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Pôvodná práca
Subjektívna evaluácia a jej význam pri hodnotení efektu liečby
u pacientov so schizofréniou
Tatiana Čaplová, Dana Krajčovičová
Subjective evaluation and its importance in evaluating the effect
of treatment patients with schizophrenia

Súhrn
V psychiatrii, ako aj v iných medicínskych odboroch, v súčasnosti narastá potreba vhodných inštrumentov
pre subjektívne meranie psychologických a sociálnych aspektov zdravia. Sledovanie subjektívnej spokojnosti
pacientov sa javí ako nevyhnutná súčasť terapeutickej starostlivosti o pacienta. Čoraz väčší dôraz sa kladie
na subjektívne prežívanie choroby (poruchy), subjektívne hodnotenie spokojnosti s liečbou a s prostredím,
v ktorom sa táto realizuje, ako aj na subjektívnu spokojnosť s psychosociálnym fungovaním a s kvalitou života. Cieľom práce je poukázať na význam subjektívnych hodnotiacich inštrumentov (dotazníkov, škál) a na
skúsenosti s nimi, ktoré sme dosiahli ich aplikovaním u pacientov denného stacionára Psychiatrickej kliniky
Lekárskej fakulty UK a UNB v Bratislave.
Kľúčové slová: schizofrénia, subjektívne hodnotiace škály a dotazníky, subjektívne prežívanie choroby a jej
liečby, subjektívne prežívanie kvality života.

Summary
In psychiatry, as well as in other fields of medicine, currently growing need for suitable instruments for measuring subjective psychological and social aspects of health. Monitoring subjective patient satisfaction seems
to be a necessary part o a therapeutic patient care, an increasing emphasis on subjective experience of the disease (disorder), subjective satisfaction with treatment and with the environment in which this takejs place, as
well as the subjective satisfaction with psychosocial functioning and quality life. The aim of this work is to
highlight the importance of subjective evaluation instruments (questionnaires, scales) and the experience with
them, we have achieved applying them to patients a day center Psychiatric Clinic of the Medical Fakulty of
the Comenius University and Univerzity Hospital in Bratislava.
Key words: schizophrenia, a subjective assessment scales and questionnaires, subjective experience of the disease nad its treatment, subjective experience of quality of life.

Úvod
V minulosti bolo získavanie informácií o spokojnosti psychicky chorých osôb s liečbou, s kvalitou života a s prostredím, v ktorom sa liečia, zriedkavosťou. Pre súčasnú psychiatriu je psychicky chorý nielen objektom liečby, ale čoraz väčší dôraz sa kladie na subjektívne hodnotenie spokojnosti s liečbou.
Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Adresa pre komunikáciu: Doc. MUDr. Tatiana Čaplová, CSc.,
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69
Bratislava, e-mail: caplovadr@centrum.sk

Schizofrénia a ďalšie poruchy schizofrenického spektra
(schizotypová porucha, schizoafektívna porucha, trvalé poruchy s bludmi) sú chronické psychické poruchy, ktoré majú tendenciu k relapsom a recidívam, výrazne poškodzujú
psychosociálne fungovanie a kvalitu života chorých. Vyžadujú dlhodobú antipsychotickú liečbu, v ktorej je nutné pokračovať aj po ústupe florídnych psychotických príznakov
(bludov, halucinácií atď.). Postoj k liečbe u pacientov s týmito poruchami úzko súvisí s prítomnosťou náhľadu na poruchu. Uvedomenie si poruchy je dôležitým základom pre
spoluprácu pacienta pri liečbe. Náhľad na poruchu a potrebu
pravidelnej dlhodobej liečby je prítomný len u asi 22 % pacientov liečených pre schizofréniu (Keith a Kane, 2003).
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Na zistenie subjektívneho prežívania psychotického
ochorenia možno použiť 60-položkový dotazník SUSESubjective Sense in Psychosis Qustionnaire (Klacpeck
a kol., 2012), ktorý pozostáva zo škál: 1. Nástup psychózy:
zrozumiteľný – nezrozumiteľný. 2. Prežívanie symptómov:
pozitívne – negatívne. 3. Dlhodobý efekt psychózy: pozitívny - negatívny. Klacpeck a kol. (2012) zaradili do pilotnej
štúdie 400 pacientov s rôznymi psychickými poruchami.
Pacienti najviac súhlasili s výrokmi, ktoré predpokladali
vzťahy medzi individuálnou biografiou a nástupom psychózy (76 %) a najmenej s dlhodobými pozitívnymi efektmi
psychotickej poruchy (36 %). Tento dotazník sme použili
v dennom stacionári (ďalej DS) Psychiatrickej kliniky LF
UK a UN v Bratislave v súbore 25 pacientov s diagnózou
Schizofrénia. Priemerný vek pacientov bol 31,7 r., priemerná dĺžka trvania poruchy bola 5,7 r. Vypočítali sme priemerné položkové skóre SUSE. Medzi hodnotami priemerného položkového skóre dotazníka SUSE v škále 1 nie je
štatisticky signifikantný rozdiel. V škále 2 a 3 sme zistili
vyššie priemerné položkové skóre pre negatívne prežívanie
príznakov a dlhodobý negatívny dopad ( p < 0,05), než boli
priemerné položkové skóre pre pozitívne prežívanie symptómov a dlhodobý pozitívny dopad psychózy. V hodnoteniach pacientov prevládalo negatívne prežívanie symptómov poruchy, najmä pocity bezmocnosti (56 %), nevyrovnanosť a pocit, že sa nič už nezdá byť samozrejmé (60 %).
Zo škály Dlhodobo pozitívny efekt psychózy vyplýva, že
pacienti nevidia pozitíva v psychickej poruche. Len v jednej
položke SUSE ich o niečo viac ako polovica (52 %) uviedlo, že sú schopní teraz viac rozpoznávať, čo je pre nich dôležité. Odpovede v škále Dlhodobé negatívne efekty psychózy poukazujú na to, že 72 % pacientov súboru má pocit,
že ťažšie zvládajú život po tom, ako ochoreli, 64 % má horší zmysel pre čas a viac ako polovica (52%) má aj po ústupe
florídnych príznakov psychózy pocit prázdnoty.
Poznatky o subjektívnom prežívaní psychotickej poruchy sa dajú využiť pri psychoterapeutických rozhovoroch
a môžu pomôcť zlepšiť náhľad na poruchu. Napr. Drozdová
(2013) v skupine pacientov so schizofréniou kombinuje
prvky metakognitívneho prístupu a naratívneho prepojenia
životných skúseností s cieľom integrovať psychotickú skúsenosť v rámci života jedinca, adekvátne k jeho možnostiam
a schopnostiam.

Sú psychicky chorí subjektívne spokojní
s liečbou?
Na zisťovanie subjektívneho prežívania liečby antipsychotikami a spokojnosti s liečbou sa používajú viaceré škály
a dotazníky. Postoje k farmakologickej liečbe sa dajú sledovať pomocou napr. dotazníka DAI – Drug Attitude Inventrory (Hogen a Award, 1992). Dobré skúsenosti sú so škálou SWN – Scale to measure subjective well-being under
neuroleptic treatment (Naber, 1995). Použili ju napr. Nábělek
a kol. (2000), Masopust a kol. (2009), Mohr a kol. (2012).
Získané výsledky umožnili Masopustovi a kol. (2009) charakterizovať typ pacienta spokojného s liečbou (muž, kratšia
dĺžka trvania poruchy, nižší počet hospitalizácií, monoterapia antipsychotikom, minimálny výskyt nežiaducich vedľajších príznakov). Škálu SWN (37-položková škála má 19

pozitívne a 18 negatívne formulovaných položiek so 6 stupňami hodnotenia intenzity prežívania) sme v DS Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB použili na zistenie rodových
rozdielov v subjektívnej spokojnosti s liečbou farmakami
v súbore 54 pacientov s psychózami schizofrenického spektra (Krajčovičová a kol., 2006). Zistili sme, že pokles parciálneho skóre negatívne formulovaných otázok bol výraznejší u žien ako u mužov (p < 0,05). Rozdiely medzi mužmi
a ženami v subjektívnej spokojnosti s užívaním liekov, ale
aj pri prežívaní psychickej poruchy bolo možné vysvetliť
podstatne vyššou existenciou partnerského vzťahu u žien
(28,1 % : 9,1 %), pracovným statusom u žien (28,1 % : 0)
a častejšou prítomnosťou afektívnych porúch u žien (46,1 % :
9,1 %).
V liečbe schizofrénie nachádzajú okrem farmakoterapie
široké uplatnenie rôzne psychoterapeutické, rehabilitačné
a resocializačné metódy. Napr. Brekke a kol. (2000) sledovali kvalitu života u chorých, ktorí boli zaradení do dlhodobých rehabilitačných a resocializačných programov. Zistili,
že čím bola intenzita týchto programov vyššia, a čím boli
poskytované dlhšie, tým sa viac zvyšovala spokojnosť chorých jednak s liečbou, jednak s kvalitou života a psychosociálnym fungovaním.
Narastá potreba vhodných inštrumentov pre subjektívne
meranie psychologických a sociálnych aspektov zdravia
medzi hodnotením pri prijatí a pri ukončení liečby. Za účelom hodnotenia zmien klinického stavu pri komplexnej
liečbe psychóz (psychoterapeutické, rehabilitačné a resocializačné metódy) a zistenia subjektívneho prežívania liečby u psychicky chorých možno použiť 34-položkový dotazník CORE –OM - Clinical Outcomes in Routine Evaluation
– Outcome Measere (Evans a kol., 2000). Pozostáva z častí:
well-being, problémy/symptómy, fungovanie interpersonálne a sociálne, rizikové správanie. Dotazník použili Bieščad,
Haško a kol. (2007) u 135 pacientov s rôznymi psychiatrickými diagnózami a zistili vo všetkých častiach dotazníka
štatisticky významné rozdiely (p <0,05) medzi začiatkom
a ukončením liečby v psychiatrickom zariadení. Priemerné
skóre dotazníka v časti well-being bolo pri prijatí 2,35 (SD
1,5), pri prepustení 1,60 (SD 0,89) a priemerné globálne
skóre celého dotazníka CORE-OM 1,76 (SD 0,75) a pri
prepustení 1,17 (SD 0,66).

Sú psychicky chorí spokojní so zariadeniami,
v ktorých sa realizuje ich liečba?
Hodnotenia pacientov, ktorí boli predtým liečení na psychiatrických oddeleniach nemocníc a teraz sa liečia v DS
spravidla vyznieva v prospech DS (napr. Stárková a kol.,
2003, Goppoldová a kol., 2004, Motlová a kol. 2007). Stárková a kol. (2003) počas štúdie EDEN (European Day Hospital Evaluation) sledovali spokojnosť pacientov so zariadením pomocou škály CAT (Clients Scale for Assessment of
Treatment) a kvalitu života pomocou dotazníka MANSA
(Manchester Short Assessment of Quality of Life, Priebe,
1999). Sledovanie sa robilo v súbore 107 hospitalizovaných
pacientov a porovnávali ju so súborom 103 pacientov liečených v dennom stacionári. Pacienti DS boli nielen spokojnejší s pobytom v DS (v porovnaní s hospitalizovanými pacientmi), ale aj s kvalitou života (p < 0,05).
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V priebehu liečby pacientov v DS Psychiatrickej kliniky
LF UK a UNB sme zisťovali spokojnosť pacientov s pobytom v stacionári a s terapeutickým programom pomocou
vlastného 10 – položkového dotazníka (Krajčovičová a kol.,
2005). Súbor pacientov (26 mužov a 21 žien) tvorili chorí
prevažne (75 %) s psychózami z okruhu schizofrénie, priemerná dĺžka pobytu bola 35 dní. Z výsledkov vyplýva, že
pacienti celého súboru boli najviac spokojní s individuálnou
(priemerné globálne skóre 99) a skupinovou (97,4) psychoterapiou a s komunitným režimom (98,8). V celom súbore
bolo najnižšie hodnotenie v spokojnosti so socioterapeutickým klubom (48,6). Ženy dosiahli vyššie globálne priemerné skóre (94,6) ako muži (85,4) v hodnotení spokojnosti
s psychoedukačným programom (p<0,001). Muži vyjadrili
väčšiu spokojnosť (53,1) ako ženy (42,5) v hodnotení socioterapeutického klubu (p<0,001).
Pacienti liečení v DS hodnotia pozitívne predovšetkým
štruktúrovaný terapeutický program, jeho prispôsobovanie
sa aktuálnym potrebám pacientov, pestrosť, možnosť tvorivej práce, prístup personálu, ako aj celkovú atmosféru v DS.
Sú spokojní s väčšou mierou autonómie, s väčším počtom
a kvalitou nových sociálnych kontaktov, s denným kontaktom s rodinou. Dôležitú úlohu pri väčšej spokojnosti s pobytom a liečbou v DS zohráva aj atmosféra, ktorá je podnetnejšia ako na oddeleniach a je závislá od väčšieho počtu
spontánnych a často medicínsky nereflektovaných vzájomných interakcií pacientov a zdravotníckeho personálu. Liečba a doliečovanie pacientov v DS zamedzuje sociálnej izolácii u chorých, zabezpečuje kontinuitu liečby a je prevenciou relapsov poruchy.

Sú psychicky chorí spokojní so svojím
sociálnym fungovaním?
Schizofrénia má chronický priebeh so sklonom k relapsom, vedie k závažným poruchám v oblasti pracovného a sociálneho fungovania, narúša sebestačnosť chorého, znižuje
kvalitu života, ako aj kvalitu života jeho rodiny a vykazuje
vysokú mieru včasnej trvalej invalidity. Sú nejednotné názory na čas, v ktorom sa porucha psychosociálneho fungovania objaví. Podľa niektorých autorov sa objavuje až po
niekoľkých relapsoch schizofrénie a s postupom času sa intenzita poruchy zvýrazňuje. Iní autori (napr. Forgáčová,
2010) ju považujú za jadrový symptóm schizofrénie a deficit sa môže pozorovať už v prvých štádiách poruchy, dokonca ešte pred objavením prvých klinických príznakov
schizofrénie. Podľa Figueira a Brissosa (2011) len 5-17 %
pacientov pri liečbe dosiahne funkčné zlepšenie psychosociálneho fungovania na pôvodnú úroveň.
Redukcia psychopatologických príznakov a zlepšenie psychosociálneho fungovania sa považujú za cieľ liečby psychóz z okruhu schizofrénie. Terapeutický program je dôležité zostaviť tak, aby zlepšil psychosociálne fungovanie chorých, t.j. schopnosť fungovať v rôznych sociálnych situáciách
(manžel, partner, pracovník atď.), starostlivosť o seba a svoje
najbližšie okolie, možnosť udržať si čo najdlhšie pracovnú
schopnosť, zmysluplné medziľudské vzťahy a určitý rozsah
voľno-časových aktivít (Dragašek a Šútovský, 2012). Dôležitá je subjektívna spokojnosť jedinca so schopnosťou napĺňať tieto úlohy. Na posudzovanie efektu liečby a psychoso-

ciálneho fungovania sa používajú viaceré škály, dotazníky
a nástroje. Napr. pozitívne skúsenosti so škálou HoNOS
(Health of the Nations Outcome Scales, Wing a kol., 1998)
uvádzajú Péč a kol. (2009). Kašpárek a kol. (2012) použili
na hodnotenie funkčných schopností 195 pacientov a na
hodnotenie subjektívneho prežívania liečby antipsychotikom Serdolectom škálu DAI-10 (Drug Attitude Inventory).
Diagnosticky išlo o schizofrénie. Funkčné schopnosti pacientov boli hodnotené v doménach starostlivosť o seba,
práca, rodinný život, sociálny život. Pred zahájením liečby
bola priemerná hodnota spokojnosti so schopnosťou starať
sa o seba 2,3 (SD 1,1), so schopnosťou pracovať 3,5 (SD
1,2), spokojnosť s rodinným životom 3,1 (SD 1,0) a sociálnym životom 3,2 (SD 1,0). Po 6-mesačnej liečbe došlo
k zlepšeniu spokojnosti vo všetkých doménach (p<0,001).
Priemerne DAI -10 skóre bolo po 6 týždňoch liečby 6,1
(SD 3,8), po 6 mesiacoch 7,5 (SD 3,2).
Na zistenie porúch psychosociálneho fungovania sa používajú objektívne a subjektívne škály. Z objektívnych škál
je špeciálne na fungovanie chorých s psychotickými poruchami z okruhu schizofrénie používaná Škála osobnej a sociálnej výkonnosti – PSP (Morosini a kol., 2000). O skúsenostiach s ňou referovali napr. Mohr a kol. (2012), kde
v súbore 483 pacientov zistili, že funkčná výkonnosť pozitívne koreluje so subjektívnou spokojnosťou a s psychosociálnym fungovaním (hodnotené škálou PSP) a so subjektívnou spokojnosťou s liečbou (hodnotené škálou SWN).
V DS sme na subjektívne hodnotenie psychosociálneho fungovania použili 21 – položkovú škálu SASS - Social Adaptation Self - Evaluation Scale (Bosc a kol., 1997). Zistili
sme, že z 39 pacientov 35 (92,1 %) má miernu poruchu
psychosociálneho fungovania (globálne priemerné skóre
SASS 39,65 (SD 6,54) a 3 pacienti (7,9 %) závažnú poruchu psychosociálneho fungovania (globálne priemerné skóre SASS 30,33 SD 7,52). Globálne priemerné skóre SASS
v celom súbore bolo 39,92 (SD 8, 54), zatiaľ čo podľa Bosca a kol. (1997) u normatívnej vzorky zdravých jedincov je
42,93 (SD 6,62) a u psychicky chorých 29,4 (SD 7,8). Pacienti súboru so závažnou poruchou psychosociálneho fungovania mali základné vzdelanie, bývali s rodičmi, boli viac
ako 7 rokov na plnom invalidnom dôchodku. U jedného pacienta išlo o simplexnú formu a u dvoch o reziduálnu formu
schizofrénie s dĺžkou poruchy priemerne 8,5 r., s vyšším
počtom atakov (priemerne 6). Výsledky skresľuje nedostatočný náhľad pacientov na poruchu. Pri možnosti overenia
všetkých údajov najbližšími príbuznými by sa vo viacerých
položkách (napr. domáce aktivity, koníčky, kontakty s inými ľuďmi, hospodárenie z peniazmi a pod.) dosiahlo iné
bodovanie. Počas denných kontaktov s pacientmi napr. vyplynulo, že u niektorých je dlhotrvajúca redukcia záujmov
a ochota kontaktovať sa s inými ľuďmi okrem najbližšej rodiny (čo potvrdili aj príbuzní), napriek tomu pacienti v tejto
položke bodovali vyššie ako je realita.

Sú psychicky chorí spokojní s kvalitou života?
V psychiatrickej literatúre sa najviac pozornosti venuje
kvalite života u pacientov so schizofréniou. Ovplyvňujú ju
viaceré faktory: charakter samotnej poruchy, výskyt pozitívnych a negatívnych symptómov, priebeh poruchy (chronický s častými relapsami, rezíduami), potreba dlhodobého
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užívania antipsychotík a nežiaduce vedľajšie účinky liekov,
problémy v primárnej rodine (najmä nedostatok emočnej
opory, hyperemotívne alebo citovo chladné prejavy rodiny
vo vzťahu k chorému, problémy pri zakladaní a udržaní rodiny, znížená možnosť pracovného uplatnenia, problémy
v sociálnom uplatnení sa a sociálna stigmatizácia a ďalšie
(Krajčovičová a Čaplová, 2007).
Viaceré štúdie poukázali na to, že spokojnosť s prácou
má dôležitú úlohu pri celkovej spokojnosti s kvalitou života
(Reker a spol., 1995). Pri chronických psychotických poruchách sú pacienti menej spokojní najmä s možnosťou zamestnania sa na pracovnom trhu, ale aj v chránených pracovných podmienkach, ktorých je stále nedostatok. Možnosť pokračovať v pracovnej rehabilitácii po ukončení pobytu v psychiatrickom zariadení zvyšuje spokojnosť pacientov a vedie k zvýšeniu ich nezávislosti.
Na hodnotenie kvality života pacientov so schizofréniou
sa používajú rôzne škály a dotazníky. Napr. MANSA (Manchester Short Assessment of Quality of Life; Priebe, 1999),
SOS-10 (Schwartz Outcomes Scale-10; Blais, 1999), SQLS
(Schizophrenia Quality of Life Scale; Wilkinson, 2000)
a ďalšie. Goppoldová a kol. (2004) sledovali zmeny v kvalite života u 150 pacientov s rôznymi diagnózami pomocou
Schwartzovej škály hodnotenia terapie – SOS-10 (Schwartz
Outcome Scale; Young a kol., 2003), ktorá bola validizovaná pre ČR (Dragomirecká a kol., 2004) na začiatku liečby
a po ukončení pobytu v Psychiatrickom centre v Prahe. Zisťovali aj vzťah medzi zlepšením psychopatológie (pomocou
CGI) a kvalitou života. Pacienti so schizofréniou a poruchami schizofrenického spektra (44 pacientov) pri prijatí
subjektívne udávali najväčšiu spokojnosť s kvalitou života
z celého súboru. Priemerné hodnoty SOS-10 boli u nich pri
prijatí 35,1 (SD 2,1) a pri prepustení 41,0 (SD1,8). Pri porovnaní s ostatnými diagnostickými kategóriami uvádzali
najnižšie hodnoty zlepšenia kvality života napriek najvýraznejšiemu zlepšeniu klinického stavu v porovnaní s pacientmi s inými diagnózami. Túto diskrepanciu medzi zlepšením
klinického stavu a subjektívnym hodnotením kvality života
autori vysvetľujú tak, že pri prijatí pacienti kvalitu života
nadhodnocovali a pri prepustení po získaní náhľadu a pri disimulácii ostala subjektívna kvalita života len veľmi málo
zlepšená.

Záver
Súčasná psychiatria sa snaží vnímať zmeny zdravotného
stavu pacientov v širšom zmysle obohatením o sledovanie
subjektívneho prežívania liečby, kvality života, zmeny v psychosociálnom fungovaní. Vzrastá potreba vhodných inštrumentov pre subjektívne meranie psychologických a sociálnych aspektov zdravia. Nástroje na sledovanie subjektívnej
spokojnosti pacientov s liečbou musia byť krátke, jednoducho administrovateľné, aby nezaťažovali pacientov, obsahovo zamerané na klinicky relevantné oblasti.
Informácie získané pomocou inštrumentov (dotazníky,
škály atď.) určené na subjektívnu evaluáciu poskytujú lekárom:
-

cennú spätnú väzbu o zmenách, ktoré nastali v priebehu
liečby a o ich subjektívnom prežívaní,

-

obohacujú objektívne hodnotenie efektu terapeutických
metód o ďalší zdroj pohľadu,

-

opakovaným administrovaním hodnotiaceho inštrumentu skupinám pacientov umožňujú sledovanie efektu
liečby v priebehu určitého časového obdobia,

-

poskytujú informácie o tom, čo treba upraviť, prispôsobiť a zmeniť v terapeutických programoch,

-

zlepšujú spoluprácu lekára s pacientom po odstránení
oprávnených pripomienok

-

a po ocenení zvýšeného záujmu lekára (zdravotníkov)
o pacienta.

Hodnotenie zmien klinického stavu a efektu liečby len
pomocou objektívnych kritérií môže viesť k tomu, že sa pri
hodnotení zanedbá napr. dopad psychickej poruchy na spokojnosť pacienta s liečbou. Preto subjektívne hodnotenie
pomocou vhodne zostaveného inštrumentu umožní nazerať
na problematiku konkrétneho pacienta komplexnejšie. Problémom ostáva často opisovaná diskrepancia medzi subjektívnym hodnotením (napr. kvality života) a objektívnymi
kritériami.
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