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Pôvodná práca

Keď sa pacient nechce liečiť

G. Almássyová

Súhrn

Štúdie a prieskumy o dodržiavaní odporučenej liečby zhodne ukazujú, že bez ohľadu na diagnózu, vek,
pohlavie a iné charakteristiky, približne 50% pacientov nedodržiava pokyny a odporučenia súvisiace s liečbou.
Nedodržiava do tej miery, že to vedie k zhoršeniu zdravotného stavu, častejším návštevám u lekára alebo
hospitalizáciám a väčšej ekonomickej záťaži pre pacienta a pre zdravotný systém. To platí pre všetky chronické
choroby, somatické aj psychické, život ohrozujúce aj ľahšie.
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Pacientom sa dnes oveľa viac ako kedysi vysvetľujú prí-
činy ich ochorenia a princípy liečby, robí sa väčšia osveta,
lieky sa jednoduchšie dávkujú, majú priaznivejší profil ne-
gatívnych účinkov. Napriek tomu, dnes rovnako ako pred 50
rokmi, asi polovica pacientov neužíva lieky tak, ako im to
lekár odporučil. Pokiaľ sú predpísané viac ako štyri medi-
kamenty, počet spolupracujúcich pacientov klesá ešte nižšie.
A to nehovoríme o psychotických, ale o všetkých pacientoch
(1, 2, 3). Ako je to možné?
Aby sme našli odpoveď, začnime od seba. Kto z nás si

poctivo čistí zuby ráno a večer 4 minúty každý deň? Vieme,
že to tak odporúčajú zubní lekári. Nikto nechce mať poka-
zené zuby, chodiť k zubárovi na zákroky, mať paradentózu,
umelý chrup. . . Napriek tomuto pochopeniu a zjavne kva-
litnej motivácii si väčšina z nás zuby nečistí tak, ako to je
odporučené a v prevencii zubného kazu teda prejavujeme
istú non-adherenciu.
Motivácia k nášmu konaniu má totiž viacero zdrojov (obr.

1). Nevychádza len z racionálnych rozhodnutí a vedomých
cieľov. Motiváciu formujú dve ďalšie sily – naše podvedomé
túžby a priania (to, čo by sme vo vzťahoch s druhými chceli
dostávať, ale nevieme to priamo získať) a naše pudové po-
treby (okamžité hedonistické ciele s krátkodobým pocitom
slasti – napr. sýtosti, pohodlia, bezpečia, odpočinku).
Keď hovoríme s pacientom o liečbe, akoby sme si predsta-

vovali, že existuje jediný motivačný zdroj, a to jeho vedomé
rozhodovanie. Ak by to tak bolo, potom pacient edukovaný
o priebehu chronickej duševnej poruchy a o tom, ako funguje
profylaktická liečba, by ju iste bez odporu dodržiaval. Lenže
pacientova motivácia je napájaná z dvoch ďalších prúdov,
ktoré môžu celkom zmeniť jej smer.
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Nevedomie premieta do adherencie vzťah pacienta k leká-
rovi. Pokiaľ má pacient pocit, že lekár sa o jeho problémy
nezaujíma a neberie ho ako človeka s jeho ľudskou hodnotou,
že je braný len ako kus, ktorý dostane recept medzi dverami
– odrazí sa to v jeho spolupráci, pretože liečba je jediné pole,
kde sa môže pacient lekárovi „pomstiť“.
Nevedomie má hlavné slovo u neurotických porúch. Tu

napríklad môže mať pacient s lekárom dobrý vzťah a túži
mu v liečbe „vyhovieť“ (okrem racionálnej motivácie liečiť
sa sám pre seba), ale jeho nevedomým prianím je potreba
získavať od najbližších pozornosť a starostlivosť, ktorá sa
mu ako zdravému nedostávala, poprípade ich trestať svo-
jim utrpením za príkoria, ktoré mu spôsobili – tento nepriz-
naný a často neuvedomený prospech z choroby nazývame
sekundárny zisk. Takéto priania sa môžu premietnuť do ko-
nania pacienta napríklad vo forme „zabúdania“ na jednotlivé
dávky medikamentov, omyly v dávkovaní, ktoré vyústia do
domnelej farmakorezistencie. A keďže nevedomie ovplyvňuje
neurofyziológiu podobne ako medikamenty, niekedy ani nie
je potrebné, aby pacient lieky užíval – tie sú skutočne ne-
účinné na kompenzáciu trvalého intrapsychického tlaku pô-
sobiaceho opačným smerom. Preto je dôležité aj u pacientov
z neurotického spektra odoberať heteroanamnézu od príbuz-
ných, pátrať po výhodách, ktoré pacientovi choroba prináša
a liečbu koordinovať v spolupráci s psychoterapeutom.
Ďalšou kapitolou sú pudové potreby. V začiatku liečby sú

pudové potreby dobrým spojencom adherencie. Pacient pri-
chádza pod tlakom utrpenia, ktorého sa chce zbaviť. Iste
si každý z nás spomenie, s akou dôslednosťou si čistíme
zuby niekoľko dní po vŕtaní kazu. Ako však tlak utrpenia
klesá, stráca sa pozvoľna aj pôvodné odhodlanie a začnú
prevažovať iné hedonistické potreby – túžba po pohodlí, po
zjednodušení života, po slasti. Pacient, ktorý trpí depresiou
a nevie si rady, počká v čakárni vyše hodiny, pretože kon-
zultácia u lekára má preňho vysokú prioritu, vkladá do nej
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Obrázok 1. Formovanie motivácie.

nádeje a a je teda prirodzené, že za ňu je ochotný zaplatiť
veľkú cenu. Cenu vo forme vzdania sa svojej potreby pohod-
lia a túžby aby druhí uznávali jeho hodnotu, jeho čas atď.
No pri pravidelnej kontrole, keď si ide pacient pre recept
na profylaktickú dávku liekov, je už hierarchia hodnôt iná.
„Nebudem čakať ako idiot hodinu v čakárni, čo môj čas má
menšiu hodnotu ako doktorov?!“ – hovorí vlastná dôležitosť
a nedocenené ego. „Tvrdé stoličky, nuda, žiadne podnety,
žiadna odmena vo forme sympatického doktora/doktorky –
nevyplatí sa tam ísť“– hovorí pudový prúd niekde pod tým.
A výsledkom je, že pacient na kontrolu nepríde. Veď načo by
chodil, má sa už celkom dobre. Veď príde, keby sa pohoršilo
– dodáva jeho vedomie v rámci racionalizácie, aby sa nena-
rušil obraz o vlastnej zodpovednosti. Tak neuvažujú len naši
pacienti. Tak fungujeme všetci, pretože ľudská psychika je
taká. Výsledkom je realita, že polovica pacientov, ktorí sú
prepustení z hospitalizácie alebo odchádzajú z ambulancie
s receptom, nebude užívať lieky tak, ako si to predstavu-
jeme.

No pozrime sa na to z inej strany. Samotný postoj pa-
cienta nie je všetko. Štúdie identifikovali vyše dvesto rôznych
dôvodov non-adherencie a ani jeden z nich nefunguje ako ne-
závislý prediktor (3). Možno ich rozdeliť do troch skupín:

1. Dôvody týkajúce sa pacienta – a to súvisiace s ochore-
ním (anozognózia, nekritickosť k ochoreniu, kognitívny
deficit, pridružená závislosť od psychoaktívnych látok
alebo alkoholu); a nesúvisiace s ochorením (demogra-
fické faktory, osobnosť pacienta, jeho očakávania od
liečby, postoj k liečbe, jeho vedomosti).

2. Dôvody týkajúce sa samotnej liečby – teda lieku ako
takého (účinnosť, nežiaduce účinky, zložitosť dávkova-
cej schémy, forma prípravku, cenová dostupnosť, jeho
„povesť“); a ostatných faktorov liečby (náročnosť lie-
čebného režimu, dĺžka liečby, prostredie a dostupnosť

ambulancie, cenová náročnosť, frekvencia kontrol, čas
strávený v čakárni).

3. Dôvody na strane lekára – efektívna komunikácia, em-
patia, záujem, rešpekt, láskavosť, schopnosť edukovať
pacienta, odborné znalosti, čas vyhradený na pacienta,
ochota spolupracovať s inými odborníkmi v starostli-
vosti o pacienta a s jeho rodinou.

Výsledky štúdií sú nejednotné, ale pravdepodobne sa
na adherencii podieľajú istou mierou všetky tieto faktory.
Zhodne však vychádzajú pri nespolupráci psychiatrických
pacientov ako najvýznamnejšie: nekritickosť k ochoreniu, ne-
gatívny postoj k liečbe, neúčinnosť lieku a nežiaduce vedľaj-
šie účinky lieku, zlyhávajúci terapeutický vzťah, komorbidita
s abúzmi alebo s poruchou osobnosti (4).
Ako teda môžeme spoluprácu pacienta pozitívne ovplyv-

niť? Je zrejmé, že anozognóziu v danej chvíli zmeníme len
ťažko, podobne aj vedľajšie účinky medikácie či prípadnú
neúčinnosť liekov. Naproti tomu veľký manévrovací priestor
ostáva v efektívnej komunikácii s pacientom, v našom prí-
stupe, v edukáci – a sme opäť pri terapeutickom vzťahu.
Pacient, ktorý je informovaný o svojej duševnej poruche
a liečbe má šancu lepšie spolupracovať. Pacient, ktorý má
pocit, že lekárovi na ňom záleží, bude chcieť lepšie spolu-
pracovať. Podľa toho, aký je postoj pacienta k liečbe, vo-
líme rôzne terapeutické stratégie. Motivovaného pacienta si
všímať a edukovať, nemotivovaného podporiť, pacienta s ne-
gatívnym postojom vypočuť, snažiť sa porozumieť jeho dô-
vodom a liečbu riadiť v spolupráci s rodinou, pacientovi s ak-
tívnym odporom k liečbe prejaviť aspoň rešpekt (obr. 2).
Dobrý terapeutický vzťah vychádza z predpokladu, že pa-

cient je v liečbe rovnocenným partnerom. Rovnocenným nie
v zmysle vedomostí, ale v miere zodpovednosti. Spôsob ko-
munikácie s pacientom treba ušiť každému pacientovi na
mieru, hovoriť jemu zrozumiteľným jazykom. Zvlášť nároční
sú v tomto prípade pacienti s poruchou osobnosti. Pre efek-
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Obrázok 2. Postoj pacienta k liečbe a liečebná stratégia.

tívnu komunikáciu s nimi je nutné uvedomiť si rozdiel medzi
pohľadom na svet, ktorý má pacient a tým naším. Pome-
novať túto odlišnosť bez toho, aby sme ju súdili, je prvým
krokom k nadviazaniu terapeutickej aliancie.
Ďalšou formou podpory adherencie je voľba liečebného

postupu po konzultácii s pacientom, pokiaľ to situácia do-
voľuje. Ak je liečba výsledkom dohody medzi lekárom a pa-
cientom, neočakávame už od pacienta „slepú poslušnosť“,
ale skôr poctivosť k sebe samému a zodpovednosť za vlastné
rozhodnutia. Pri neurotických poruchách má samotný tento
prístup významný terapeutický efekt.
A tak, ako by mal byť pacient zodpovedný za vlastnú

adherenciu, je i lekár zodpovedný za svoju „pripravenosť“
byť dobrým lekárom – nie len vedomostne, ale aj osobnostne
– teda dodržiavať zásady psychohygieny, prevenciu burn-out
syndrómu, pracovať na svojich verbálnych terapeutických
zručnostiach a neustrnúť v narcistickom presvedčení, že on
vie všetko najlepšie a pacient nemá do toho čo hovoriť.
Cieľom zlepšenia terapeutického vzťahu nie je dosiahnutie

sto percentnej adherencie, ale to, aby bol pacient schopný
a ochotný prijať za liečbu časť zodpovednosti, čo následne
adherenciu významne zlepšuje.
Záverom už len citát z pacientskej webovej stránky: Zota-

viť sa z duševnej poruchy neznamená nemať žiadne príznaky,
ale nájsť znovu cestu životom a svoje sny. Súhlasím s tým.
Myslím si, že keby som potrebovala liečbu, budem hľadať
lekára, ktorý to má na pamäti.∗

∗Výber z prednášky s témou „Nechcem sa liečiť“, ktorá
bola prednesená na odbornom podujatí Psychiatria pre prax
v Senci r. 2009.
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