru incidentu tiež
nie sú dostatočne účinné: väčšinou tímovú analýzu incidentu
vedie vedúca sestra (priama účastníčka incidentu) a emočná
ventilácia a podpora na incidente zainteresovaných sestier,
je predmetom analýzy len niekedy. Supervíznu techniku ses-
try pri tímovej analýze vôbec nepoužívajú a nemajú o tejto
technike ani potrebné informácie (Čerňanová, 2010).
Vzhľadom nato, že práve záznam agresívnych prejavov

v anamnéze je jedným z najspoľahlivejších prediktorov bu-
dúceho násilia, je z dôvodu prevencie recidívy agresie po-
trebná analýza dôsledkov agresívneho správania v zdravotnej
dokumentácii. Táto by mala byť o to precíznejšia, čím váž-
nejší bol agresívny útok. Frangou a Murray navrhujú pri
tomto spracovávaní zohľadniť faktory z troch oblastí (Tay-
lor, 1995):

1. Pacient (zaznamenávame: súvislosti agresívnych preja-
vov s psychopatológiou, stupeň klinickej odpovede na
liečbu, komplianciu pacienta s psychiatrickou starostli-
vosťou, do akej miery je pacient na svoje prejavy kri-
tický, pacientov pohľad na predchádzajúce agresívne
činy, prítomnosť komplikujúcich rizikových faktorov –
najmä komorbidná drogová závislosť).

2. Prostredie (zaznamenávame: mieru do akej situačné fak-
tory ovplyvnili agresívne správanie, stupeň zmeny pre-
dispozičných faktorov prostredia od prvého agresív-
neho činu, kvalitu a dostupnosť následnej psychiat-
rickej starostlivosti, frekvenciu monitorovania psychic-
kého stavu).

3. Potenciálna obeť (zaznamenávame: vzťah pacienta
s predchádzajúcou obeťou, možnosť identifikovať po-
tenciálnu obeť, kvalitu vzťahov medzi potenciálnou
obeťou a pacientom, dostupnosť podpory potenciálnej
obete, ak žije s pacientom, dostupnosť rýchlej pomoci
potenciálnej obeti v každej situácii).

Vypracovanie takejto analýzy je dosť náročné, a to aj z dô-
vodu, že sa na nej podieľa celý ošetrovateľský tím v koope-
rácii s príbuznými pacienta, ale predstavuje najúčinnejšiu
prevenciu recidívy agresie. Upozorňuje totiž na nutnosť čas-
tého monitorovania psychického stavu pacienta a na príp-
ravu plánu pre každé eventuálne zhoršenie prejavov poruchy
alebo zanedbanie či premeškanie liečby. Uľahčuje i často po-
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trebnú mimorezortnú spoluprácu s policajnými orgánmi či
pracovníkmi v sociálnej sfére.

Záver

Zdravotnícky personál v psychiatrických zariadeniach,
vzhľadom k vysokej expozícii agresie pracuje v nedosta-
točne zabezpečenom pracovnom prostredí (nedostatok per-
sonálu, chýbajúce špecializované lôžka pre problémových pa-
cientov, nevyhovujúce technické a organizačné bezpečnostné
opatrenia. . .). V praxi sa, podľa referencií Janošku (2008),
osvedčilo v rámci psychiatrickej nemocnice zriadenie špeciál-
neho oddelenia zabezpečujúceho ochranu ostatných pacien-
tov a personálu pred extrémne agresívnymi a agitovanými
pacientmi. Táto stanica – zriadená na mužskom oddelení II.
PK SZU v Psychiatrickej nemocnici Philipa Pinela v Pe-
zinku je zabezpečená kamerovým monitorovaním pacientov,
stálou bezpečnostnou službou a zvláštnymi izolačnými iz-
bami. V oblasti vzdelávania je potrebné etablovať školenia
personálu – v posudzovaní rizika agresie a nácviky akčných
metód pre agresívne udalosti (komunikácia, taktika vyjedná-
vania a techniky zkľudnenia). Realizácia skupinových rozbo-
rov každého incidentu pod vedením externého supervízora,
s jej písomným zdokumentovaním, je doposiaľ najúčinnejším
vzdelávacím prostriedkom a zároveň najúčinnejším podpor-
ným opatrením pre zdravotníckych pracovníkov po zaťažu-
júcich agresívnych udalostiach.
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