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Súhrn 

Lékarská profese je spojena s pomerne specifickými rizikovými a ochrannými 
faktory, ktoré související s nadmernou expozici stresem a vznikem návykových ne
mocí. Zpusoby, jak zvládat stres a predcházet návykovým nemocem, jsme podle pre
važujícího mechanismu pusobení rozdelili do peti okruhu. V záveru se stručne 
zmiňujeme o léčbe samotných lékaru. 

K ľ ú č o v é s 1 o v á : lékan - návykové nemoci - prevence - stres 

K. Nešpor: PREVENTION OF ADDICTIVE 
DISORDERS AND EXCESSIVE STRESS AMONGST 
MEDICAL DOCTORS 

Summa ry 

There are relatively specific risk and protection factors associated with the medi
cal profession in regard to excessive exposure to stress and the emergence of addicti
ve disorders. 
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In the article the methods for managing stress and preventing addictive disor
ders are divided into five areas according to their prevailing mechanisms. In the 
conclusion brief mention is made of treatment of medical doctors themselves. 

K e y w o r d s : medical doctors - addictive disorders - prevention - stress 

Úvod 

Podle zahraničních pramenil patfí lékafi a ďalší zdravotničtí pracovníci 
k nadpri:tmerne ohroženým skupinám. Lékari pricházeli do našeho zafízení 
rozhodne časteji, než by odpovídalo jejich zastoupení v populaci. Pfíčiny je 
treba hledat v pomerne specifických rizikových faktorech, viz následující 
prehled. 

Zdravotníci, stres a návyková rizika 

Rizikové faktory (částečne podle Nešpor, 2009) 
- Lékari pricházejí do styku s bolestí, nemocí a smrtí. To mi:tže aktivovat 

jejich nevyrešené emoční konflikty. 
- Negativní odezva pacienta nebo jeho rodiny, ať už oprávnená nebo ne. 
- V medicíne je často treba se rozhodovat pfi neúplných informacích. 
- Lékafi plní mnohdy konfliktní role a jsou vystaveni komerčním i admi-

nistrativním tlaki:tm. 
- V medicíne existuje snadná dostupnost návykových látek. 
- Lékari mívají sklon k samoléčení, což je nekdy nebezpečné. 
- Náročná profese mi:tže negativne ovlivňovat soukromý život. 
- Velká právní zodpovednost. 
- Častá práce v noci (pohotovostní služba atd.). 
- Práce lékare klade velké nároky na pri:tbežné vzdelávání a v lékarské 

praxi bývá treba se rychle adaptovat na zmeny. 
- Lékari se často identifikují se svým povoláním. Skutečné nebo zdánlivé 

profesní selhání prožívají bolestne a s pocity viny. 
- Nekde dochází ke konflikti:tm pfi týmové práci, jinde naopak pracuje 

lékar samostatne a cítí se izolován. 
- Práce mívá nárazový charakter, napr. velká zátež behem chfipkové 

epidemie. 
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- Časový stres, tj. lékar často plní své povinnosti v časové tísni. 
Ochranné faktory (částečne podle Nešpor, 2009) 
- Sem patrí dobrá informovanost o prevenci a nefarmakologické léčbe 

(rehabilitace, psychoterapie, relaxační techniky). 
- Práce lékare má smysl, je užitečná a pfináší uspokojení. 
- Lékafská profese a práce zdravotních sester patrí podle výzkumu ve-

rejného mínení k tem nejrespektovanejším. 
- Lékari také bývají lépe informováni o možnostech léčby návykového 

problému. 

Okruhy, jak predcházet návykovým nemocem 
a zvládat stres nebo rizikové emoce 

Následující kategorie se do značné míry prekrývají a kombinují. Napr. 
jeden kolega lékar se uklidňuje procházkami se psem. Uplatňuje se pri tom 
fyzická aktivita i vliv okolní prírody. Navíc dochází k interakci se zvíretem, 
což má i citový rozmer. 

1. Zpusoby omezující vliv zevních podnetu 
vyvolávajících stres a zvyšujících riziko 

- Nekteré z techto zdroju stresu nelze zcela eliminovat, vetšinu ale mož
né je alespoň omezit na únosnou mez. Lékar se težko vyhne pracovnímu 
stresu, ale nemusí po pracovní dobe venovat nadmernou pozornost tomu, co 
nabízí vetšina televizních stanic nebo pobývat v hlučných prostorách. Nekdy 
se pacienti ptají, zda nebude jejich život ochuzen. Zkušenost učí, že je to 
práve naopak. Zreknutí se nekolika málo rizikových možností otevre cestu 
mnoha jiným a lepším. Na okraj dodáváme, že zejména audiovizuální rekla
ma alkoholu predstavuje rizikový faktor pro zneužívání alkoholu. Pro ty, 
kdo mají návykové problémy, jsou nebezpečné i filmy o drogách a reklama 
hazardu. 

- Negativní pusobení časového stresu lze snížit dobrou organizací času. 
Doporučuje se plánovat i odpočinkové aktivity stejne jako duležité povinnos
ti. Odpočinek je také povinnost, a to vuči sobe. 

- Pokud je to možné, lékar by mel vést jasnou hranici mezi pracovními 
povinnostmi a soukromím. 

- K zevním rizikovým vlivum, kterým se treba vyhnout, patrí alkohol, 
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tabák, jiné návykové látky a hazard. Ve všech techto pfípadech se míra 
stresu zvyšuje, jen si ji jedinec hure uvedomuje. 

- Míru stresu sníží i to, že se lékar naučí pracovat se informacemi, 
chrání se pred informačním pretížením a zvládne potrebné dovednosti. 

2. Zpusoby oslabující vliv vnitfních podnetu 
vyvolávajících stres a zvyšujících riziko 

Sem patrí hlad, dehydratace, spánková deprivace, únava, nedostatek po
hybu, silné rizikové emoce a dlouhé sezení. Ani tyto faktory nelze zcela eli
minovat, ale lze jejich pusobení omezit. Napr. pfi dlouhé práci vsede se 
osvedčují mikro prestávky, což muže být kratičké protáhnutí se nebo treba i 
jen to, že lékar vstane, obejde ordinaci a vrátí se k práci. 

3. Zpusoby zlepšující uvedomování sebe a okolí 

- Dobré uvedomování sebe i okolí (mindfulness) usnadňuje rozpoznávat 
stresující podnety a omezovat jejich pusobení (Gilmartin a spol., 2017). 

- Se sebeuvedomováním souvisí jednoduchá technika, kdy nezúčastnene 
pozorujeme myšlenky a nereagujeme na ne. To se nekdy označuje jako ,{JUr

fing". Tím se myslí jakoby klouzat po povrchu myšlenek, aniž by se človek 
„namočil". Praktikující si udržuje odstup, nadhled a postoj pozorovatele. 
Tento postup se podobá nekterým tradičním meditačním technikám (napr. 
„meditaci vnitrního ticha", jejíž nahrávka je volne na www.drnespor.eu.). 

- Klidné a objektivní uvedomování vytváfí dobré podmínky pro zmenu 
vztahového rámce. Napr. plná čekárna muže být zdrojem stresu, ale lze jí 
brát i jako projev duvery pacientu. 

- Dobré uvedomování umožňuje rozpoznávat uklidňujících prostredí, si
tuace nebo aktivity a lépe je využívat. 

4. Práce s motivací 

- Lze si pripomenout minulé negativní zkušenosti s pretežováním se. 
- Podobne lze pracovat s pozitivní motivací a uvedomit si výhody ro-

zumného zpusobu života. 
- Pracovní stres se lépe snáší, když sena neco tešíme, napr. na relaxaci, 

cvičení nebo procházku po práci. 

122 



K. NEŠPOR/ PREVENCE NÁVYKOVÝCH NEMOCÍ 
A NADMERNÉHO STRESU U LÉKARÚ 

- Odolnost vuči stresu také zvyšuje smysluplnost, pocit, že jedinec muže 
svuj život ovlivňovat, a schopností prijímat prekážky jako výzvu (Kobasa, 
1979). 

5. Uvolnení v širším slova smyslu 

Jedná se o účinné postupy mírnící stres, bažení po návykové látce i silné 
emoce jako napr. úzkosti nebo deprese. Nekteré z nich vyžadují predbežný 
nácvik, na jiné stačí pouze pamatovat a využívat je. 

- Relaxační a meditační techniky (napr. Nešpor, 1998, rada z nich je vol
ne na adrese www.drnespor.eu). Prvky relaxačních technik lze včlenit i do 
denních aktivit, které nevyžadují naprostou pozornost. Lze napr. částečne 
uvolnit nekterou části tela, nebo si uvedomovat dech. 

Relaxační techniky mírní stres, úzkost a projasňují náladu (napr. Klai
nin-Yobas a spol., 2015). 

- Telesné cvičení, chuze nebo telesná práce. Klid, uvolnení a projasnení 
nálady se nekdy objeví už behem fyzické aktivity, jindy nastávají po jejím 
skončení. Podobne jako v prípade relaxace, lze i takto mírnit deprese a úz
kost (napr. Rebar a spol. 2015). Telesná aktivita také usnadňuje následné 
praktikování relaxační techniky. Výhodou jógy a nekterých tradičních čín
ských cvičení je to, že relaxaci a telesný pohyb integrují do jednoho celku. 

- Poradit se napr. s kolegou. Nejde zde pouze o získání informace, ale ta
ké o emoční podporu a pochopení, které si mohou poskytovat lidé v podobné 
situaci. 

- Príznive pusobí i dobré a stabilní mezilidské vztahy v soukromém ži
vote. Fungující síť vztahu do značné míry chrání proti stresu a zátežovým 
událostem. 

- Nenápadným a velmi užitečným zpusobem, jak se uklidnit, je bfišní 
(brániční) dýchání s prodlouženým výdechem. Lze tak mírnit stres, úzkost 
i depresi (Jerath a spol., 2015). Klidné brišní dýchání lze včlenit i do 
bežných denních aktivit, napr. čekání. Je to také jednoduchý zpusob, jak se 
uklidnit bezprostredne pred usnutím. Bfišní dýchání usnadňuje predstava 
červené koule nebo vycházejícího slunce v bfiše, které se pfi nádechu zvet
šuje a pfi výdechu zmenšuje. 

- Mnoha lidem se osvedčuje pri zvládání stresu klidná a melodická hud
ba (Linnemann a spol., 2015) a existují i pozitivní zkušenosti s využíváním 
hudby u pacientu s ruznými zdravotními problémy. 
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- Smích, veselost a humor vyvolávají zmeny v mnoha smerech podobné 
tem, které nastávají p:fi relaxaci (více viz Nešpor, 2015). 

- Vetší pocit bezpečí a jistoty nachází :fada lidí v duchovním živote, ať už 
se jedná o modlitbu, duchovní hudbu (Bradshaw a spol., 2015), meditaci, ri
tuály atd. Existují doklady o tom, že duchovní život pusobí príznive na 
duševní i telesná zdraví lékaru i pacientu (napr. Counted a spol., 2018). Du
chovní život predstavuje sice ochranný činitel, ale nelze ho chápat jako do
konalou ochranu pred stresem a návykovými nemocemi. Se závislostí na al
koholu se lze setkat i u kneží. Pro zajímavost dodáváme, že katolická církev 
povoluje, aby závislí kneží provádeli príslušné obrady s ovocnou šťávou, 
a totéž umožňují verícím i nekteré evangelické církve. 

- Lékar by se mel ve volném čase venovat kompenzačním aktivitám, tj. 
zamestnat jiné části svého tela a mozku než p:fi práci. Paradoxne se stává, 
že nekterí lékari se necítí dobre v dobe, kdy by mohli odpočívat, a teší se, až 
pujdou do práce. Príčinou muže být láska k povolání, ale také málo kva
litních mimopracovních zálib. 

Krátká intervence a léčba 

Zdravotník s počínající formou návykové nemoci by mel být dostatečne 
kritický a využít svépomoc, napr. účast v organizaci Anonymních alkoholiku 
a svépomocné materiály. Je to projev odpovednosti vuči sobe i pacientum. 
Tím spíše by se mel léčit lékar, u nehož návykový problém pokročil. 

Prognóza závislých lékaru, kterí se léčí, je obvykle dobrá, vetšinou bývají 
silne motivování si udržet zamestnání a jejich výhodou je i nadprumerná in
teligence. Prece jen ale varování. P:fi léčbe závislostí nejde pouze o to získat 
informace, ale je treba dobre zvládnout relevantní dovednosti. Dobre nauče
né vzorce chování lze použít i p:fi stresu nebo bažení. Toho nelze dosáhnout 
jinak než častým opakováním. Dlouhodobé doléčování je proto duležité pro 
lékare stejne jako pro jiné závislé pacienty. 

Záver 

Stres, rizikové emoce, jako podráždenost, i pozitivní emoce, jako laska
vost, se mezi lidmi snadno prenášejí. Prenos se deje snadneji z výše posta
vené osoby na níže postavenou. Lékari jsou obvykle vedoucími zdravotnic
kých týmu, jejich emoční rozpoložení proto podstatne ovlivňuje atmosféru 

124 



K. NEŠPOR/ PREVENCE NÁVYKOVÝCH NEMOCÍ 
A NADMERNÉHO STRESU U LÉKARÚ 

na pracovišti i to, jak se tam pacienti cítí. Prevence návykových nemocí 
a stresu je duležitá pro léka:fe i jejich okolí. 
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