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VYDÁVÁNÍ OBâASNÍKU JAKO JEDNA Z FOREM
KOMUNIKACE S PACIENTEM

·ACHLOVÁ M., KOSOVÁ M.

Klinika komplexní onkologické péãe, MasarykÛv onkologick˘ ústav, Brno

Nemocn˘ ãlovûk se zab˘vá mnoha otázkami, které se vût‰inou
t˘kají jeho nemoci, zpÛsobu léãby, budoucnosti. Jak Ïít bûhem
nemoci? Jak pfiekonávat rÛzné formy strachu? Jak˘ zvolit Ïivotní
styl, stravování? Pacient hledá pro tato i jiná témata partnera
k dialogu. Z psychologie je známé, Ïe problém zaãínáme ãasto
zvládat, kdyÏ o nûm dokáÏeme komunikovat. V opaãném pfiípadû
mÛÏe nastat v nemocném ztráta integrity. DÛleÏitost komunikace
mezi pacientem a o‰etfiujícím personálem je v‰eobecnû známá.
„I v ãesk˘ch podmínkách platí, Ïe otevfienû a zároveÀ citlivû poda-
ná informace o diagnóze a prognóze vede k lep‰ímu vyrovnání
s nemocí ze strany pacienta i jeho rodiny, k posílení jeho autonomie
a dÛvûry v lékafie a povzbuzení realistick˘ch oãekávání a plánÛ.“
(Panelová diskuse, Onkologická péãe 3/2001, s.21-22) 
Na aspekt v˘voje vztahu mezi lékafiem a pacientem upozorÀuje Dr.
Slabá. „ Vztah mezi lékafiem apacientem se neustále vyvíjí. Snemoc-
n˘m je tfieba otevfienû hovofiit, poznat i jeho subjektivní vztah one-
mocnûní, coÏ pomÛÏe v léãbû a pacientovi pfiinese úlevu.“ 
Kocábová upozorÀuje, Ïe pfii terapeutickém setkání spolu komu-
nikují dvû bytosti, z nichÏ kaÏdá má v nûãem náskok pfied druhou:
terapeut je v pfiedstihu svou odbornou erudicí, pacient svou spe-
cifickou zku‰eností. 
Je dÛleÏité pfii kaÏdé komunikaci pamatovat na to, abychom paci-
enta nepfiivedli k pocitu zahanbení. V˘znamnou charakteristikou
zdravé komunikace je zprostfiedkování zájmu o druhého. Ná‰ zájem
je patrn˘ tehdy, kdyÏ pozornû nasloucháme, jsme trpûliví, máme
pfiátelsk˘ hlas, angaÏujeme se v rozhovoru. Pfiítomnost humoru
pomáhá fixovat komunikované obsahy lépe, neÏ pfievládá-li pou-
ze váÏnost a informace jsou podávány su‰e, vûcnû. âím více zpÛ-
sobÛ komunikace mÛÏeme pacientÛm nabídnout, tím lépe. Jedna
z moÏn˘ch komunikaãních forem, která se osvûdãila v Masaryko-
vû onkologickém ústavu (MOÚ) je vydávání obãasníku pro paci-
enty. Smysl této komunikace spoãívá v tom, Ïe pacient má moÏ-
nost porozumût nejen své nemoci, terapii, ale dostává i nabídku,
jak se vyrovnat s doprovodn˘mi obtíÏemi. Pacient získává pro-
stfiednictvím obãasníku povzbuzení i dÛleÏité odreagování humo-
rem. Informace nás tvarují, roz‰ifiují na‰e poznatky, které mají ãas-
to nemal˘ vliv na zmûnu na‰ich emocí. MoÏnost komunikovat
o tûÏkostech sniÏuje pocit opu‰tûnosti, stesk, úzkost. Komunikací
„ obãasníkem“ lze budovat pocit sounáleÏitosti na dálku.
Cíle obãasníku:
● nabízí pacientÛm informace z medicínské, psychologické, soci-

ální oblasti, které jsou podány srozumiteln˘m zpÛsobem
● podnûcuje v pacientech jejich vlastní reflexe k tématÛm, roz‰i-

fiuje moÏnosti, jak o problému , nemoci pfiem˘‰let
● pacient není osloven osobnû, mÛÏe snadnûji odmítnout neÏ v pfií-

mém kontaktu, ãím se sám nechce zab˘vat
● podporuje aktivitu pacientÛ tím, Ïe v obãasníku vycházejí jejich

pfiíspûvky
● hospitalizovaní pacienti se mohou ve v˘tvarné dílnû podílet na

pfiípravû v˘tiskÛ k distribuci

âasopis, kter˘ dostal název ONKO OKNO, vychází pravidelnû
kaÏdé dva mûsíce od ãervna 1995. Nejprve byl vydáván ve spo-
lupráci s obãansk˘m sdruÏením Podpora zdraví a onkologická pre-
vence, pak Svûtlo pro Ïivot, nyní vychází pod patronátem Ligy
proti rakovinû v Brnû. Nejprve jsme vydávali 500 v˘tiskÛ, nyní
jiÏ poslední roky 1500 v˘tiskÛ. âasopis je zdarma a je volnû
dostupn˘ v ãekárnách, v Informaãním centru MOÚ a na lÛÏko-
v˘ch oddûleních. âasopis lze i objednat za poplatek po‰tovného.
Této moÏnosti vyuÏívá asi 100 na‰ich pacientÛ. Posíláme je i na
nûkolik pracovi‰È v âeské republice i na Slovensku. Pacienti mají

o ãasopis zájem, navzájem si ãísla pÛjãují, xeroxují si nûkteré ãlán-
ky apod. 
Dosud vy‰lo 42 ãísel ãasopisu. Autofii jednotliv˘ch ãlánkÛ jsou
lékafii a sestry MOÚ, psychologové, pacienti, pracovníci zájmo-
v˘ch sdruÏení a klubÛ. Bûhem let se podílela na jednotliv˘ch ãís-
lech fiada spolupracovníkÛ. Dostáváme fiadu pozitivních ohlasÛ
od na‰ich ãtenáfiÛ, pro nûkteré z nich se ãasopis stal nezbytn˘m
spoleãníkem a prÛvodcem. Mnohá ãísla jsou pfiístupná na inter-
netov˘ch stránkách MOU, pfiipravujeme kvalitnûj‰í a dostupnûj-
‰í elektronickou podobu ãasopisu. 
KaÏdé ãíslo obsahuje ãást odbornou, kde nabízíme informace
o vy‰etfiovacích metodách, neÏádoucích úãincích léãby, diety,
slovníãky pojmÛ. ZvefiejÀujeme ãlánky z oblasti preventivní medi-
cíny. Dále kaÏdé ãíslo obsahuje slova psychologa, nûkdy sociál-
ní pracovnice nebo sester. Nedílnou souãást tvofií zajímavosti, aby
byl ãasopis ãtiv˘. Otiskujeme vlastní tvorbu na‰ich pacientÛ-bás-
nû, ãlánky, autobiografické povídky, v˘tvarné pokusy. Uvefiej-
Àujeme informace z v˘tvarné dílny, v˘tvarné galerie MOÚ , rekon-
diãních pobytÛ atd.

Pro lep‰í pfiehled vybíráme alespoÀ nûkteré ãlánky:
Odborné se vztahem k základnímu onemocnûní
Leukopenie
Je rakovina dûdiãná?
Sexuální problémy u muÏÛ
Potfiebujete kosmetickou náhradu?
KoÏní a slizniãní reakce u ozafiovan˘ch nemocn˘ch
Indikace lázeÀské léãby u onkologick˘ch pacientÛ
Stomik v manÏelství

Slovo lékárníka
Jak uchovat léky
PomÛcky pro terapii lymfedému

Dieta
V˘Ïiva pacientÛ s nádorov˘m onemocnûním
Alternativní diety a jejich nevhodnost

Prevence
Strava v prevenci nádorov˘ch onemocnûní
Epidemie koufiení v âR, anketa o koufiení mezi zamûstnanci MOÚ
Léto je za dvefimi ( prevence nádorÛ kÛÏe )

Psychosociální oblast
Co byste mûli vûdût o hospicové péãi
Sociální dávky

Zajímavosti
Právní minimum
Kalanetika- cviãení pro pacienty
Rekvalifikaãní kurz

Prostfiednictvím obãasníku mÛÏeme dosáhnout nejen zmûny
u pacientÛ, ale i autofii ãlánkÛ se více zam˘‰lejí nad zpÛsobem
pfiedávání sv˘ch my‰lenek, nad tím, co pacienti potfiebují, jak je
oslovit. Lze fiíci, Ïe se i touto formou komunikace mûní i sami
autofii. 
Rádi uvefiejníme i ãlánky autorÛ z jin˘ch pracovi‰È. Vítáme Va‰e
názory, postfiehy, zku‰enosti. Odmítáme jen propagovat „ zaruãe-
nû nejlep‰í chemoterapii“, léãitelské praktiky nebo alternativní léã-
bu. O alternativní léãbû vãasopise informujeme, ale varujeme pfied
jejím pouÏíváním a upozorÀujeme na rizika nestandardních postu-
pÛ. Cílem ãasopisu je poskytnout informace a dodat odvahu, pro-
to napfi. nepopisujeme terminální stav a jeho prÛvodné jevy. âlán-
ky psané rukou nebo strojem, ale nejlépe na disketû nebo e-mailem
mÛÏete poslat na adresu: dr ·achlová, MasarykÛv onkologick˘
ústav, Îlut˘ kopec 7, Brno 656 53 nebo e-mail: sachlova@mou.cz.
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