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Je syndróm
”
otáčavých dverí“ nevyhnutnou súčasťou psychiatrie ?

K.Adamíková

Súhrn

Autorka ponúka na diskusiu niekoľko otázok týkajúcich sa fungovania psychiatrických inštitúcií a ich pa-
cientov/klientov. Zamýšľa sa nad syndrómom

”
otáčavých dverí“ a načrtáva možné spôsoby riešenia tohto

problému. Za dôležitý bod pokladá skúmanie vlastných motívov pomáhania a následne ochotu vzdania sa
moci nad pacientom, kedy spolu s empatiou a autenticitou terapeuta možno dosiahnuť rovnocenný vzťah
(lit. 3).
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Schizofrenici prestanú byť schizofrenikmi, keď stretnú iných

ľudí, ktorí im budú rozumieť.

Carl Jung

Tento príspevok chcem venovať ľuďom, ktorí sa stretajú
s neistotou súvisiacou s fungovaním psychiatrických inšti-
túcií, ale aj tým, ktorí týmto inštitúciám a ich fungovaniu
veria. Ponúkam na diskusiu niekoľko otázok, ktoré sa toho
týkajú a zároveň mi ide o náčrt môjho chápania psychiatrie
ako inštitúcie a pacienta tejto inštitúcie (je mi oveľa príjem-
nejšie nazývať ho klientom, čo mi umožňuje mať na neho iný
pohľad).
Mám za sebou štyri roky praxe – som psychiatrička

– a táto skúsenosť je pre mňa neoceniteľná. Bytostne si
začínam uvedomovať, že môj doterajší spôsob fungovania
v dvoch liečebniach ma neuspokojil. Viem, že všetko sa od-
víja od mojej dôvery (či lepšie povedané nedôvery) v in-
štitúcie, kde som pracovala. Poznanie, že nedôverujem, ne-
prišlo hneď. Naozaj som si dlho namýšľala svoju lojálnosť.
K tomuto poznaniu ma priviedla otázka:

”
Viem si predsta-

viť samu seba alebo svojich príbuzných ako pacientov v tejto
liečebni ?“ Moja úprimná odpoveď znie:

”
Nie.“ Viem, že prí-

znaky, ktoré psychiatricky zodpovedajú nejakej diagnostic-
kej kategórii, sa môžu objaviť aj u mňa alebo u mojich prí-
buzných. Uvedomujem si svoju potencionálnu možnosť stať
sa pacientom. Ale zároveň si uvedomujem aj svoju neochotu
liečiť sa v psychiatrickom zariadení – a rovnako to platí aj
pre mojich príbuzných. Hoci verím v snahu týchto inštitúcií
pomáhať, predsa mám v sebe hlbokú nedôveru a v neverím,
že naozaj pomáhajú, že efekt je skutočne trvalý a prínosný.
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Domnievam sa, že to platí aj pre našich klientov a ako ar-
gument pre svoje uvažovanie ponúkam syndróm

”
otáčavých

dverí“. Viem, že mnohí sa odvolávajú na liekovú non-
compliance, na neochotu pacienta spolupracovať. Sú to ale
naozaj tie pravé a skutočné dôvody, prečo sa klienti vracajú ?

Myslím, že stojí za úvahu spytovať sa na svoje motívy po-
máhania. Že stojí za úvahu zamyslieť sa nad tým, čo s nami
robí pohľad na pacienta, ktorý stále a stále nachádza v sebe
silu prísť za nami, opakovane žiada o pomoc a verí, že mu
pomôžeme. Uvažujem nad tým, či takéto opakované gesto
dôvery pacienta v naše schopnosti pomáhať mu, neposilňuje
našu vieru, že takúto moc máme, veď predsa disponujeme
širokým arzenálom liekov a množstvom iných účinných te-
rapeutických prostriedkov. Ak by to totiž platilo, tak potom
by to nebola naša úprimná snaha spoluzdieľať s pacientom
jeho skutočné prežívanie, je to iba pokus o zmenu tohto pre-
žívania za pomoci hore uvedených prostriedkov. Ale odkiaľ
sa nabrala viera, že toto je pre pacienta to najlepšie, čo mu
môžem ponúknuť ?

Isto každý z nás túži po porozumení, po akceptovaní dru-
hými. Ale je to vôbec možné dosiahnuť, keď ja lekár – psy-
chiater nevidím zmysel v bizarnosti halucinácií a bludov ?
Keď neviem prijať, že toto je v danej chvíli pre pacienta
pokus o sebauplatnenie. Mám naliehavú túžbu to hneď zme-
niť, nenechať mu to a hlavne transformovať ho do

”
ľudskej

podoby“. V tom lepšom prípade mu tieto bizarnosti zho-
vievavo nechávam, ale moje zvýšenie dávky lieku pacienta
o tom nepresvedčí.

V žiadnom prípade nechcem znevažovať účinnosť akejkoľ-
vek medikácie. Len podľa mňa by jej podanie malo byť pre-
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javom aj klientovej vôle. Ak táto vôľa chýba, je namieste sa
zamyslieť nad rozmerom svojej slobody vo vzťahu k slobode
klienta. Pretože sa domnievam, že toto ohraničenie v praxi
chýba a lekár si často uzurpuje právo rozhodovať aj za pa-
cienta. Nejde iba o ponúknutie možnosti užívať medikáciu,
ale rovnako i o ponuke jej neužívania, teda bez žiadneho,
čo i len skrytého náznaku o vhodnosti užívania. Myslím si,
že takýto postoj sa môže vypestovať iba vzdaním sa moci,
odhodením fasády odborníka, čo môže byť veľmi ohrozujúce.

Domnievam sa, že vzdať sa moci
”
nad“ pacientom sa dá

dosiahnuť iba tak, že si pravdivo pomenujem a pravdivo sa
pozriem na svoj postoj k pacientovi. Ako sa na neho poze-
rám ? Vnímam každého človeka ako cenného a dôstojného,
pretože je človekom? Ak zastávam toto stanovisko na ver-
bálnej úrovni, do akej miery je viditeľné na úrovni správa-
nia ? Jednám s ľuďmi ako s hodnotnými osobami, alebo ich
svojimi postojmi a správaním nenápadne znehodnocujem ?
Mám vo svojej filozofii zakotvenú úctu k jednotlivcovi na-
dovšetko ? Vážim si jeho schopnosti a jeho právo na sebaur-
čenie, alebo som v zásade presvedčený, že jeho život budem
vedieť najlepšie riadiť ja ? Do akej miery túžim dominovať
nad inými ? Som ochotný nechať človeka, aby si sám vybral
a zvolil svoje hodnoty, alebo sú moje skutky vedené pre-
svedčením (zvyčajne nevysloveným), že bude najšťastnejší,
ak mi dovolí vybrať mu hodnoty, normy a ciele ?

A čo dovoľuje terapeutovi mať hlbokú úctu k inému člo-
veku, akceptovať ho ? Domnievam sa, že terapeut môže mať
úctu voči inému človeku (a teda aj voči klientovi) a akcep-
tovať ho len vtedy, ak má takúto základnú úctu aj voči sebe
samému. Človek nemôže akceptovať iných, pokiaľ neakcep-
tuje sám seba.

V procese stanovovania
”
konečnej“ diagnózy nám isto

mnohým víria v hlave otázky ako:
”
Ide o zmätené mysle-

nie alebo nepresné vyjadrovanie sa ? Je to schizofrenik ? Sú
tam pocity nereality ? Ako na to budem reagovať ?“

Takéto otázky však smerujú predovšetkým k tomu, aby
som sa

”
nepomýlil/nepomýlila“, a teda, aby som mo-

hol/mohla aj sám/sama seba vnímať ako človeka, ktorému
ide
”
o pacienta“, aby som mohol aj seba

”
pozitívne hod-

notiť“. A ak to je tak, potom na prvom mieste máme seba
a nie pacienta, a prejavujem aj

”
zníženú“ úctu voči nemu.

Keď sa terapeut stará o seba a o to, čo by mal robiť, jeho
pozornosť na úctu voči klientovi je nevyhnutne znížená. Keď
rozmýšľa v hodnotiacich kategóriách – či už je jeho hodno-
tenie objektívne presné alebo nie – do určitej miery zau-
jíma posudzujúce stanovisko, človeka vidí skôr ako objekt
než ako človeka, a do tej miery si ho ako človeka váži menej.
Na druhej strane si myslím, že pravdivosť/autenticita tera-
peuta a hlboký a poctivý záujem vstúpiť do sveta pacienta,
do jeho zmätkov, strachov a úzkostí sú azda tou najlepšou
možnosťou, ako dať klientovi najavo, že proces, v ktorom
je, je zmysluplný a že určite je hodný úcty práve za to, že
je taký, aký je a za potenciál, ktorý sa v ňom nachádza.
Stotožňujem sa s názorom Carla R.Rogersa (2000), vynika-
júceho amerického psychológa, ktorý napísal:

”
U klientov,

ktorí prechádzajú drastickou reorganizáciou self, sa s určitou
frekvenciou stretávame so správaním, ktoré by sa z diagnos-

tického referenčného rámca označilo ako „psychotické”. Keď
vidíme toto správanie z vnútorného uhla pohľadu, objaví sa
nám jeho funkčný význam tak jasne, že bude nepochopi-
teľné, že by sme ho mali považovať za symptómy „choroby”.
Považovať každé správanie za zmysluplný pokus organizmu
adjustovať sa sebe samému a svojmu okoliu – to je plodnejší
prístup k chápaniu osobnostných procesov, než sa snažiť ka-
tegorizovať niektoré druhy správania ako abnormálne alebo
konštituujúce chorobnú jednotku.“
A tu sa dostávam k veľmi odvážnemu tvrdeniu, že tvorba

diagnózy sa takto nevyhnutne stane nepotrebným proce-
som. Znovu sa opriem o názor C.R. Rogersa (2000), ktorý
hovorí o dvoch dôvodoch, prečo nediagnostikovať: „Na pr-
vom mieste samotný proces psychologického diagnostikova-
nia umiestňuje centrum hodnotenia tak jednoznačne do rúk
experta, že to môže u klienta zvýšiť tendenciu k závislosti
a vyvolať v ňom presvedčenie, že zodpovednosť za pocho-
penie a zlepšenie jeho situácie spočíva v rukách niekoho
iného . . .
Spolu s narastaním presvedčenia, že len expert ho dokáže

presne ohodnotiť, a preto miera jeho osobnej hodnoty leží
v rukách niekoho iného, dochádza aj k určitej strate člove-
čenstva . . .
Druhá zásadná námietka voči psychologickému diagnosti-

kovaniu a s tým spojenému hodnoteniu klienta terapeutom
spočíva v tom, že z neho vyplývajú sociálne a filozofické
implikácie, ktoré treba starostlivo zvážiť a ktoré sú podľa
autora neželateľné. Ak sa centrum hodnotenia vníma tak,
že sa nachádza v expertovi, dlhodobé spoločenské dôsledky
sa budú uberať smerom k nastoleniu spoločenskej nadvlády
menšiny nad väčšinou. Mnohým sa môže zdať tento dôsle-
dok pritiahnutý za vlasy. V ríši organických ťažkostí to ur-
čite neplatí. Ak lekár diagnostikuje svojmu pacientovi zá-
pal obličiek a predpíše mu liečebnú procedúru, ani diag-
nóza, ani predpis, či už správne alebo nesprávne, nemajú
všeobecný dopad na sociálnu filozofiu. Ale keď klinický pra-
covník diagnostikuje klientove vlohy na povolanie, manžel-
ský vzťah alebo náboženské názory povedzme ako nezrelé
a pracuje na tom, aby sa tieto podmienky zmenili smerom,
ktorý považuje za zrelosť, potom má táto situácia mnoho
sociálnych dôsledkov.
Človek nemôže prevziať zodpovednosť za hodnotenie

schopností, motívov, konfliktov, potrieb niekoho, za ohodno-
tenie adjustácie, ktorú je schopný dosiahnuť, miery reorgani-
zácie, ktorou by mal prejsť, konfliktov, ktoré by mal vyriešiť,
miery závislosti na terapeutovi, ktorá by mala u neho vznik-
núť a cieľov terapie bez toho, aby súčasne neprevzal veľkú
mieru moci nad jedincom. . . . Ak sa plne potvrdí hypotéza
prvého trendu, ak sa potvrdí, že jedinec má relatívne malú
schopnosť sebahodnotenia a sebariadenia, že primárna hod-
notiaca funkcia musí spočívať na expertovi, potom sa javí,
že dlhodobý smer, ktorým sa pohybujeme, nájde svoj vý-
raz v nejakej forme úplnej spoločenskej moci.” Rukolapným
príkladom tohto dôsledku je 40 rokov komunistickej totality,
ktorú sme prežívali na sebe samých so všetkými dôsledkami.
Vracajúc sa k mojej otázke, ktorá je súčasťou nadpisu

tohto článku sa domnievam, že toto by mohol byť spôsob ve-
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dúci k zmene. Výskum vedený Carlom R.Rogersom (1997)
potvrdzuje hore uvedené Jungovo tvrdenie. Zistilo sa, že
tí pacienti, ktorým ich terapeuti poskytovali vysokú mieru
presnej empatie, vykázali najvýraznejšie zníženie schizofrén-
nej patológie (meranej Minnesotským multifázovým osob-
nostným dotazníkom, MMPI). To dokazuje, že citlivé poro-
zumenie od inej osoby môže byť najmocnejším prvkom vy-
tiahnutia schizofrénnych pacientov z ich odcudzenia a vtia-
hnutia do sveta vzťahov . . . Iné výskumy so schizofrenikmi
a klientami poradní ukazujú, že nízka úroveň empatie vedie
k miernemu zhoršeniu prispôsobenosti a patológie.
Myslím si, že iba ochota vytvoriť rovnocenný vzťah s kli-

entom, vedie k získaniu dôvery klienta a je to dôvera v člo-
veka, ktorý je ochotný byť plne prítomný ako skutočný, živý,
ako neskrývajúca sa ľudská bytosť vo vzťahu. To zahŕňa rov-
nako aj ochotu priznať si svoju zmätenosť, bezmocnosť, chy-
bovosť či kajúcnosť, ak je toto súčasťou reakcie na klienta.
Mearns a Thorne (1997) hovoria:

”
Táto otvorenosť voči zjav-

ným slabostiam môže navodiť u klienta celkom nové mož-
nosti sebaakceptovania, pretože on trávi svoj život v strachu
pred vlastnými slabosťami . . . Zatajovanie reakcií, nahrádza-
nie inými reakciami alebo skrývanie sa za technikami vysiela
protirečivé a zmätené signály klientovi, ktorý má dosť ťaž-
kostí so stabilizovaním svojho pohľadu na svet. Ľudský ele-
ment v starostlivosti o duševné zdravie sa u vážnejšie naru-
šených klientov, bohužiaľ, až príliš často skôr redukuje než
zvyšuje, a to až k bodu, keď ho hospitalizáciou a dokonca
pobytom na uzavretom oddelení izolujú od iných ľudských
bytostí. Liečba býva tiež ochudobňovaná o osobný element.“
Farmakoterapia, elektrokonvulzívna terapia a prístupy tva-
rujúce správanie majú často väčší význam než snaha o utvo-
renie osobného nefalšovaného vzťahu.

Práca s hlboko narušenými ľuďmi je ešte ťažšia v tom,
že veľa času je venovaného získavaniu si dôvery, aby sa kli-
ent cítil bezpečne vo vzťahu, kde sa ponúka ľudskosť, ktorá
nebýva častou kvalitou zažitou v jeho doterajších skúsenos-
tiach. To však znamená veľký záväzok pre terapeuta – aj
pre inštitúciu. A záväzok chápem ako plnú prítomnosť pre
klienta, odvahu byť samým sebou, keď na klienta reagujem.
Ak tento záväzok nie je splnený, je vážne riziko poškodenia
niekoho, kto je zraniteľný.
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