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Abstrakt (česky)
Předmětem mé disertační práce je rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického
hodnocení. Cílem práce je detekovat a porozumět etickým aspektům rozhodování subjektů
s onkologickým onemocněním k účasti v rané fázi klinického hodnocení. V teoretické části
své disertační práce vymezuji oblast klinického výzkumu, popisuji jednotlivé fáze
klinického výzkumu a etické kodexy významné pro klinický výzkum. Jsou představena
aktuální etická dilemata související s účastí subjektů v rané fázi klinického hodnocení, která
jsou diskutována odbornou veřejností.
Výzkumná část obsahuje výsledky šetření rozhovorů se sedmnácti respondenty,
jehož obsah koreluje s vytyčeným cílem, tj. porozumět rozhodování subjektů k účasti v rané
fázi klinického hodnocení z hlediska subjektivně konstruovaných realit, které jsou u
jednotlivých respondentů odlišné.
Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že čtrnáct respondentů označilo za jeden z
nejvýznamnějších aspektů rozhodování k účasti v rané fázi klinického hodnocení
doporučení zkoušejícího lékaře a důvěru v lékaře. Dvanáct respondentů uvedlo jako
nejčastější důvod účasti naději na získání léčebného prospěchu. Jedenáct respondentů
přisoudilo očekávanému léčebnému prospěchu význam prodloužení délky života a zlepšení
kvality života.
Z výpovědí respondentů je patrné, že vkládali naději do léčebného prospěchu
z účasti v klinickém hodnocení způsobeného optimistickým přístupem (dispoziční
optimismus). To přesto, že porozuměli základním principům klinického hodnocení, které
stvrdili informovaným souhlasem.
Dvanáct respondentů označilo za neméně významný důvod k účasti pomoc ostatním
pacientům s onkologickým onemocněním. Osm respondentů shodně označilo za významný
vliv v rozhodování postoj osob blízkých k účasti v klinickém hodnocení.
Předchozí špatná zkušenost s onkologickou léčbou u čtrnácti respondentů neměla
vliv na jejich kladné rozhodnutí účastnit se klinického hodnocení. Pouze osm respondentů
výzkumného šetření vypovědělo, že by doporučilo účast v klinickém hodnocení i
neznámému pacientovi s onkologickým onemocněním.
Výsledky výzkumné části mé práce jsou podstatné pro bližší porozumění zkoumané
problematiky z pohledu onkologických pacientů, a mohou tak přispět k obohacení
poznatků, respektive k porozumění opomíjených etických konotací, které jsou spojené s
účastí lidských subjektů v rané fázi klinického hodnocení. Stejně tak mohou být inspirující

etické konsekvence týkající se procesu rozhodování k účasti ze strany pacientů, ale i
zkoušejících lékařů.

Klíčová slova (česky)
etika lékařská, etika výzkumu, hodnocení léčivých přípravků, léčivé přípravky nové,
pacient ve výzkumu, pacient onkologický, prospěch léčebný, výzkum klinický, výzkum
klinický I. fáze, rozhodování k účasti.

Abstract (in English):
The subject of my dissertation is the decision of the subjects to participate in the early
phase of clinical trial. The aim of this disseration is to detect and understand the ethical
aspects of decision making of subjects with oncological diseases to participate in the early
phase of clinical trial. In the theoretical part of my dissertation, I define the field of clinical
research, describe the phases of clinical research and ethical codes important for clinical
research. The current ethical dilemmas related to the participation of subjects in the early
phase of clinical trial, which are being discussed by the professional public, are presented.
The research part contains the results of interviews with seventeen respondents
whose content correlates with the aim of the research part and it is to understand the
decision-making of subjects to participate in the early phase of clinical trial in terms of
subjectively constructed realities, which are different for individual respondents.
The results of the research show that fourteen respondents identified one of the
most important aspects of the decision-making to participate in the early phase of clinical
trial of the recommendation of principal investigator and trust in a physician. Twelve
respondents stated the most frequent reason to participate is the hope of gaining therapeutic
benefit. Eleven respondents attributed to the expected therapeutic benefit the importance of
prolonging life expectancy and improving the quality of life.
Respondents’ testimonies may be assumed to have put in the hope of therapeutic
benefits from participation in clinical trial due to optimistic attitude (dispositional
optimism). Despite the fact that they understood the basic principles of the clinical trial,
which they confirmed with informed consent.
Twelfe respondents have identified as no less important reason for the participation
that the clinical trial might be of benefit to future cancer patients. Eight respondents have
consistently identified the attitude of close people to participating in the clinical trial as
significant influence in decision-making.
The previous bad experience with oncology treatment in fourteen respondents did
not affect their positive decision to participate in the clinical trial. Only eight respondents
said that they would recommend participation in the clinical trial to unknown patient with
oncological disease.
The results of the research part of my work are essential for a closer understanding
of the problem examined from the point of view of oncology patients and can thus
contribute to the enrichment of knowledge or understanding of the neglected ethical
connotations associated with the participation of human subjects in the early phase of the

clinical trial. In the same way, inspiring ethical implications regarding the decision-making
process can be shared by both patients and experienced physicians.

Key words (in English):
medical ethics, ethics of research, evaluation of medicinal products, new medicinal
products, patient in research, oncological patient, therapeutic benefit, clinical research,
Phase I Clinical Trials, decision-making to participate.
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Úvod
„Bez ohledu na to, co se stane, neztrácej naději, neboť jakmile je ztracena naděje,

je ztraceno vše.“

Sri Chinmoy

Klinická hodnocení nových léčivých přípravků jsou nepostradatelnou součástí
vývoje medicíny, a to zejména z hlediska nutnosti nalezení nových, účinnějších a
bezpečnějších typů léčby pro závažná nebo život ohrožující onemocnění. Zapojení
lidských účastníků je nezbytnou součástí lékařského výzkumu. Česká republika aktivně a
dlouhodobě rozvíjí oblast lékařského výzkumu se spoluúčastí zdravých i nemocných osob
a podílí se na mezinárodních studiích.
Klinická hodnocení s účastí lidských subjektů vyvolávají otázky v souvislosti s tím
nejcennějším, co člověk má, a to je nedotknutelnost lidského života a lidská důstojnost. Je
zřejmé, že se tím otevírá problém, který vyplývá z kategorie dobra pro jedince a dobra pro
společnost. Za ideální situaci v oblasti klinických hodnocení lze považovat takovou, ve
které je dobro jednotlivce také dobrem pro společnost. Zdravý dobrovolník nebo pacient,
který se účastní klinického hodnocení, obětuje své dobro (své individuální zájmy a část
svého pohodlí) ve prospěch společnosti. M. Munzarová zdůrazňuje, že každý výzkum na
lidských subjektech, ať již zdravých, nebo nemocných, jistý prvek oběti přeci jen obsahuje:
„selektivní porušení nedotknutelnosti člověka, vystavení riziku poškození jeho zdraví nebo
i smrti a přitom všechno je ospravedlňováno předpokládaným větším dobrem pro
společnost“.(94, s. 229)
Etickými problémy zapojení onkologických pacientů do klinického výzkumu
léčivých přípravků jsem se začala zabývat již v roce 2011 díky své profesi. Pracovala jsem
totiž na pozici monitora klinických hodnocení. Rozhovory se zkoušejícími lékaři a
ostatními zdravotnickými pracovníky a později také osobní setkání s onkologickými
pacienty se pro mě staly impulsem pro hlubší studium lékařské etiky. Profesionální přístup
lékařů – výzkumných pracovníků ve mně vzbuzoval respekt a úctu k výkonu lékařského
povolání. Byla jsem si vědoma toho, že zapojení nevyléčitelně nemocného člověka do rané
fáze klinického hodnocení vyvolává řadu etických otázek. Předpokládala jsem, že
rozhodování pacienta s onkologickým onemocněním o účasti v rané fázi klinického
hodnocení je proces, který je ovlivněn mnoha faktory. Problematice rozhodování pacientů
s onkologickým onemocněním o zapojení do rané fáze klinického hodnocení byla
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věnována patřičná pozornost ze strany odborné veřejnosti a mnoho zahraničních výzkumů
konkretizovalo proces rozhodování subjektů a nejčastější faktory, které ho ovlivňují právě
u onkologicky nemocných k účasti v rané fázi klinického hodnocení.
Cílem předložené práce je detekovat a porozumět dilematickým aspektům
rozhodování subjektů s onkologickým onemocněním k účasti v rané fázi klinického
hodnocení. Disertační práce se skládá z teoretické a výzkumné části. V teoretické části
nejprve vymezuji oblast klinického výzkumu, popisuji jednotlivé fáze klinického výzkumu
a prezentuji etické kodexy významné pro klinický výzkum. Poté poukazuji na aktuální
etická dilemata související s účastí subjektů v rané fázi klinického hodnocení, která jsou
diskutována odbornou veřejností. Jako podklad pro výzkumnou část disertační práce slouží
přehled nejvýznamnějších zahraničních výzkumů, které se zabývaly etickými aspekty
tematizovaných problémů.
Obsahem praktické části je mé vlastní výzkumné šetření. Jeho cílem je porozumět
rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického hodnocení z hlediska subjektivně
konstruovaných realit, které jsou u jednotlivých respondentů jiné. Zaměřuji se na to, jak
respondenti popisují svou sociální realitu onkologického pacienta, jaké významy přikládají
jednotlivým aspektům a setkání s ostatními aktéry (zdravotnickými pracovníky), která
předcházejí celému procesu rozhodování k účasti, a poté následně ovlivňují jejich samotné
jednání.
S respektem k vytyčenému cíli jsem použila polo-strukturované rozhovory, resp.
chápající rozhovory s respondenty, kteří se rozhodují/rozhodli vstoupit do programu
klinického hodnocení nových léčivých přípravků a trpěli onkologickým onemocněním.
Získané výsledky byly zpracovány formou zakotvené teorie a následně byly vyhodnoceny
v termínech a kategoriích, které vytvořily teoretické koncepty aspektů rozhodování
subjektů k účasti v rané fázi klinického hodnocení. Jednotlivé dilematické aspekty
rozhodování subjektů jsou popsány v samostatných podkapitolách a zároveň porovnány
s výsledky výzkumů publikovaných v zahraniční odborné literatuře.
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2
2.1

Klinický výzkum
Definice pojmů v klinickém výzkumu
Pojmy z oblasti klinického výzkumu, které jsou používány v mé disertační práci,

jsou charakterizovány právními normami České republiky a jsou standardně používány
odbornou veřejností. Těmito právními normami jsou: zákon č. 36/2018 Sb., kterým se
mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů(150) (dále jen zákon o léčivech) a vyhláška č. 226/2008 Sb., o
správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých
přípravků(141) (dále jen vyhláška). Dále jsou to pokyny nejvyššího kontrolního úřadu
České republiky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL)(110), známé pod
zkratkou KLH, které jsou podzákonnou normou.
Pojem klinické hodnocení/klinická studie je v pokynu SÚKL KLH-10, verze 1
definován takto: „Klinickým hodnocením je jakékoli systematické testování prováděné na
subjektech hodnocení za účelem zjistit či ověřit klinické, farmakologické nebo jiné
farmakodynamické účinky, nebo stanovit nežádoucí účinky, či studovat absorpci,
distribuci, metabolismus nebo vylučování jednoho nebo několika hodnocených léčivých
přípravků s cílem ověřit bezpečnost nebo účinnost tohoto léčivého přípravku nebo léčivých
přípravků. Pojmy klinické hodnocení a klinická studie jsou synonyma (viz §51, odst.2,
písmeno a) zákona o léčivech).“(142) (poznámka autora – je odkazována na zákon č.
378/2007 Sb. o léčivech, v platném znění)
Definice pojmu subjekt hodnocení je následující: „Osoba, která se účastní
klinického hodnocení buď jako příjemce hodnoceného léčiva, nebo jako účastník kontrolní
skupiny.(viz §51, odst.2, písmeno g) zákona o léčivech)“(142) (poznámka autora – je
odkazováno na zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech, v platném znění). Subjektem tedy může
být zdravý dobrovolník či nemocný jedinec (pacient). Zdravý dobrovolník je zapojen
pouze do fáze I. klinického hodnocení, ve které je hodnocený léčivý přípravek poprvé
podáván člověku, a léčebný prospěch se tudíž pro něj nepředpokládá. Léčebný prospěch
pro subjekty hodnocení je naopak předpokládán v následných fázích klinického hodnocení
– fázích II. až IV.
Lékař, který je zapojen do klinického hodnocení, se nazývá zkoušející lékař. Pojem
zkoušející lékař je definován v zákoně č. 36/2018 Sb. o léčivech, ve znění pozdějších
předpisů a další související zákony takto: „Zkoušejícím a hlavním zkoušejícím může být
13

pouze lékař nebo zubní lékař splňující podmínky stanovené jiným právním předpisem pro
výkon tohoto zdravotnického povolání, který má nezbytné vědecké znalosti a zkušenosti
s péčí o pacienty s onemocněním nebo stavy, na jejichž léčbu se zaměřuje dané klinické
hodnocení, a má znalosti správné klinické praxe.“(150)
2.2

Fáze klinického hodnocení léčivých přípravků
Klinický výzkum znamená, že hodnocení nových léčivých přípravků se provádí na

lidském subjektu, tedy na člověku zdravém nebo nemocném. Dnes vyvíjené nové léčivé
přípravky jsou nejdříve testovány in vitro na buněčných kulturách. Pokud se
v preklinických laboratorních testech a pak i na zvířatech prokáže dostatečná účinnost a
bezpečnost hodnocené léčivé látky, jsou následně v klinickém hodnocení poprvé podány
lidskému jedinci. Pokud lze očekávat od klinického výzkumu léčebný cíl, tj. ověření
bezpečnosti a účinnosti nového léčivého přípravku, je klinický výzkum na lidských
subjektech nezbytný. Nelze se totiž spolehnout pouze na výsledky výzkumu z preklinické
části.(109)
V klinickém hodnocení rozlišujeme následující typy klinických hodnocení, které
jsou podloženy vnitrostátními a mezinárodními právními úpravami. Jsou to klinická
hodnocení nových léčivých přípravků (nejčastěji prováděná), klinické zkoušky
zdravotnických prostředků, ověřování nových postupů použitím metody, která dosud
nebyla v klinické praxi na lidském subjektu zavedena. Ojediněle je prováděn lékařský
výzkum týkající se použití lidských tkání nebo orgánů.(127)
Ve fázi I. klinických hodnocení je podáván hodnocený léčivý přípravek poprvé
lidskému jedinci. Většinou se jedná o zdravé dobrovolníky a jejich počet bývá zpravidla
malý, tj. cca 12 až 20. Cílem je stanovení základních farmakokinetických parametrů
hodnoceného léčivého přípravku a určení maximální tolerovatelné dávky. Ve fázi II. se
sleduje nejenom bezpečnost, ale také účinnost hodnoceného léčivého přípravku, ovšem už
u větší skupiny pacientů. Bývá zpravidla zapojeno cca 20 až 200 subjektů hodnocení.
Výsledky účinnosti z této fáze II. tak opodstatňují použití hodnoceného léčivého přípravku
v následné fázi III. klinických hodnocení. Ve fázi III. je porovnávána účinnost a
bezpečnost hodnoceného léčivého přípravku s kontrolním přípravkem, kterým může být
standardně používaný léčivý přípravek nebo také placebo. Do této fáze bývá zařazeno cca
100 až 1 000 subjektů hodnocení. Poté, kdy byl hodnocený léčivý přípravek shledán jako
průkazně bezpečný a účinný, musí být schválen kontrolním úřadem České republiky, tedy
Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL). Pak je teprve možné začít jej
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používat v běžné klinické praxi. Účinnost a bezpečnost léčivého přípravku jsou ale nadále
sledovány v tzv. fázi IV. Hlavním cílem poslední fáze, tedy fáze IV., je následné
dlouhodobé sledování bezpečnosti nově schváleného léčivého přípravku a monitorování
případného výskytu jeho nežádoucích účinků.(129)
I když je hlavním cílem rané fáze klinických hodnocení nových léčivých přípravků
zhodnotit jejich bezpečnost a optimální dávkování, u klinických hodnocení se zapojením
onkologických pacientů se dále sleduje též jejich léčebný vliv na daný zhoubný nádor. Do
fáze I. onkologického klinického hodnocení je obvykle zapojeno méně než 50 pacientů.
Účast na klinickém hodnocení nových léčivých přípravků je nejčastěji nabídnuta těm
pacientům, u kterých byly vyčerpány všechny možnosti standardní onkologické léčby. Ve
fázi II. klinických hodnocení je u onkologických pacientů podáván léčivý přípravek v
dávce, která byla tolerována a stanovena v předchozí fázi I., a je proto podáván obvykle 50
až 200 pacientům se specifickým zhoubným onemocněním. Sleduje se, zda je účinný
s ohledem na kontrolní mechanismy a jaký má vliv na projevy daného specifického
onkologického onemocnění. V následné fázi III. je hodnocena účinnost a bezpečnost
hodnoceného léčivého přípravku v porovnání s kontrolním přípravkem, kterým je
standardní onkologická léčba (chemoterapie samostatná nebo v kombinaci s hodnoceným
léčivým přípravkem). Do této fáze III. je obvykle zapojeno více než 200 pacientů.
Kontrolní skupině může být podáváno také placebo namísto hodnoceného léčivého
přípravku, a to v případě, že pacienti jak v hlavní sledované, tak i kontrolní skupině,
dostávají standardní onkologickou léčbu. Případně je použití placeba také možné u
kontrolní skupiny pacientů s onkologickým onemocněním, pokud je porovnáváno se
standardní onkologickou léčbou se známým nízkým účinkem léčby nebo která vykazuje
vysokou toxicitu.(62) Protože jsou již ve fázi III. hodnoceny konečné parametry účinnosti a
bezpečnosti léčivého přípravku, výsledky této fáze onkologických klinických hodnocení
jsou používány k registraci léčivého přípravku kontrolním úřadem České republiky SÚKL.
Zapojení lidských subjektů s nevyléčitelným onemocněním do rané fáze klinického
hodnocení, ve které je hodnocený léčivý přípravek poprvé podán nemocnému člověku, je
velmi diskutabilní. Samotné zapojení nevyléčitelně nemocného člověka vyvolává etické
otázky. První podání hodnoceného léčivého přípravku ve fázi I. klinických hodnocení u
pacientů s onkologickým onemocněním je spojeno s rizikem výskytu neočekávaných
nežádoucích účinků léčivých přípravků a také s tím, že jejich účinnost je limitována. Proto
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se ve své disertační práci zaměřuji právě na tuto ranou fázi klinického hodnocení s účastí
subjektů s onkologickým onemocněním.

2.3

Lékařský výzkum a etika
Přírodní vědy, mezi které se lékařství řadí, jsou vědní disciplínou, která na základě

výsledků empirického výzkumu (pozorování a experimentu) získává objektivní poznatky.
Vědecký pokrok bezpochyby přináší nové poznatky, které prospívají lidem a celé lidské
společnosti. Je třeba přiznat, že v souvislosti s novými poznatky a jejich použitím, např. v
klinické medicíně, vznikají četné etické problémy a nutnost aktuálně řešit dilematické
situace. Bioetik a teolog M. Vácha upozorňuje, že to byl pravděpodobně Aristoteles, kdo
jako jeden z prvních poukázal na to, že: „poznání a jednání se liší“.(137, s. 20) Teprve etika se
začala zabývat otázkami mravnosti. Etická pravidla poukazují na nejlepší možná řešení
dilematických situací a dle významného českého odborníka z oblasti psychiatrie R.
Honzáka „předepisují, co se dělat má, nebo nemá, aby to bylo ve prospěch dobra“.(60, s. 55)
Dodejme ovšem, že žádná etická pravidla nemohou poskytnout návod k řešení množství
všech eticky problémových situací, které se ve výzkumu a následně v klinické medicíně
vyskytují.
Předmětem etiky je také problematika klinického výzkumu. Zatímco v minulém, tj.
20. století se etické otázky související se zapojením subjektů do klinického výzkumu
týkaly zejména lidských práv a především autonomie, na počátku 21. století čelí odborná
část veřejnosti jiným, resp. novým dilematickým situacím, které jsou důsledkem dalšího
technologického pokroku, např. situacím spojeným s komercializací lékařského výzkumu,
boomem objevů nových „zázračných léků na všechno“ aj. Vzhledem k tomu, že
v moderních společnostech, a tedy i u nás, klesá celospolečenská solidarita, je vhodné si
klást také otázky, proč se stále nemálo zdravých lidí ochotně angažuje v klinickém
hodnocení nových léčivých přípravků.
Zapojení zdravých dobrovolníků v klinických hodnoceních je spojeno s prvním
podáním hodnoceného léčivého přípravku lidskému jedinci. Osobní prospěch ve smyslu
zlepšení zdravotního stavu nelze předpokládat. Proč se tedy zdravý dobrovolník zapojuje
do klinického hodnocení a podstupuje určitá rizika výskytu nežádoucích účinků spojených
s podáním hodnoceného léčivého přípravku, když o očekávaném léčebném prospěchu
v tomto případě nelze hovořit? Jako jedna z možných odpovědí na tuto otázku se nabízí
finanční odměna za účast a rizika spojená s účastí v klinickém hodnocení.
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Klinický výzkum se zapojením lidských subjektů je diskutabilní proces. Vyvolává
závažné etické otázky týkající se každého klinického hodnocení. „Je správné provádět
pokusy na lidském jedinci?“ nebo „Je toto opravdu nutné?“ Hledáním odpovědí na ně byla
a stále je věnována patřičná pozornost odborné veřejnosti.
Klinický výzkum v České republice byl ve druhé polovině 20. století hrazen
převážně z veřejných zdrojů a do jisté míry fungovala „společenská kontrola vědců“.(130, s.
12)

V současné době je klinický výzkum hrazen jinak. Na akademických pracovištích

z českých i zahraničních grantů, např. z Grantové agentury České republiky (GAČR),
grantů z Evropské unie aj. Klinický výzkum je dále hrazen z komerční sféry, zejména ze
zdrojů farmaceutických společností. V těchto případech však nelze vyloučit jejich
očekávaný finanční prospěch. Nabízí se otázka, do jaké míry mohou být klinické výzkumy
s účastí lidských subjektů financované farmaceutickými společnostmi opodstatněné a
výsledky těchto výzkumů zveřejňované v odborných publikacích pravdivé? Není žádným
tajemstvím, že si některé farmaceutické společnosti „objednají“ kladný výsledek, nebo že
se odborníci, kteří se podílejí na výzkumu, snaží „zalíbit“ svým zadavatelům a získané
výsledky interpretují jako pozitivní i v případech, kdy jsou sporné. Důvodem je fakt, že
chtějí i v budoucnu získat finanční prostředky dané farmaceutické společnosti na další
výzkum. Někteří, zejména američtí odborníci, mají dlouholeté zkušenosti s organizací
klinických výzkumů za finanční podpory farmaceutických společností a opakovaně varují
před systematickým propojováním výzkumných center a farmaceutických společností.
V České republice, kde byl výzkum tradičně nezávislý na farmaceutických společnostech,
jsme v posledních letech svědky právě uvedeného rizikového propojování. Významný
zahraniční autor B. Goldacre poukazuje na neetické jednání v klinickém výzkumu ve
svých publikacích Prolhaná věda(34) a Zkorumpovaná farmacie.(35)
Jeden z předních českých kritiků současné medicíny, lékař J. Hnízdil, který se
věnuje komplexní, tj. holistické medicíně, poukazuje na skutečnost, že: „farmaceutické
společnosti často riskují životy pacientů, když nepravdivě informují o výsledcích klinických
zkoušek léků. V roce 2001 proto rozhodl Mezinárodní výbor vydavatelů lékařských
časopisů omezit publikování klinických studií, neboť jsou v mnoha případech
manipulovány farmaceutickými firmami, které je financují.“(51,

s. 65)

J. Šimek taktéž

poukazuje na skutečnost, že méně pozornosti je věnováno vývoji nových léků v léčbě
vzácných onemocnění, kde riziko neúspěchu, a tím pádem ztráta zisku v komerční sféře,
jsou velké.(130)
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2.3.1 Minimum etiky jako filozofické disciplíny
Etika je definována jako nauka o mravnosti a je tradiční součástí filozofie.
Praktická filozofie, což je synonymum etiky, se zabývá základními morálními kategoriemi
a srovnáváním a proměnami jejich obsahu v historickém kontextu. Jejím předmětem je
také rozhodování a jednání člověka s následným hodnocením jeho činů. Filozof J. Sokol
zdůrazňuje, že „v praktické filozofii čili etice nejde jen o to, něco poznat a vědět, nýbrž o
něco ještě základnějšího, totiž dobře a lépe jednat, získávat zdatnost a dobrým se tak
stávat. Proto také etika nerozlišuje mezi pravdivým a nepravdivým, nýbrž mezi dobrým a
špatným, lepším a horším.“(122, s. 11)
Každý lidský jedinec řídí své chování a jednání (vědomé či nevědomé) a směřuje je
k určitému cíli. J. Sokol rozlišuje v oblasti dobrovolné seberegulace jednání tři roviny.
První rovinu tvoří „společný mrav“, a charakterizuje tak „souhrn naučených kulturních
vzorců chování a jednání, k němuž společnost všechny své členy více méně razantně
vede“.(122, s. 68) Společný mrav nám může život zjednodušovat, ale do určité míry jej také
omezovat. Druhou rovinu reprezentuje „individuální morálka“. Člověk se v určité situaci
vymezuje ze společného mravu, své jednání vědomě ovlivňuje. Člověk se prakticky
rozhoduje podle toho, co považuje za dobré a správné, a je za toto jednání odpovědný.
Třetí rovinu tvoří „etika jako hledání nejlepšího“, kterou se řídí naše svobodné jednání. J.
Sokol vymezuje tuto rovinu pro situaci, ve které „je lidské jednání skutečně svobodné,
nehledá ovšem jen to, co je dovolené, nýbrž co je lepší, případně nejlepší“.(122, s. 72–73)
Významný sociolog E. Durkheim definuje morálku jako souhrn pravidel chování.
Oponuje tak kantovskému imperativu povinnosti, že vyčerpávajícím obsahem morálky je
pouze povinnost. Ve své úvaze o morálním vědomí E. Durkheim vychází z toho, že:
„žádný čin, jehož cílem byl výlučně prospěch jednotlivce nebo jeho dokonalost v čistě
egoistickém smyslu, nebyl de facto nikdy kvalifikován jako morální“. A dále vyvozuje
závěr: „pokud existuje nějaká morálka, nemůže mít jiný cíl než skupinu utvořenou
sdružením mnoha různých jednotlivců, to jest společnost, nicméně za podmínky, že
společnost lze považovat za osobnost kvalitativně odlišnou od individuálních osobností,
z nichž se skládá“.(30, s. 51)
Na morální skutečnost lze nahlížet jak z hlediska objektivního, tak i subjektivního.
Každý jedinec se svým morálním vědomím nebo svou hodnotovou orientací chápe
obecnou morálku způsobem, který je ovlivněn mnoha faktory, např. výchovou, vzděláním,
kulturním a společenským prostředím, ale i aktuální, často nejednoznačně řešitelnou situací
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aj. Pokud tedy chceme vykonat nějaký čin v souladu s obecně uznávanou i osobně
akceptovanou morálkou, je třeba, abychom byli nějakým způsobem na něm zainteresováni.
E. Durkheim píše, že pocítěním jakéhosi potěšení při konání povinnosti dobro proniká do
pojmu povinnosti, a zdůrazňuje: „I když konáme morální čin s nadšeným zanícením,
cítíme, že překonáváme sami sebe, že se ovládáme, že se povznášíme nad vlastní
přirozenost, což se neobejde bez určitého napětí, bez určitého omezení sebe sama.“(30, s. 59)
Speciální pedagog a psycholog J. Jankovský definuje morálku tak, že: „hodnotí
lidské jednání z hlediska dobra a zla, a to porovnáním se svědomím člověka“.(68,

s. 21)

J.

Jankovský dále poukazuje na povinnost člověka jednat v souladu s obecně přijímaným
pravidlem „nečinit jiným to, co nechci, aby bylo činěno mně“, které je považováno za
základ přirozené morálky, a „konat dobro pro dobro samé“.(68, s. 25)
Definici etiky uvádí také H. Haškovcová ve své knize Lékařská etika takto: „Etika
je teorií mravnosti a jako pojem je nadřazena morálce. Předmětem etiky je zkoumání
zákonitostí mravního chování jednotlivců i společnosti.“(44, s. 13) H. Haškovcová dále píše,
že etika se zabývá také tím, „proč a za jakých okolností dochází k proměně tzv.
uznávaných hodnot v jiné, rovněž akceptované. V tomto smyslu se hovoří též o tzv. etice
srovnávací.“(44, s. 13)

2.3.2 Lékařská etika a bioetika
Pro pochopení vývoje etiky klinických hodnocení léčivých přípravků, který zásadně
ovlivnil klinický výzkum v České republice, považuji za nezbytné stručně uvést definici
lékařské etiky a bioetiky. Obě reprezentují tzv. aplikované etiky.
Lékařská etika se zabývá problémy, které se týkají nejen chování, ale také
rozhodování lékařů v nelehkých a nejednoznačných situacích, stejně jako dalších, ale i
jiných zdravotnických pracovníků při výkonu svého povolání, samozřejmě s ohledem na
jasně vymezené kompetence.(44)
Za základ evropské lékařské etiky je považována tzv. Hippokratova přísaha, kterou
zformulovali Hippokratovi žáci kolem roku 400 př. n. l. jako etické principy pro profesi
lékaře.(44) Tato přísaha je deontologickým kodexem, který vymezuje „mravní závazky
lékařů vůči pacientům, kolegům a veřejnosti“.(44, s. 19) Text přísahy zavazuje k mravnímu
chování lékaře při výkonu profese. Hippokratova přísaha přímo neodkazuje k lékařskému
výzkumu na lidských subjektech, patrně proto, že se tehdy klinický výzkum neprováděl.
Nicméně etické principy uvedené v textu Hippokratovy přísahy, které zavazují lékaře
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k náležitému profesnímu chování, lze v lékařském výzkumu použít i dnes. Jedná se
především o pravidlo týkající se prospěchu nemocného a jeho nepoškozování:
„Nemocné budu léčit podle svého vědění a svých znalostí k jejich užitku a
prospěchu, bude-li jim hrozit nebezpečí nebo škoda, vynasnažím se, abych je ochránil.“(50,
s. 203–4)

Stejně tak je i dnes nutné dodržovat následující pravidlo: „Nikomu nepodám, i
kdybych byl o to žádán, smrtící lék, ani mu neudělím takovou radu, právě tak nedám žádné
ženě lék, aby potratila.“(50, s. 203–4)
Uplatníme-li uvedené ustanovení Hippokratovy přísahy na oblast lékařského
výzkumu se zapojením lidských subjektů, pak je třeba vždy používat jen takové nové
léčebné prostředky, které se s jistotou nemohou stát jedem. Hippokratova přísaha byla po
staletí jediným deontologickým kodexem v Evropě. Zejména v průběhu 20. století byla
opakovaně a výrazně měněna tak, aby reflektovala jinou aktuální situaci v dynamicky se
rozvíjející medicíně a změněné potřeby lékařské praxe.
Právnička S. Matochová ve své disertační práci připomíná, že tradiční chápání
etického rozměru lékařské profese v hippokratické a křesťansko-židovské tradici je
spojeno se svědomím lékařů jako nejvyšší autority pro posouzení jeho jednání. Cituje
významného lékařského etika P. Camerona, který upozorňuje na to, že: „lékařské povolání
je především mravním závazkem. Právě prostřednictvím svědomí je nacházena mravnost
v jednání lékaře. Pro lékaře to neustále znamená ptát se, zda postupuje v souladu
s etickými požadavky kladenými na výkon jeho profese.“(90,

s. 76)

Přičemž etické postoje

lékařů jsou dány mírou jejich odborných znalostí, zkušeností, systémem společenských i
profesních hodnot a právě už i uvedeným svědomím.
Od přelomu 19. a 20. století lze pozorovat počátky kritiky správného chování
lékařů a principů v medicíně, které již nestačí k vyřešení dilematických situací v běžné
klinické praxi. Ve druhé polovině 20. století z důvodu společenských a politických změn
(důraz na autonomii lidského jedince a ochranu lidských práv, dostupnost vzdělání,
zdravotnickou osvětu aj.), rozvoje moderní medicíny (institucionalizace, specializace,
rozvoj diagnostických léčebných metod, dehumanizace) odborná veřejnost vyzývá
k diskuzi o nových dilematických situacích a k návrhu jejich možných řešení.
Za základní přístupy lékařské etiky jsou odbornou veřejností považovány tzv. čtyři
principy, které formulovali T. L. Beauchamp a J. F. Childress už v roce 1979 ve své knize
s názvem Principy biomedicínské etiky (Principles of biomedical ethics). Východiskem
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základních principů T. L. Beauchampa a J. F. Childresse byly jednoduché principy, tzv.
prima facie principy autora W. D. Rosse. „Prima facie principy by měly být vždy dodrženy,
jen pokud se během konkrétní příležitosti nedostanou do konfliktu se stejným nebo
významnějším zdůvodněním. Tyto principy jsou tedy závazné, jen pokud se za konkrétních
okolností neobjeví jiný morální důvod, který je převýší nebo převáží.“(7,

s. 14)

V jednání

aktéra poukazují na potřebu najít „nejlepší rovnováhu“ (jak to nazývá W. D. Ross)
správného a špatného jednání.
Základní čtyři principy podle T. L. Beauchampa a J. F. Childresse jsou: 1. princip
konání dobra (beneficence), 2. princip neškození (nonmaleficence), 3. princip autonomie
pacienta a 4. princip spravedlnosti.(8) Zastánci těchto etických principů argumentují, že tyto
čtyři základní principy budou přijímány všemi bez ohledu na jejich etické přesvědčení a
náboženství.(116)
Principy konání dobra (beneficence) a neškození (nonmaleficence) vycházejí ze
zásad Hippokratovy přísahy, aplikovaných na vztah lékař – pacient. Princip neškození je
odvozen z povinnosti lékaře nezpůsobit nemocným škodu a újmu a navazuje na obecný
a základní princip „primum non nocere“.(8) V běžné praxi se po lékaři vyžaduje předcházet
případným rizikům jak v oblasti diagnostiky onemocnění, tak také v průběhu léčby.
Princip konání dobra se odvolává na morální povinnost lékaře, aby vždy a vše činil
v zájmu nemocného a pro jeho dobro. T. L. Beauchamp a J. F. Childress zdůrazňují
povinnost zajistit, aby případná rizika byla minimalizována a případný prospěch byl
maximalizován.(8) Princip konání dobra je hlavním principem zejména teorie utilitarismu.
Jednání ve prospěch druhých je vnímáno jako lidská přirozenost, která nás motivuje jednat
v zájmu druhých.(8) V kontextu klinického hodnocení lze provádět výzkum pouze tehdy,
pokud potenciální prospěch z účasti subjektů převýší případná rizika s tím spojená (újma
na zdraví). Posouzení míry rizik a prospěchu vyjadřuje i postup „risk-benefit analysis“.(7, 8)
Princip autonomie zahrnuje dle T. L. Beauchampa a J. F. Childresse právo na
rozhodování a jednání každého člověka na základě jeho hodnot. Samotný pojem autonomie
je rozdílně interpretován v závislosti na filozofickém, psychologickém a sociologickém
přístupu.(23) Pojem autonomie zahrnuje právo subjektů na svobodu volby, soukromí,
sebeurčení, nezávislost a svébytnost.(8) T. L. Beauchamp a J. F. Childress považují
autonomní jednání za zásadní a směrodatné i pro okolí, v případě medicíny tedy i pro
lékaře a další zdravotníky. To vše s vědomím, že jednání osoby je považováno za
autonomní, pokud osoba jedná cíleně (jedná se o cílené jednání, které je ovlivněno
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mentálním stavem osoby), s porozuměním a bez působení vnějších faktorů.(8) Dokonce i
osoba, která není autonomní, může jednat autonomně. Zároveň autonomní osoba může
selhat v autonomním jednání, přestože je schopna jednat autonomně.(8)
V kontextu klinických hodnocení se zdůrazňuje právo subjektů na sebeurčení a
dobrovolný souhlas k účasti v klinickém hodnocení, který je vyjádřen prostřednictvím
informovaného souhlasu.
Čtvrtý princip se týká spravedlnosti nejenom v obecné rovině, např. spravedlivé a
dostupné distribuce lékařské péče, ale také jejího legislativního ukotvení. Podle M.
Munzarové „jsou to dvě hlavní formy uplatňování tohoto principu: buď pomocí srovnávání
potřeb jednotlivců nebo skupin lidí v případě omezených zdrojů, nebo na základě určitého
klíče bez komparace“.(99,

s. 44)

Princip spravedlnosti v klinických hodnoceních vymezuje,

aby rizika byla spravedlivě rozdělena mezi všechny zúčastněné subjekty hodnocení. Nábor
subjektů do klinického výzkumu zahrnuje spravedlivé zapojení různých skupin subjektů,
např. podle demografických údajů. Také se dbá na to, aby léčebný prospěch z použitého
hodnoceného léčivého přípravku v klinickém hodnocení byl spravedlivě rozdělen mezi
všechny zúčastněné subjekty.
Zbývá doplnit, že čtyři principy T. L. Beauchampa a J. F. Childresse jsou obecně
přijímány. Menší pozornost je však věnována pozdějším názorům uvedených autorů.
Porovnáme-li jejich základní práci z roku 1979 a poslední, tj. aktualizované, vydání z roku
2009,(8) můžeme konstatovat, že se praktické aplikace jejich čtyř principů interpretačně
změnily.
Mezi další akceptované přístupy v lékařské etice patří etika založená na ctnostech,
která je odvozena z aristotelovské etiky. Klade důraz na laskavost, respekt vůči druhým
lidem, čestnost, soucit. Etika založená na kazuistickém přístupu je založena na názorech,
jak řešit jednotlivé případy z pohledu lidských práv, světových náboženství a klasické
lékařské etiky.(155)
Autorem etiky odpovědnosti byl M. Weber. Na ni v 70. letech 20. století navázal a
dále ji rozpracoval filozof H. Jonas, který odpovědností rozumí odpovědnost za
uskutečnění dobra. Etika odpovědnosti získává dvě vrstvy: „1. Etika odpovědnosti ve
smyslu vykonat ‚věc‘, uskutečnit dobro, které k tomuto uskutečnění volá, a 2. Klasická
etika odpovědnosti za vykonaný čin.“(104,

s. 17)

Lékařka M. Opatrná, která se zabývá

etickými problémy v onkologii, považuje za významnou právě etiku odpovědnosti,
doplňuje, že etika odpovědnosti nás vyzývá nejenom vykonat dobro, ale vykonat ho
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dobře.(104) V oblasti klinických hodnocení léčivých přípravků je odbornou veřejností
považováno za nejdůležitější zajistit bezpečnost subjektů po celou dobu účasti v klinickém
hodnocení a dále zajistit, aby předpokládaný prospěch převažoval nad riziky a
nežádoucími účinky. Odpovědnost za bezpečnost subjektů spočívá pouze na zkoušejícím
lékaři. Zkoušející lékař je povinen dodržovat etické kodexy a právní normy v oblasti
klinického výzkumu. Je zřejmé, že pouhé formální dodržování etických kodexů a
příslušných platných norem nezaručí bezpečnost subjektů hodnocení. K odpovědnosti je
třeba zavázat jednotlivé zkoušející lékaře, a to např. sankcemi.
Bioetika je nadřazena lékařské etice, protože se zabývá etickými dilematy nejenom
v lékařství, ale také ve výzkumu a v ostatních přidružených oborech, v biologii, biofyzice,
farmacii a chemii.(44) Vymezení pojmu bioetika je tedy mnohem širší. J. P. Ondok definuje
bioetiku takto: „Bioetika nebo ‚etika péče o zdraví‘ nezahrnuje jen téma léčení a s ním
spojené etické problémy, ale i pojem zdraví a preventivní péči člověka o zdraví, které jsou
rovněž spojeny s určitými etickými problémy. Navíc v názvu bioetika je naznačeno, že jde o
biologické souvislosti s vlastní medicínskou praxí a o biologická hlediska, která medicína v
určitých eticky relevantních situacích používá (např. určení počátku života plodu aj).“(103, s.
11)

Lékařky P. Zímová a J. Zímová považují bioetiku za „speciální etiku“, která „klade
důraz na jedinečnost a neopakovatelnost člověka a jeho zakotvení ve společnosti. Dále
poukazuje na hodnoty a ideály lidského života, na úctu člověka k životu a na celkové
povědomí člověka o povinnostech vůči sobě i vůči budoucím generacím.“(155, s. 86) Je tedy
evidentní, že klinické hodnocení nových léčivých přípravků spadá do oblasti bioetiky.

2.4

Etické kodexy týkající se klinického výzkumu
M. Munzarová uvádí ve svém článku na téma Lékařská etika v kontextu klinického

výzkumu, že první historické zmínky o úvahách v oblasti pokusu na lidském jedinci lze
doložit už na přelomu 10. a 11. století. Za prvního z vědců, který přemýšlel nad možností
výzkumu s účastí lidských subjektů, uvádí Avicenu (980–1037). Avicenna se domníval, že
pouze podáním léku lidskému jedinci zjistíme jeho možné účinky. Velmi zajímavý postoj
zastával Moses Maimonides (1135–1204), podle jehož názoru by se mělo s lidským
jedincem zacházet důstojně a neměl by být považován pouze za prostředek k získání
nových informací o léčivém přípravku.(97)
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První snahy o respektování integrity a práv lidského jedince lze dohledat v kodexu
Magna Charta krále Jana z roku 1215. Teprve od roku 1628, kdy byla vydána práce
Williama Harveye De motu cordis, lze dle názoru M. Vojtěchovského hovořit o počátku
„vědecké éry plánovaných a kontrolovaných pokusů na lidech“.(139,

s. 114)

V pozdějším

období M. Vojtěchovský připomíná dalšího významného vědce C. Bernarda (1813–1878) a
cituje z jeho knihy Principy experimentální medicíny následovně: „Každým dnem dělá
lékař terapeutické pokusy na svých nemocných a chirurg vivisekce na pacientech. Právem i
povinností lékaře je experimentovat, může-li zachránit život nebo zdraví nemocného.
Experiment není v rozporu s hippokratovskou morálkou, podle níž není pouze dovoleno
dělat zlo druhému člověku.“(139, s. 114)
Je zřejmé, že v období od středověku až do 19. století lékaři prováděli pokusy na
člověku v různých formách. Nejčastější typ prováděných pokusů byl tzv. „pokus na
sobě“.(109) Příkladem je italský lékař L. Spallanzani, který prováděl pokus se zažíváním.
Druhým typem byl již pokus na jiném člověku.(109)
V historickém vývoji medicíny i lékařské etiky považuje odborná veřejnost za
významné až pokusy na lidech, které se datují od počátku 20. století. Na tyto pokusy se
zpětně nahlíží kriticky a jsou v dnešní době považovány za nepřípustné. Je zřejmé, že
hlavním důvodem, proč mohly být provedeny, bylo, že v té době chyběly účinné právní
normy na ochranu lidských práv a svobod člověka a ani se o nich neuvažovalo.
Jedním z takovýchto pokusů byl např. experiment z roku 1900, který byl zaměřený
na hledání nositele žluté zimnice na Kubě. Američtí lékaři zkoumali reakci po bodnutí
komára z rodu Aedes na dobrovolnících – amerických vojácích a civilistech. V. Pliška
dodává, že: „třebaže byla respektována zásada dobrovolnosti s poučením o riziku a
pokusným osobám byla věnována všemožná lékařská péče, může být z dnešního etického
pohledu i tento pokus zpochybněn, přestože jeho výsledek znamenal rozhodující pokrok
v terapii a prevenci žluté zimnice. Smrtelné případy totiž nebylo možno a priori
vyloučit.“(109,

s. 371)

Z období před 2. světovou válkou je neméně známý pokus C. P.

Rhoadse z Rockefellerova ústavu z roku 1931, který transplantoval rakovinové buňky
Portorikáncům.(109)
Je možné doložit, že již v roce 1900 pruský ministr pro církevní, vzdělávací a
lékařské věci nařídil ředitelům klinik, aby zahrnovali do lékařského výzkumu pouze
dospělé lidské jedince, kteří k němu udělí souhlas a jsou seznámeni s případnými
riziky.(131) První etické požadavky na provádění pokusů s lidskými jedinci, které byly
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vydány právní normou, jsou datovány v roce 1931 v předválečném Německu. Nicméně ani
ty nezabránily tomu, aby ideologie nacionálního socialismu využila vědy a výzkumu ve
svůj prospěch. Lékaři a vědci v duchu ideje, že existuje život nehodný života
(Lebensunwertes Leben), prováděli nejdříve pokusy na lidských jedincích postižených
nebo odlišných (např. na homosexuálech či psychicky nemocných) a později již na
specifických skupinách obyvatel či národů, např. Židů, Poláků, Romů aj. M. Munzarová
blíže popisuje pokusy prováděné na vězních v koncentračních táborech následovně:
„Některé sloužily pro pokusy

především pro účely armády (expozice velice nízkým

teplotám vody, zkoumání vlivu vysokých nadmořských výšek s omezeným přívodem kyslíku
na zdraví parašutistů, ovlivňování zdravotního stavu při ponořování do slané vody a
podobně). Jiné byly zaměřeny pro účely armády i pro všeobecné lékařské poznání
(zkoumání etiologie a léčby infekčních chorob s úmyslným infikováním lidských subjektů,
léčby fraktur, provádění transplantací končetin a podobně). A konečně pokusy již zmíněné,
sloužící propagaci rasové hygieny a genetiky s cílem zničit nežádoucí skupiny obyvatel
(zkoumání možností masové sterilizace, věda o masovém zabíjení – pro tuto vědu navrhl
později Leo Alexander termín ‚ktenologie‘, zkoumání odlišných znaků u různých ras a
podobně.“(97, s. 29)
Z důvodu těchto neetických pokusů byl v průběhu mezinárodního soudního procesu
s (nejen) nacistickými lékaři v letech 1946 až 1947 formulován tzv. Norimberský kodex,
který definuje podmínky pro provádění pokusů s účastí lidských jedinců a je zaměřen proti
zneužívání vědy. Norimberský kodex je prvním etickým kodexem, který zaručuje integritu
nejenom lidského jedince (subjektu), ale také lékaře (výzkumníka) v klinickém výzkumu.
Byl v něm zakotven princip svobodného a informovaného souhlasu lidského subjektu
s jeho účastí v klinickém výzkumu. Subjekt měl být dostatečně informován o všech
škodlivých důsledcích.(97)
V roce 1948 byla přijata Valným shromážděním Světové lékařské asociace (World
Medical Association, dále jen WMA) Ženevská deklarace, které se také říká Ženevský
slib lékařů.(44) Tato deklarace navazuje na Hippokratovu přísahu a její text byl revidován
v letech 1968, 1983, 1994, 2005, 2006 a 2017.(148) V Ženevské deklaraci je kladen důraz na
ochranu lidského života a zdraví pacientů. Přestože znění deklarace neodkazuje přímo na
klinický výzkum, ustanovení spojená s ochranou lidského života a zdraví lze aplikovat i na
klinický výzkum s účastí subjektů hodnocení.
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Mezinárodní kodex lékařské etiky byl přijat WMA v roce 1949 a dále revidován
v letech 1968, 1983 a 2006. Stanovuje všeobecné etické povinnosti lékaře a dále konkrétní
povinnosti lékaře k pacientům a kolegům.(149)
Existence obecně uznávaného Norimberského kodexu nezabránila výskytu
pochybení v oblasti klinického výzkumu ve druhé polovině 20. století, a to proto, že
neexistovalo právní zakotvení klinického výzkumu. Za nejznámější případ takového
pochybení je považována studie tzv. Tuskegee Syphylis Study provedená v 60. letech 20.
století. Název byl odvozen od jména obce v Alabamě, ve které studie probíhala v letech
1932 až 1973. Více než 400 Afroameričanů bylo nakaženo syfilidou, aniž by byli
informováni o této skutečnosti. Přestože již existovala účinná léčba tohoto onemocnění
(penicilin), nebyla poskytnuta subjektům proto, aby mohl být sledován přirozený a často
fatální průběh onemocnění. Léčba nesplňovala etické principy klinického výzkumu.
Veřejný skandál, který následoval po odhalení neetického provedení studie, a skutečnost,
že studie byla podporována americkým ministerstvem zdravotnictví, byl ukončen až
omluvou prezidenta W. Clintona v roce 1997.(109) Porušením etických a dalších zásad
klinického výzkumu se u nás dlouhodobě věnuje především lékařka M. Munzarová.(94, 95,
96)

Potřeba stanovit jednotná pravidla pro provedení klinického výzkumu s účastí
lidských subjektů byla podnětem vzniku nového etického kodexu. WMA na svém 18.
valném shromáždění v Helsinkách v roce 1964 přijala Helsinskou deklaraci jako návod
k etickým zásadám klinického výzkumu s účastí lidských subjektů. Tato deklarace vychází
z obecných principů Norimberského kodexu. Helsinská deklarace byla od svého vzniku
pravidelně aktualizována s ohledem na vývoj a požadavky moderní společnosti v kontextu
ochrany lidských práv, a to v letech 1975, 1983, 1989, 1996, 2000, 2002, 2004 a 2008.(49)
Poslední verze Helsinské deklarace byla přijata na 64. valném shromáždění WMA
ve Fortaleze v Brazílii v říjnu 2013. Obsahuje preambuli, 11 částí a celkem 37 článků. V
části Všeobecné zásady jsou rozpracovány základní principy provedení klinického
výzkumu a povinnosti zkoušejícího lékaře. Následující část je věnována rizikům, zátěži a
prospěchu subjektů z účasti v klinickém výzkumu. Pozornost je soustředěna také na tzv.
skupiny zranitelných osob. Dále jsou formulovány požadavky na průběh a kvalitu
klinického výzkumu. Zavádí povinnost předložit protokol o klinickém výzkumu
k posouzení nezávislé etické komisi. Velmi detailně se zabývá podmínkami získání
informovaného souhlasu subjektů k účasti. V dalších částech se věnuje pozornost ochraně
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soukromí subjektů a zachování mlčenlivosti. Stanovuje podmínky použití placeba v
klinickém výzkumu. Vymezuje povinnost registrace klinického výzkumu a stanovuje
povinnost zveřejnění výsledků klinického výzkumu. Na rozdíl od předchozích verzí je
v poslední verzi Helsinské deklarace uvedeno použití dosud neověřených nebo nových
postupů v léčbě subjektů ve specifických případech, pokud podle úsudku zkoušejícího
lékaře přináší uzdravení nebo úlevu subjektům.(49) Helsinská deklarace vytvořila základní
pravidla klinického výzkumu a další, resp. novější, etické kodexy a právní normy v oblasti
klinického výzkumu na ni odkazují. Helsinská deklarace apeluje zejména na lékaře, ale
také na ostatní zdravotnické pracovníky, kteří se účastní klinického výzkumu s účastí
lidských subjektů, k dodržování zásad stanovených v Helsinské deklaraci.
Odbornou veřejností jak v České republice, tak v zahraniční je však za jedinou
závaznou verzi Helsinské deklarace považována ta z roku 1996. Je to proto, že nejenom
české právní předpisy, ale také směrnice 2005/28/ES na verzi z roku 1996 jednoznačně
odkazuje.
Nelze opomenout, že v roce 2011 byla na řeckém ostrově Kós (rodiště Hippokrata)
zveřejněna Evropská charta lékařské etiky – patnáct etických principů.(44) I když se žádné
její ustanovení nevyjadřuje přímo k problematice výzkumu, natož ke klinickému
hodnocení nových léčivých přípravků, je z principů 2, 7 a 9 zjevné, že analogie ochrany
života, zdraví a integrity člověka, stejně tak jako lékařovo prvořadé úsilí prospět
nemocnému, platí stejně tak pro klinickou praxi i pro klinický výzkum.

2.5

Etická doporučení a směrnice klinického výzkumu
Ve druhé polovině 20. století bylo zřejmé, že i přes existenci etických kodexů

nebylo možné zabránit pochybením a dalším eticky sporným výzkumům s účastí lidských
subjektů v klinickém výzkumu. Byl zde patrný zvyšující se požadavek na zavádění a
zdokonalování kontroly klinického výzkumu na národní, ale také mezinárodní úrovni,
který byl zapříčiněn opakovaným výskytem pochybení v klinickém výzkumu, pokud by
tento výzkum zůstal nadále nekontrolovatelný.
Na vytvoření právních norem se velkou měrou podílelo zveřejnění studií o
odhalených pochybeních v klinickém výzkumu. Za nejvýznamnější je považován článek
Ethics and Clinical Research od H. E. Beechera, který byl publikován v New England
Journal of Medicine v roce 1966. H. E. Beecher se v něm zabýval pochybeními v
klinickém výzkumu a uvedl dvacet dva eticky sporných příkladů pochybení.(9) Tato
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pochybení lze rozdělit do následujících skupin: nemocnému nebyla podána jako srovnávací
léčba již známá nebo účinná léčba, ale jen placebo, „technické“ studie chorob (např.
provedení zákroku nejenom u nemocných se srdečním onemocněním, ale také u zdravých
lidí), „fyziologické“ studie (např. hodnocení známé toxicity léku v závislosti na dávce),
ostatní studie (např. výskyt uretrálního reflexu v měchýři), studie pro porozumění projevů
onemocnění.(99)
V USA již v roce 1974 Národní komise na ochranu lidských subjektů účastnících
se biomedicínského a behaviorálního výzkumu (National Commission for the Protection of
Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research) přijala odpovídající právní
úpravu, tzv. National Reserch Act, která měla zajistit ochranu lidských subjektů
účastnících se biomedicínského a behaviorálního výzkumu.(83)
V roce 1979 tato Národní komise publikovala Belmontskou zprávu (The Belmont
Report: Ethical principles and guidelines for the protection of human subjects of research).
Zpráva vychází ze tří základních principů, a to je respekt vůči osobám, prospěch a
spravedlnost.(83) Belmontská zpráva je považována za první dokument v historickém
kontextu, který popisoval skupinu zranitelných

subjektů v klinickém výzkumu

(národnostních menšin, sociálně a ekonomicky znevýhodněných, nemocných a mentálně či
zdravotně postižených či pobývajících v nápravných zařízeních).(10) Belmontská zpráva
slouží jako etický standard pro biomedicínský výzkum. Na vzniku konečné verze
Belmontské zprávy se podílel T. L. Beauchamp, který spolu s J. F. Childressem stanovil
základní principy lékařské etiky popsané ve své knize Principy biomedicínské etiky v roce
1979 (viz 2.3.2 Lékařská etika a bioetika).
Přijetí mezinárodních etických směrnic a ukotvení podmínek pro provádění
klinických hodnocení v legislativě Evropské unie se datuje teprve od počátku 80. let 20.
století. V následujícím přehledu uvádím pouze nejdůležitější etické dokumenty týkající se
stanovení podmínek pro klinický výzkum a jeho regulaci, jejichž obsah se promítl i do
legislativy v České republice.
Rada pro mezinárodní organizaci lékařských věd (Council for International
Organizations of Medical Sciences – CIOMS, dále jen CIOMS) ve spolupráci se Světovou
zdravotnickou organizací (World Health Organization – WHO, dále jen WHO)
publikovala v roce 1993 Mezinárodní etické směrnice pro oblast biomedicínského
výzkumu s účastí lidských subjektů (Ethical Guidelines for Biomedical Research
Involving Human Subjects).(80) Mezinárodní etické směrnice navazují na principy
28

Helsinské deklarace a lze je považovat za univerzální etické principy pro použití
v biomedicínském výzkumu zahrnujícím lidské subjekty. Směrnice byly následně
přepracovány a publikovány v letech 2002 a 2009. Poslední verze dokumentu zveřejněná v
roce 2016 s názvem International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving
Humans(67) stanoví, že může být proveden pouze takový klinický výzkum, který má
vědeckou a společenskou hodnotu. Mezinárodní etická směrnice se dále zabývá zapojením
zranitelných skupin lidských subjektů do klinického výzkumu, stanovuje podmínky pro
použití biologických vzorků a zacházení s citlivými zdravotními údaji. Poskytuje pokyny
pro klinický výzkum a dostupnost nových léčebných metod a léčivých přípravků
zadavatelem klinického hodnocení v „přiměřené míře“ v ekonomicky méně vyspělých
zemích Evropské unie.(130)
V roce 1987 byla nejprve ve Francii a poté v dalších evropských zemích vydána
národní pravidla pro správnou klinickou praxi, která byla předchůdcem současných
standardů. Rok 1991 je považován za významný mezník pro vymezení etických principů
v Evropské unii s cílem zabránit zneužití vědeckých výsledků v neprospěch jednotlivců i
společnosti.
V roce 1991 byla ustavena Mezinárodní konference pro harmonizaci technických
požadavků na registrace humánních léčivých přípravků (International Conference on
Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human
Use – ICH, dále jen ICH), na které se shodly regulační úřady a farmaceutický průmysl
v USA, evropských zemích a Japonsku.(80) Cílem ICH bylo zajistit ukotvení regulačních a
vědeckých hledisek klinického výzkumu, vývoje léků a registrace farmaceutických
přípravků v právních systémech všech států světa. ICH vydala normy, které byly
považovány za technicko-organizační standard klinického výzkumu a vývoje nových
léčivých přípravků.
Za nejdůležitější z ICH norem je odbornou veřejností považována směrnice správné
klinické praxe ICH E6 (R1): GCP (Good Clinical Practice, dále jen směrnice GCP) z roku
1996. Ta obsahuje obecná pravidla a etické požadavky pro provedení každého klinického
výzkumu. Směrnici správné klinické praxe bylo třeba aktualizovat proto, že se zvýšil
rozsah a komplexnost klinických hodnocení, rozšířilo se používání elektronické evidence
získaných údajů v klinických hodnoceních s následným zpracováním těchto dat. Dne 6.
listopadu 2017 byla směrnice GCP aktualizována. V aktualizované směrnici správné
klinické praxe ICH E6 (R2):GCP(66) byly doplněny podmínky elektronického zpracování
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dat a povinnosti hlavního zkoušejícího v klinickém výzkumu. Byly upřesněny požadavky
na řízení jakosti ze strany zadavatele klinického hodnocení, a to zejména v identifikaci
rizik, hodnocení a kontrole rizik se zřetelem na ochranu lidských subjektů v klinickém
hodnocení. Byly upřesněny požadavky na kontrolu provádění klinického hodnocení ve
zdravotnickém zařízení, tzv. monitoring.(66)

2.6

Právní normy klinického výzkumu v České republice
Klinická hodnocení na území České republiky podléhají velmi přísným pravidlům a

jsou prováděna v souladu se správnou klinickou praxí vycházející z Helsinské deklarace,
českou legislativou a požadavky správního orgánu SÚKL. Každé klinické hodnocení musí
být před svým zahájením nejprve posouzeno a schváleno SÚKL a nezávislou etickou
komisí. SÚKL posuzuje kvalitu a bezpečnost hodnocených léčivých přípravků (případně
zdravotnických prostředků nebo dosud nezavedených metod). Etická komise dohlíží na
ochranu lidských práv, práva na sebeurčení a důstojnosti subjektů hodnocení.
Vnitrostátní právní úprava, která blíže specifikuje jednotlivé činnosti klinického
hodnocení, je následující:
-

Ověřování nových poznatků na těle živého člověka použitím metod dosud
nezavedených v klinické praxi
o zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.(153)

-

Klinické hodnocení léčivých přípravků
o zákon č. 36/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o
změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.(150)

-

Klinické zkoušky zdravotnických prostředků
o zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotních prostředcích a o změně zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.(151)
Nejvyšší regulační orgán, tedy SÚKL, vydává pokyny, tzv. KLH, které blíže

specifikují požadavky na provádění klinických hodnocení, jež jsou dány právní normou.
Pokyny jsou v souladu s „překladem ze Směrnic EU a platnými právními předpisy České
republiky“.(72) Přehled platných KLH ke dni 1. srpna 2018 je zveřejněn na internetových
stránkách SÚKL www.sukl.cz.(110)
Evropská unie vznikla spojením zemí s rozdílnou ekonomickou vyspělostí a
rozdílnou úrovní poskytování zdravotní péče a strukturou zdravotnických systémů. Proto
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bylo třeba postupně harmonizovat postupy a legislativu týkající se klinického výzkumu ve
všech členských zemích EU. Pro oblast klinického výzkumu včetně oblasti klinického
hodnocení léčivých přípravků Evropský parlament a Evropská komise od roku 2001
publikují směrnice (Directive) a nařízení (Guideline), které zavazují všechny členské země
k jejich implementaci do národních právních norem. Česká republika se dne 1. května
2004 vstupem do EU k tomuto závazku přihlásila.
Hlavní právní normy v EU jsou:
-

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001
o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se zavedení
správné klinické praxe při provádění klinických hodnocení humánních léčivých
přípravků, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006;

-

směrnice Komise 2005/28/ES ze dne 9. dubna 2005, kterou se stanoví zásady a
podrobné pokyny pro správnou klinickou praxi týkající se hodnocených humánních
léčivých přípravků a také požadavky na povolení výroby či dovozu takových
přípravků;

-

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 (32014R0536) o
klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice
2001/20/ES.

2.6.1 Úmluva o biomedicíně
„Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním
zájmům společnosti a vědy.“(113)
Parlamentní shromáždění Rady Evropy (dále jen RE) a Evropského společenství
vydalo počátkem 80. let 20. století doporučení k přípravě dokumentu, v němž by byla
vytyčena důležitá opatření nezbytná k ochraně důstojnosti a základních práv lidské bytosti
v souvislosti s aplikací biologie a medicíny.(97) Přípravě vzniku dokumentu se věnovala
komise odborníků již od roku 1985. Komise odborníků vytvořila v roce 1992 Řídící výbor
pro bioetiku (Steering Committee on Bioethics), který předložil text Úmluvy na ochranu
lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny:
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Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Dokument byl přijat Výborem ministrů v roce
1996.(130)
Některé členské státy RE přijaly dne 4. dubna 1997 v Oviedu Úmluvu na ochranu
lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny:
Úmluva o lidských právech a biomedicíně (Convention for the protection of Human Rights
and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine:
Convention on Human Rights and Biomedicine). Používaná synonyma jsou: Konvence o
biomedicíně a Úmluva o biomedicíně. V platnost však vstoupila v jednotlivých zemích EU
až po její ratifikaci. Úmluva o biomedicíně byla doplněna v roce 2001 o Dodatkový
protokol týkající se zákazu klonování lidských bytostí. V roce 2006 vstoupil v platnost
Dodatkový protokol týkající se transplantací orgánů a tkání lidského původu. V roce 2007
vstoupil v platnost Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti
lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o biomedicínském výzkumu.
Česká republika podepsala Úmluvu o biomedicíně s Dodatkovým protokolem o
zákazu klonování lidských bytostí, avšak oba dokumenty ratifikoval Parlament ČR až
v červnu 2001 s účinností od 1. října 2001.(113, 114) Úmluva o biomedicíně je mezinárodní
smlouvou, a proto má před českými zákonnými normami aplikační přednost v případech,
kdy je mezi nimi neshoda.(136) Úmluva o biomedicíně důsledně respektuje lidská práva,
základní svobody a důstojnost lidské bytosti a také výrazným způsobem vymezuje pravidla
pro lékařský výzkum.
Úmluva o biomedicíně obsahuje preambuli, 14 kapitol a 38 článků. Oblasti
klinického výzkumu je nejdříve věnován článek 2 kapitoly I., který zakotvuje nadřazenost
zájmů a blaha lidské bytosti nad zájmy společnosti a vědy. Následně článek 15 kapitoly V.
stanovuje všeobecné podmínky provádění klinického výzkumu. Článek 16 stejné kapitoly
stanoví, že klinický výzkum může být proveden na lidských subjektech pouze tehdy,
pokud jsou splněny následující podmínky:
- „k výzkumu na člověku neexistuje žádná alternativa srovnatelného účinku,
-

rizika výzkumu, kterým by mohla být vystavena dotyčná osoba, nejsou neúměrně
vysoká vzhledem k možnému prospěchu z výzkumu,

-

výzkumný projekt byl schválen příslušným orgánem po nezávislém posouzení jeho
vědeckého přínosu včetně zhodnocení významu cíle výzkumu a multidisciplinárního
posouzení jeho etické přijatelnosti,
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-

osoby zapojené do výzkumu byly informovány o svých právech a zárukách, které
zákon stanoví na jejich ochranu,

-

nezbytný souhlas podle článku 5 byl dán výslovně, konkrétně a je zdokumentován.
Takový souhlas lze kdykoliv svobodně odvolat.“(114)

K Úmluvě o biomedicíně byla publikována dne 17. prosince 1996 Vysvětlující
zpráva.(143) Ta poskytuje informace k objasnění záměru a účelu Úmluvy o biomedicíně a k
lepšímu porozumění jednotlivých ustanovení. Vysvětlující zpráva podává podrobné
informace ke kapitole V., která se týká vědeckého výzkumu. Zejména článek 16 s názvem
Ochrana osob zapojených do vědeckého výzkumu prezentuje vysvětlující informace takto:
„98. Tento článek stanoví podmínky pro veškerý výzkum na lidských bytostech. Tyto
podmínky byly do značné míry inspirovány Doporučením R (90) 3 Výboru ministrů
členských států, týkajícím se lékařského výzkumu na lidské bytosti.
99. První podmínkou je, že k výzkumu na člověku neexistuje žádná alternativa
srovnatelného účinku. Výzkum nebude tedy dovolen, je-li možné získat srovnatelné
výsledky jinými prostředky. Rovněž invazivní metody nebudou povoleny, pokud je možné
použít se srovnatelným účinkem jiné, méně invazivní nebo neinvazivní metody.
100. Druhou podmínkou je, že rizika výzkumu, kterým by mohla být vystavena dotyčná
osoba, nesmí být neúměrně vysoká vzhledem k možnému prospěchu z výzkumu.
101. Třetí podmínkou je potřeba nezávislého posouzení vědecké hodnoty, jakož i etické
přijatelnosti výzkumného projektu včetně jeho přijatelnosti právní, sociální a ekonomické.
Posouzení uvedených aspektů musí být provedeno nezávislými multidisciplinárními
etickými komisemi.
102. Odst. IV zdůrazňuje povinnost předem informovat dotyčného o jeho právech a
zárukách, které zákon stanoví na jeho ochranu, např. o jeho právu kdykoliv svobodně
odvolat svůj souhlas.
103. Odst. V zpřísňuje podmínky stanovené v čl. 5 týkající se souhlasu. V oblasti výzkumu
předpokládaný souhlas nepostačuje. Proto tento článek požaduje nejen svobodný a
poučený souhlas osoby, ale i její výslovný, konkrétní a písemný souhlas. Slova ‚konkrétní
souhlas‘ je zde třeba chápat tak, že znamenají souhlas, který se dává pro jeden konkrétní
zákrok provedený v rámci výzkumu.“(143)
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Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti
v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o biomedicínském výzkumu vychází
z ustanovení článku 1 Úmluvy o biomedicíně, jejímž cílem je chránit důstojnost,
svébytnost a svobodu lidských bytostí při aplikaci biologie a medicíny. Dodatkový
protokol obsahuje preambuli, 12 kapitol a 40 článků a stanoví podmínky provádění
biomedicínského

výzkumu.(97)

Dodatkový

protokol

vymezuje

základní

rámec

biomedicínského výzkumu, neboť stanovuje obecné zásady provedení biomedicínského
výzkumu s účastí lidských subjektů. Samostatná kapitola dodatku je věnována nezávislému
posouzení výzkumu etickou komisí. Informace o biomedicínském výzkumu podávané
lidským subjektům a právo lidského subjektu schválit nebo odmítnout účast
v biomedicínském výzkumu je ustanoveno a deklarováno.(2)

2.6.2 Role etických komisí v klinickém hodnocení
Etické komise posuzují projekty jak z výzkumné činnosti, tak z klinické praxe, a
zvažují jejich etické konotace. Kontrolují, zda každý subjekt zapojený do výzkumného
projektu projevil se svou účastí svobodný a dobrovolný souhlas, v těchto případech vždy
prokazatelnou písemnou formou. Etické komise jsou zřízeny zdravotnickým zařízením
nebo mohou být ustanoveny vědeckým ústavem. A proto se někdy nazývají místní etické
komise. Úloha etických komisí v procesu schvalování klinického výzkum je nezbytná.
Pokud by výzkumný projekt neodpovídal zásadám uvedeným ve výše prezentovaných
dokumentech, nemůže být proveden. I kdyby však proveden byl, výsledky takového
výzkumu nemohou být zveřejněny v odborné literatuře.
Zákon o léčivech č. 36/2018 Sb. uvádí definici etické komise takto: „Etická komise
vykonává etický dohled nad klinickým hodnocením a provádí etický přezkum, zahrnující
etické, lékařské a vědecké aspekty, žádosti o povolení klinického hodnocení, žádosti o
povolení významné změny klinického hodnocení a vydává stanoviska v rozsahu a způsobem
podle tohoto zákona a nařízení o klinickém hodnocení“ (viz § 53 odst. 2 zákona o
léčivech).(150)
Uvedená právní úprava dále pojednává o způsobu ustanovení etických komisí, o
jejich složení a činnosti. Etická komise je složena z odborníků z oblasti zdravotnictví a
osob bez zdravotnického vzdělání. Každá etická komise musí mít nejméně pět členů,
z nichž alespoň jeden člen by měl být bez zdravotnického vzdělání.(150) Etická komise
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může pro získání názoru přizvat další odborníky, kteří vypracují odborný posudek
k navrhovanému výzkumu. Povinnost etických komisí stanovuje § 53b odst. 1 zákona o
léčivech takto: „Povinností etické komise je přispívat k ochraně práv, bezpečnosti a zdraví
subjektů hodnocení.“(150)
Etické komise posuzují záměr zkoumat klinické hodnocení léčivých přípravků
v daném zdravotnickém zařízení. Ve spolupráci s jinými výzkumnými subjekty posuzují,
zda odhadovaný prospěch pro subjekty hodnocení převýší případná rizika spojená
s klinickým výzkumem, zda jsou upřednostňovány zájmy subjektů hodnocení před zájmy
vědeckými a společenskými. Dále posuzují informace, které jsou poskytovány subjektům
hodnocení k získání informovaného souhlasu. Etické komise ověřují profesní způsobilost
zkoušejícího lékaře a zdravotnického pracoviště, ve kterém se má klinické hodnocení
realizovat. V případě zamítnutí realizace výzkumu místní etickou komisí není možnost
odvolání.(130)
Je třeba uvést, že kromě místních etických komisí existují ještě jejich další formy.
To jsou jednak multicentrické etické komise a dále Centrální etická komise při
Ministerstvu zdravotnictví ČR. Místních etických komisí je pochopitelně největší počet.
Potřebné jsou méně časté multicentrické etické komise, které posuzují velké výzkumné
projekty, tedy i klinické hodnocení nových léčivých přípravků. V přípravné fázi klinického
hodnocení léčivých přípravků lze zvolit multicentrickou etickou komisi pro posouzení
daného klinického hodnocení. Stanovisko vydané multicentrickou etickou komisí je
závazné pro celý stát. Multicentrická etická komise se zabývá podmínkami provedení
klinického hodnocení, kvalitou předložených dokumentů, srozumitelností písemného
informovaného souhlasu pro subjekty hodnocení, dále pojištěním či odškodněním pro
případ újmy na zdraví po dobu účasti subjektů v klinickém hodnocení atd.
Místní etické komise dále provádějí průběžný dohled nad prováděním klinického
hodnocení až do doby jeho ukončení. Pokud dojde ke změně podmínek od původně
schváleného postupu provádění klinického hodnocení, je třeba žádat o nové posouzení a
pokračovat teprve po opětovném schválení příslušnou etickou komisí.
V Evropě začaly etické komise vznikat až na základě doporučení první revize
Helsinské deklarace z roku 1975, která požaduje dohled nezávislé etické komise při
zavádění nových diagnostických a terapeutických metod. H. Haškovcová ve své knize
Lékařská etika uvádí, že místní etické komise vznikaly od roku 1978 ve Velké Británii.
V roce 1983 vznikla Národní etická komise ve Francii. Etické komise poté vznikaly
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v Německu, Rakousku a skandinávských zemích.(44) H. Haškovcová uvádí, že u těchto
etických komisí bylo důležité toto: „Jejich forma a právní postavení byly zprvu rozdílné.
Shodný byl a zůstává cíl, tj. posuzovat aktuální etické problémy jak ve výzkumné činnosti –
často je pak volen název Research Clinical committee, tak v klinické praxi – zpravidla pak
název Ethics Committee.“(44, s. 50)
Etické komise vznikaly v ČR až po roce 1989. V roce 1990 byla zřízena na návrh
vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR Centrální etická komise. Tehdejší ministr
zdravotnictví M. Bojar jmenoval členy Centrální etické komise (dále jen CEK) a jejím
prvním předsedou byl jmenován J. Šetka. Na výzvu CEK z prvního zasedání v říjnu 1990
začínají vznikat místní etické komise ve výzkumných centrech, nemocnicích a
zdravotnických zařízeních na území ČR.(44) Vznik místních etických komisí a jejich
činnost popisují H. Haškovcová a M. Kment ve svém článku Etické komise v České
republice, který byl publikován v roce 1993.(78) Centrální etická komise byla pozměněna a
pod novým názvem Etická komise Ministerstva zdravotnictví působí jako poradní orgán
Ministerstva zdravotnictví ČR. Je třeba zdůraznit, že mj. vydává různá doporučení, ale není
nadřízeným ani zastřešujícím orgánem místních etických komisí.
V současné době aktuální seznam všech činných etických komisí na území ČR
eviduje SÚKL, který stanovuje pravidla pro jmenování multicentrických etických komisí.
SÚKL navrhuje multicentrické etické komise a následně poté jsou schvalovány
Ministerstvem zdravotnictví ČR. V evidenci SÚKL je k datu 9. července 2018 vedeno sto
třicet dva etických komisí, z toho je jedenáct multicentrických etických komisí.
Na území ČR dále pracuje Bioetická komise, kterou jako svůj odborný a poradní
orgán ustanovila Rada pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR v roce 2006. Bioetická
komise se vyjadřuje k nadnárodním materiálům, týkajícím se např. výzkumu na lidských
kmenových buňkách, a navrhuje, zda je vhodné je doporučit i pro výzkum v České
republice, a to buď beze změny, nebo s modifikací. Svá stanoviska předává Radě vlády pro
výzkum, vývoj a inovace, která je ovšem o vypracování takového stanoviska požádala.(12)
Je vhodné doplnit, že úkoly pro tuto etickou komisi zadává výhradně vláda a členové
komise nejsou a nemohou být iniciativní v podávání vlastních návrhů vhodných pro řešení.
Za neméně významnou je považována Etická komise České lékařské komory, při
které byla v roce 2002 ustanovena subkomise pro etiku výzkumu.(44)
Členy etických komisí sdružuje Fórum českých etických komisí, které je nevládní
neziskovou organizací. Cílem Fóra českých etických komisí je pomáhat etickým komisím
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při posuzování výzkumných projektů, podpora vzdělávání a výměna zkušeností členů
etických komisí, dále účastnit se jednání se státními orgány v oblasti klinických výzkumů a
zajišťovat bezplatné poradenství v oblasti etiky klinického výzkumu pro členy etických
komisí.(32)
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3

Klinický výzkum v onkologii
Ještě před několika desítkami let byla většina onkologických onemocnění

v metastatickém stadiu bez možností odpovídající léčby a prognóza onemocnění byla
neblahá. Pacientům zbývalo většinou jen několik týdnů až měsíců života. Rozvoj moderní
medicíny a nové možnosti onkologické léčby dnes umožňují pacientům prodloužení života
o několik měsíců nebo let.
Moderní vědecká medicína nabízí stále více nových diagnostických a léčebných
metod a především díky důkladné včasné diagnostice a kvalitnější léčebné péči se
prodlužuje život nevyléčitelně nemocným. Narůstá však počet chronických pacientů, kteří
jsou na léčbě dlouhodobě závislí. V tom je ovšem závažný problém. Léčba onkologických
pacientů je nákladná a naráží na ekonomické limity každého zdravotnického systému. I
z veřejných diskuzí vyplývá, že nelze všem onkologicky nemocným poskytnout
nejmodernější formy léčby. Proto se v odborných kruzích diskutuje o „konceptu
dostupnosti reálné, tedy všeobecně dostupné péče, a péči ideální, tedy problematicky
dostupné medicíny“.(47, s. 38) Z uvedené citace H. Haškovcové ovšem současně vyplývá, že
rovný a spravedlivý přístup k moderní onkologické péči není a patrně nemůže být každému
vždy a všude zajištěn. Problém, který se týká značného počtu onkologických pacientů, je
však třeba řešit. Významným příspěvkem k řešení může být právě vývoj nových léčivých
přípravků, které ovšem musí být náležitě testovány, tedy v rámci klinického hodnocení.
Mnozí pacienti o neutěšené situaci týkající se přístupu k novým účinným lékům vědí, a to
je také důvod, proč vítají své zařazení do klinického hodnocení nových léčivých přípravků,
od něhož očekávají osobní prospěch. Lze tedy ocenit, že se v České republice klinický
výzkum týkající se nových léčivých přípravků pro onkologické pacienty systematicky
provádí.

3.1

Výskyt onkologických onemocnění v České republice
Dlouhodobé trendy v epidemiologii nádorů, včetně výskytu (incidence) a úmrtnosti

(mortality) v České republice jsou sledovány Národním onkologickým registrem (dále jen
NOR), který zpřístupňuje takové informace od roku 1977 při 100% pokrytí onkologických
diagnóz v české populaci. Informace jsou dostupné na internetových stránkách
Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice www.svod.cz, které jsou spravovány
Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR). Mezi tři nejčastěji
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se vyskytující onkologická onemocnění v české populaci patří kolorektální karcinom,
karcinom prsu a karcinom děložního hrdla.
L. Dušek se svými spolupracovníky zpracoval analýzu výskytu zhoubných nádorů
v ČR za období 2001 až 2011. Ve svém výzkumu vycházel ze statistik zveřejněných na
internetových stránkách Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice. Závěry
výzkumu L. Duška shrnují, že v roce 2011 hrubá incidence zhoubných nádorů dosáhla 802
případů na 100 000 mužů a 681 případů na 100 000 žen. Celkový výskyt onkologických
onemocnění trvale rostl, za období 2001 až 2011 dosáhl růstového indexu 27,6 %. V České
republice je ročně nově diagnostikováno přibližně 8 000 pacientů s kolorektálním
karcinomem, dále 6 500 pacientek s karcinomem prsu a 1 000 pacientek s karcinomem
děložního hrdla.(28)
I když se zvyšuje incidence nádorových onemocnění, daří se ale snižovat úmrtnost,
což dokumentuje její stabilní číselné vyjádření i při zvýšených počtech onemocnělých lidí.
Pozitivní vliv na to mají nejrůznější programy prevence, které jsou cílevědomě rozvíjeny a
posilovány. Problémem je, že i přes existenci účinných metod včasné diagnostiky
nádorových onemocnění v ČR stále převažuje vysoký podíl pozdě zachycených primárních
nádorů. Přibývá také případů s vícečetnými primárními nádory. Přestože se daří stále
častěji diagnostikovat zhoubné nádory v méně pokročilých stadiích, kdy se šance na
úspěšnou léčbu zvyšuje, L. Dušek považuje včasnou diagnostiku zhoubných nádorů
v České republice za nedostatečnou.(29) Proto za prvořadé odborná veřejnost doporučuje
další posilování preventivních programů, cílený screening a obecně zvyšování zdravotní
gramotnosti na školách i ve veřejném prostoru.(29)
V souvislosti s výzkumným šetřením své práce považuji za důležité popsat analýzu
dat zveřejněných na stránkách Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR se zaměřením na
diagnózy, které byly stanoveny u respondentů zařazených do mého výzkumného šetření.
Jsou to tyto diagnózy: nádory prsu, nádory prostaty a kolorektální nádory.
Z analýzy dat o incidenci karcinomu prsu u žen v ČR (Graf č. 1) je zřejmé, že index
růstu výrazně stoupal od roku 1977 do roku 2013. Byl evidován výskyt přibližně 5 000
případů karcinomu prsu/100 000 obyvatel ročně. V celosvětovém srovnání je ČR na 19.
místě v incidenci nádoru prsu u žen (Graf č. 2).
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Graf č. 1

Nádory prsu, ženy – Index růstu incidence k roku 1977

Graf č. 2

Srovnání incidence v ČR s ostatními zeměmi, přepočet na 100 000 osob

Graf č. 3 popisuje index růstu nádoru prostaty u mužů od roku 1977 do roku 2015
s výskytem přibližně 6 000 případů/100 000 obyvatel ročně. ČR je na 27. místě
v celosvětovém srovnání incidence tohoto nádorového onemocnění (Graf č. 4).

40

Graf č. 3

Nádory prostaty, muži – Index růstu incidence k roku 1977

Graf č. 4

Srovnání incidence v ČR s ostatními zeměmi, přepočet na 100 000 osob

Index růstu nádoru tlustého střeva a konečníku u mužů v období 1977 až 2003
rychle vzrůstal. Z grafu č. 5 je zřejmé, že v období let 2003 až 2015 bylo diagnostikováno
ročně cca 2 500 až 3 000 případů/100 000 obyvatel. ČR se řadí na 5. místo v celosvětovém
srovnání incidence tohoto nádorového onemocnění (Graf č. 6).
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Graf č. 5

Nádory prostaty, muži – Index růstu incidence k roku 1977

Graf č. 6

Srovnání incidence v ČR s ostatními zeměmi, přepočet na 100 000 osob

V České republice byl zástupci České onkologické společnosti (dále jen ČOS),
Ligy proti rakovině a MZ ČR zpracován Národní onkologický program(100) (dále jen NOP)
v roce 2003. V roce 2004 byl NOP schválen Vědeckou radou MZ ČR a kladně posouzen
předsednictvem České lékařské komory. V roce 2005 přislíbil podporu NOP i tehdejší
prezident České republiky V. Klaus. Od té doby se zapojili do programu NOP státní
orgány a instituce, lékařské společnosti, pacientské organizace, vzdělávací instituce,
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zdravotní pojišťovny, farmaceutické společnosti a i některé podnikatelské subjekty a
jednotlivci.
Komplexní onkologická péče v ČR se provádí v Komplexních onkologických
centrech (dále jen KOC), Hematoonkologických centrech a Dětských onkologických
centrech. Zřízení KOC v ČR se stalo praktickým naplněním výzvy Evropského parlamentu
určeného všem členským státům v EU z 10. dubna 2008, která spočívala v tom, aby každý
členský stát na svém území zajistil multidisciplinární onkologické týmy tak, aby optimální
individuální léčba mohla být poskytnuta pokud možno všem potřebným onkologickým
pacientům.
KOC v České republice reprezentují zdravotnická zařízení, která pro onkologickou
léčbu splňují odborná kritéria stanovená ČOS. V roce 2008 byl status KOC přiznán v ČR
celkem 13 zdravotnickým pracovištím, a těmi jsou: KOC Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady, KOC Fakultní nemocnice Hradec Králové, KOC Fakultní nemocnice Na
Bulovce ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Fakultní Thomayerovou
nemocnicí s poliklinikou, KOC Fakultní nemocnice Olomouc, KOC Fakultní nemocnice
Plzeň, KOC Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, KOC Fakultní nemocnice
v Motole, KOC Krajské nemocnice Liberec, a. s., KOC Krajské nemocnice T. Bati, a. s.,
Zlín, KOC Masarykova onkologického ústavu v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí
Brno a Fakultní nemocnicí u sv. Anny, KOC Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.
z., KOC Nemocnice České Budějovice, a. s., KOC Nemocnice Jihlava, p. o., KOC Nový
Jičín, Radioterapie, a. s., KOC Pardubického kraje ve spolupráci s Radiologickým centrem
společnosti Multiscan, s. r. o. Dále jsou do Komplexní onkologické péče zapojena Dětská
onkologická centra (Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice Brno, Dětské
onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole) a Hematoonkologická centra
(Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Brno, Hematoonkologické centrum
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady, Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc,
Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň, Hematoonkologické centrum
Ústavu hematologie a krevní transfúze). Mapa center komplexní onkologické péče v ČR je
zveřejněna na internetových stránkách www.onconet.cz.(100) Na péči o onkologické
pacienty se dále podílejí ostatní zdravotnická zařízení zapojením do preventivních
programů screeningu nádorových onemocnění. Významnou roli hrají také praktičtí lékaři,
gynekologové a ostatní zdravotničtí pracovníci.
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Dne 15. prosince 2017 byl ve Věštníku MZ ČR zveřejněn dokument Organizace a
hodnocení kvality onkologické péče v ČR,(105) jehož cílem je zvýšit kvalitu onkologické
péče z důvodu narůstající prevalence nádorových onemocnění stejně jako organizaci
diagnostické, léčebné a dispenzární onkologické péče na území ČR.
Onkologická péče probíhá v jednotlivých regionech ČR a KOC v nich mají
koordinační úlohu. Nově je definována pozice Národních onkologických center (dále jen
NOC), která byla ustanovena jako koordinačně vědecko-výzkumné subjekty, a rozšiřují tak
možnost mezinárodní spolupráce v síti KOC. NOC byla zřízena ve Fakultní nemocnici
v Motole a KOC Masarykova onkologického ústavu v Brně ve spolupráci s Fakultní
nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí u sv. Anny. KOC organizují ve svých spádových
regionech

tzv.

Regionální

onkologické

skupiny,

které

sdružují

poskytovatele

zdravotnických služeb zapojených do onkologické péče.
Je nutno zdůraznit, že přes veškerý pokrok v léčbě onkologických onemocnění
(chirurgická léčba, rozvoj radioterapie, imunoterapie, léčba novými cytostatiky nebo nové
možnosti biologické léčby) je vyléčení u pokročilých onkologických onemocnění stále
omezené a spočívá v podstatě v prodloužení často problematického života. Procento
vyléčení takovýchto pacientů je velmi malé. Pozitivních výsledků v onkologické léčbě se
dosahuje pouze u počátečních stadií onkologických onemocnění. Proto je klinický výzkum
v hledání nových léčivých přípravků k léčbě onkologických onemocnění neobyčejně
aktuální a potřebný. Onkologické onemocnění je stále právem obávané onemocnění.
„Diagnóza rakoviny stále nese v obecném povědomí stigma hrozící předčasné smrti.“(123, s.
271)

Lze proto předpokládat, že ochota pacientů s onkologickým onemocněním podílet se

na klinickém výzkumu je vyšší než u pacientů s jiným onemocněním.

3.2

Práva pacientů s onkologickým onemocněním
K ochraně důstojnosti a práv nevyléčitelně nemocných a umírajících se vyjadřuje

doporučení RE č. 1418/1999 o ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně
nemocných a umírajících z roku 1999. Za významnou část považuji doporučení:
„Povinnost respektovat a chránit důstojnost všech nevyléčitelně nemocných a umírajících
osob je odvozena z nedotknutelnosti lidské důstojnosti ve všech obdobích života. Respekt a
ochrana nacházejí svůj výraz v poskytnutí přiměřeného prostředí, umožňujícího člověku
důstojné umírání. Jak v minulosti i v současnosti ukázaly mnohé zkušenosti s utrpením, je
třeba tato opatření uskutečňovat zvláště v zájmu nejzranitelnějších členů společnosti. Tak
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jako lidská bytost začíná svůj život ve slabosti a závislosti, stejně tak potřebuje ochranu a
podporu, když umírá.“(104, s. 28)
Protože výskyt onkologických onemocnění v celosvětovém měřítku stoupá (ročně
přibývá 9 milionů onkologicky nemocných a 5 milionů pacientů ročně těmto chorobám
podlehne), byla v Paříži dne 4. února 2000 na Světovém summitu proti rakovině
zveřejněna Charta proti rakovině v příštím miléniu (nazývaná také Pařížská charta, Onkocharta).(106) 4. únor se stal celosvětovým Dnem proti rakovině.(44)
Pařížská charta jednoznačně deklaruje, že práva onkologických pacientů jsou
součástí lidských práv. Ráda bych upozornila na článek III. Pařížské charty, který se týká
onkologického pacienta v kontextu klinického výzkumu:
„Signatáři se zavazují vytvářet optimální prostředí pro výzkum nádorového
onemocnění.
1. Znalost biologické podstaty rakoviny a základních mechanismů, které vedou
k jejímu vzniku a progresi, je základem všech úspěchů, díky nimž se již zvýšil a bude i
nadále zvyšovat počet vyléčených a kvalita života milionů lidí po celém světě. Rozpoznání
nových cílů pro odhalení, diagnostikování a léčbu nemoci se musí uspíšit, pokud chceme
tuto válku s rakovinou vyhrát.
Signatáři usilují o posílení úlohy vlád a průmyslu ve financování základního
výzkumu, souhlasí s povzbuzováním, ochranou a podporou vědců a se zvyšováním
prostředků, které jim umožní pracovat ve svobodných podmínkách, s cílem neustále
rozšiřovat hranice dnešních vědomostí.
2. Klinický výzkum je jediným prostředkem, který smysluplně zhodnotí výsledky
základního výzkumu a kladně ovlivní lidský život. Objevy v molekulární biologii nebo
genetice nemají vliv na prevenci rakoviny, screening, diagnózu a léčbu, pokud nejsou
pečlivě prozkoumány a zhodnoceny v klinických studiích. Klinický výzkum může
bezprostředně potvrdit probíhající základní výzkum. Tento druh přenosu ve výzkumu se
obvykle provádí v ústavech s kapacitou pro základní a klinický výzkum a rychle ověřuje
laboratorní hypotézy. Okamžitá zpětná vazba může smysluplně přesměrovat základní
výzkum a podnítit vznik nových důležitých hypotéz.
Klinický výzkum je významný a velmi náročný, nejen vzhledem k nedostatečnému
financování, ale často pro nezájem ze strany odborníků a ústavů, právě tak jako pro
nedostatečnou informovanost pacientů o možnostech zapojení do klinických studií a o
jejich cílech. Rozdíly v předpisech a zákonech jednotlivých států také způsobují, že
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provedení rozsáhlých klinických studií je velmi náročné a finančně nákladné, ačkoliv právě
tento typ studií je účinný a může lékařskou praxi posunout dopředu.
Signatáři slibují, že budou zvyšovat informovanost o klinickém výzkumu těch, které
reprezentují. Slibují využít každé příležitosti k posílení mezinárodní infrastruktury
výzkumu. Slibují prosazovat všeobecné zavedení informovaného souhlasu pacienta, plně
informovaného o cílech, rizicích a přínosu každé klinické studie.“(106)
Dne 29. června 2002 se v norském Oslu konalo valné shromáždění Asociací
evropských lig proti rakovině. Všemi členskými organizacemi byla přijata společná
deklarace na podporu a dodržování práv onkologických pacientů, tzv. Deklarace práv
onkologických pacientů.(18)

3.3

Je účast v klinickém výzkumu morální povinností dobrovolníků a pacientů?
Pokrok je uznávaným zájmem společnosti a klinický výzkum s účastí lidských

bytostí je nezbytný. Je zřejmé, že vědecký výzkum je celkově pro lidstvo prospěšný.
V biomedicínském výzkumu princip užitku předpokládá, že výzkum s účastí lidských
subjektů může a měl by být proveden pouze tehdy, pokud prospěch pro společnost převýší
rizika, kterým jsou subjekty výzkumu vystaveny.(8) Zastánci teorie utilitarismu
argumentují, že princip užitku (tzv. utility) staví nadřazenost zájmů společnosti nad zájmy
jedince a jeho právy. To odporuje ustanovením Úmluvy o biomedicíně, a to zejména
článku 2, který deklaruje prioritu zájmů člověka nad zájmy společnosti a vědy.(113)
Je závažnou etickou otázkou, zda má či nemá člověk morální povinnost obětovat část
svého dobra ve prospěch ostatních občanů, ať již současné, či budoucí generace, tím, že se
zúčastní jako subjekt klinického výzkumu. I když ponecháme stranou skutečnost, že
nemocný člověk může mít z účasti na klinickém výzkumu určitý zdravotní prospěch (a
dobrovolník nikoliv), dominuje konflikt mezi individuálním a společenským zájmem.
Názory na něj se výrazně liší, přestože konsenzuální stanovisko obsažené v Úmluvě o
biomedicíně je jednoznačné, totiž, že „zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být
nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy“.(113) Přesto se např. J. G. Sheehan
domnívá, že se v mnohých případech jedná o nátlak společnosti, a dodejme, že
v konkrétních případech i např. pacientova okolí (příbuzní, ale i zkoušející lékař atd.).
V tomto kontextu vzniká konflikt mezi zájmem veřejným a zájmem individuálním a spíše
jde o morální nárok společnosti.(115) Je tedy ospravedlnitelné žádat, aby se člověk obětoval
pro veřejné dobro? M. Munzarová konstatuje, že: „má-li společnost na něco takového
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právo, pak by její právo nemělo být podmíněno dobrovolným souhlasem jedince“.(94, s. 229)
Dále dodává, že: „je rovněž rozdíl mezi mravním požadavkem na společné dobro a
skutečným právem na ně“.(94, s. 229)
Cit pro morální povinnost je proměnlivý v čase a v závislosti na našem aktuálním
cítění. Tradiční morálka je nejen v naší, ale ve všech moderních společnostech rozvolněná
a pravidla tzv. nové morálky nejsou stanovena, a pokud ano, nejsou akceptována. Je třeba
doplnit, že výrazně poklesla míra solidarity a naopak vzrostla akceptace individualismu, a
tedy i osobního prospěchu jednotlivce v moderní společnosti. Proto se dále ptejme, zda i v
těchto nových podmínkách má lidský jedinec morální povinnost být subjektem klinického
výzkumu?
Bioetik J. Harris zveřejnil článek na téma Morální povinnost ve vědeckém
výzkumu v časopise Journal Medical Ethics v roce 2005, který vyvolal bouřlivou diskuzi
mezi zahraničními odborníky.(40) J. Harris se zabýval otázkou, zda existuje morální
povinnost účastnit se vědeckého výzkumu nebo zda je vhodné účast ve vědeckém
výzkumu vůbec podporovat. Ve své úvaze předpokládal, že uvažujeme pouze o účasti v
klinickém výzkumu, ve kterém je zajištěna ochrana subjektů před újmou a který přináší
významný prospěch pro lidstvo. Taktéž míra potenciálního prospěchu ospravedlňuje rizika
a případnou újmu s tím spojenou.(40)
J. Harris, který vycházel ze základní morální povinnosti pomáhat druhým v nouzi a
nepůsobit jim újmu, dospěl k závěru, že účast ve vědeckém výzkumu je naší morální
povinností právě proto, že hlavním účelem medicínského výzkumu je poskytnout pomoc
ostatním pacientům, kteří budou mít prospěch z provedeného výzkumu. Vždyť přece
všichni v nějaké míře a v určitém čase užíváme prospěch z předchozích klinických
výzkumů, jako např. očkování proti infekčním chorobám aj.(40) Autor dále apeluje na tzv.
základní slušnost (principle of fairness), kterou bychom mohli klasifikovat jako jistou
reciprocitu, na níž je založena soudržnost každé společnosti. Svébytným problémem je, že
je velmi nesnadné dopředu odhadnout, zda předpokládaný prospěch z klinického výzkumu
ospravedlní rizika a doprovodné zátěže subjektů, které podstupují účast v klinickém
hodnocení. Z uvedeného důvodu je žádoucí vždy porovnávat předvídatelná rizika a
předpokládaný prospěch. Poslední verze Helsinské deklarace z roku 2013 takové
porovnání jasně stanovuje v článku 17 takto: „Veškerému lékařskému výzkumu s účastí
lidských subjektů musí předcházet pečlivé vyhodnocení předvídatelných rizik a zátěží pro
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zúčastněné jednotlivce a skupiny ve srovnání s předpokládaným prospěchem pro ně i další
jednotlivce či skupiny postižené zkoumaným stavem.“(49)
Polemiku na dané téma v reakci na názory odborné veřejnosti podrobně zpracoval
ve své úvaze český právník A. Doležal.(24) A. Doležal s přihlédnutím k empirické etice,
zejména novodobějšímu konsekvencionalismu nebo klasické deontologické etice, souhlasí
s J. Harrisem, že účast na klinickém výzkumu je naší mravní povinností. Hlavní problém
však nadále zůstává v definici morální povinnosti, která není jednoznačná. A. Doležal
dodává, že J. Harris pravděpodobně v úvodu svých úvah nejdříve vycházel
z utilitaristických pozic, ale poté své tvrzení čerpal z deontologických úvah v souladu s
učením I. Kanta o maximě.(24)
Za zakladatele utilitarismu jsou považováni J. Bentham a J. S. Mill. Utilitarismus je
tvořen čtyřmi principy. Prvním principem je princip následků, který znamená, že každé
jednání způsobuje následek (konsekvence, tj. konsekvencionalismus). Na druhém principu
užitečnosti lze nejlépe definovat správné jednání tak, že pokud jednání přináší dobro co
největšímu počtu lidí, je poté považováno za správné. Třetí princip hédonismu vysvětluje,
v čem dobro spočívá. Každý člověk si určuje dobro sám a dobro spočívá v uspokojování
vlastních potřeb a zájmů, a to v hédonisticky myšleném štěstí. Posledním je princip
sociální, který spočívá v tom, že největší možné štěstí je určené co možná největšímu počtu
lidí.(136) Pojem dobro znamená „co největší štěstí pro co největší počet lidí“(122,

s.144)

a

zohledňuje konkrétního člověka v konkrétní situaci.
Oproti tomu kategorický imperativ I. Kanta přeneseně poskytuje návod, jak lze
docílit správného jednání. Na klinické hodnocení lze aplikovat Kantovu první větu
kategorického imperativu, totiž: „Jednej tak, aby se maximy tvého jednání mohly stát
obecným zákonodárstvím.“ Druhou větu kategorického imperativu: „Jednej tak, abys
používal lidství jak ve své osobě, tak i v osobě každého druhého vždy zároveň jako účel a
nikdy jako prostředek“ lze použít pro roli zkoušejícího lékaře v klinickém hodnocení tak,
že právě on by měl respektovat důstojnost subjektů hodnocení. Nikdy je nesmí využít jako
prostředek k dosažení svých zájmů a cílů.(137, s. 37)
Pro zkoušejícího lékaře jsou patrně bližší principy utilitarismu, které lze lépe
aplikovat na dilematické situace v medicíně a zejména v oblasti klinických hodnocení.
Utilitarismus bere v úvahu konkrétního člověka v jeho konkrétní situaci. Lze předpokládat,
že pojem „dobro“ pro pacienty s onkologickým onemocněním a současně subjekty
hodnocení znamená, že zkoušející lékař bude konat pouze pro jejich „dobro“, což je
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v lékařské terminologii ekvivalentem „v jejich nejlepším zájmu“. Způsob, jakým subjekty
hodnocení hodnotí prospěch a rizika z hodnoceného léčivého přípravku, souvisí s osobními
hodnotami a preferencemi. Každý člověk má své osobní preference a hodnoty, podle
kterých o dobru uvažuje. Nemocný člověk má osobní preference a hodnoty značně odlišné
od zdravých lidí a mohou se lišit od preferencí a hodnot zkoušejícího lékaře. M.
Munzarová uvádí, že je zároveň třeba respektovat očekávané „dobro spirituální“, které je
v souladu s představou subjektů hodnocení o smyslu života a jeho cíli.(96)
V reakci na článek J. Harrise uvádějí mnozí autoři, např. S. Shapshay a K. D.
Pimple, že morální povinnost účasti v klinickém výzkumu by měla být posuzována jako
imperfektní povinnost, která podporuje prospěch a dobro ostatních a celé společnosti. A.
Doležal upozorňuje zejména na argumentaci A. Wertheimera a jeho spolupracovníků a
nutnost pochopit povahu morální povinnosti: „Závazek participovat na výzkumu není
absolutní. Lépe řečeno, lidé mají to, co někteří filozofové nazývají prima facie povinnost se
účastnit. Jinými slovy za určitých okolností a skutečností může potřeba nutné účasti narůst
nebo naopak poklesnout.“(24, s. 7)
Pokud akceptujeme to, že účast v klinickém výzkumu je naší morální povinností,
naskýtá se otázka, zda by měla být účast pacienta v klinickém výzkumu podložena právní
normou. V kontextu vzniku takovéto právní povinnosti A. Doležal upozorňuje na J.
Harrisovu první argumentaci svého principu, která je protikladná k informovanému
souhlasu, takto: „Biomedicínský výzkum zahrnující lidské subjekty nemůže být zákonem
opomíjen, a z toho důvodu je dovolený a povinný, v případě, že důležitost jeho účelu je
velká a rizik a zneužití, kterému je vystaven plně informovaný a plnoletý subjekt, je
malé.“(24, s. 9) J. Harris poté dodává, že tato povinnost by sice měla být právně ukotvena,
přesto by zde neměla být stanovena sankce pro její nesplnění. A. Doležal spolu s dalšími
odborníky odmítá předmětné zakotvení takové povinnosti do právní úpravy. Většina států
má ve své legislativě obsaženy principy vycházející z Helsinské deklarace, jejíž článek 19
výslovně uvádí: „Medicínský výzkum je oprávněný pouze tehdy, pokud existuje rozumná
pravděpodobnost, že skupina populace, na které se výzkum provádí, bude mít prospěch z
výsledků výzkumu.“(49)
Účast člověka v klinickém výzkumu je některými autory považována za sociální
smlouvu. Sociální smlouva v pravém slova smyslu vymezuje zásady a postupy veřejného
chování, aniž by výrazným způsobem zasahovala do individuálních práv lidského jedince.
V ojedinělých případech jako např. v období války je dokonce povoleno nebo minimálně
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tolerováno individuální svobodu omezit. Problematikou povinnosti člověka účastnit se
klinického výzkumu v zájmu společenské smlouvy se zabývala M. Munzarová. Poukazuje
na to, že „pokusy na lidských subjektech spadají, v rámci ‚společenské smlouvy‘ kamsi
mezi využívání velké moci a normální dohody. Na druhé straně však zde ve hře není
srovnatelná extrémní nutnost přežití společnosti, ani srovnatelná nutnost oběti nebo
podstupování velkého rizika.“(94,

s. 230)

M. Munzarová zdůrazňuje, že rozhodnutí člověka

musí být zcela svobodné. „Je vhodné uvažovat spíše v rovině pojmů ušlechtilost,
nezaslouženost, vděčnost a pocit dluhu těm, kteří byli účastníky výzkumu. Společnost
zadlužená vůči těmto ‚mučedníkům‘ nemůže mít právo žádat to i na jiných, a tím zvětšovat
svůj dluh.“(97, s. 24)

3.4

Etické aspekty zapojení onkologických pacientů do klinického hodnocení
Etická dilemata v onkologii souvisejí s povahou onkologického onemocnění, velmi

nejistou prognózou a rizikem smrti. Diagnóza onkologického onemocnění je laickou
veřejností spojována se značným utrpením a blízkou a neodvratitelnou smrtí. Takové
asociativní spojení se opírá o historickou zkušenost, kdy diagnóza onkologického
onemocnění se celkem pravidelně rovnala ortelu smrti. Přestože se výrazně změnila léčba
onkologických onemocnění a v řadě případů je úspěšná, přesvědčení veřejnosti o její
„hrůze“ trvá a vyústilo v jistou stigmatizaci všech onkologických onemocnění. To je ale
současně i důvodem, proč se řada výzkumů provádí právě u pacientů s onkologickým
onemocněním. I přes nesporné úspěchy v léčbě malignit se vždy jedná o závažné
onemocnění, ke kterému se i dnes váže celá řada problémů medicínských i
psychologických.
Onkoložka H. Stankušová, která se zabývá etickými problémy svého oboru, uvádí
následující nejčastěji diskutované odborné problémy:
-

„Sdělování onkologické diagnózy a rozsah informací poskytovaných pacientovi o
prognóze onkologického onemocnění.

-

Psychosociální podpora pacienta v průběhu jeho nemoci.

-

Zařazování onkologických pacientů do klinických studií nových léčiv.

-

Rozhodnutí o ukončení agresivní onkologické léčby.

-

Péče o umírající pacienty.

-

Alternativní medicína, léčitelství.“(123, s. 272)
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V souvislosti s účastí subjektů s onkologickým onemocněním v rané fázi klinického
hodnocení jsou v zahraniční odborné literatuře diskutována především tato etická dilemata:
-

Je správné zapojit pacienta s onkologickým onemocněním do rané fáze klinického
hodnocení?(36, 147)

-

Porozuměl pacient správně pravděpodobnosti získání léčebného prospěchu z účasti
v rané fázi klinického hodnocení?(128, 146)

-

Jaké faktory ovlivňují rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického
hodnocení?(4, 17, 92, 102, 128)
Výše uvedená etická dilemata považuji za důležitá pro porozumění celkovému

kontextu klinického výzkumu v onkologii. Uvádím je zde proto, že etická dilemata, o nichž
diskutuje odborná veřejnost, úzce souvisejí s tím, jakým způsobem subjekty vytvářejí svou
sociální realitu spojenou s diagnózou onkologického onemocnění a s případnou účastí
v rané fázi klinického hodnocení. Je zřejmé, že subjekty hodnocení přikládají důležitost a
význam jiným aspektům v rozhodování k účasti v klinickém hodnocení než zkoušející
lékař. Je patrné, že jejich vzájemná interakce ovlivňuje sled událostí celého procesu
rozhodování subjektů k účasti v klinickém hodnocení. V následujících podkapitolách je
proto podrobněji popisuji a komentuji.
3.4.1 Je správné zapojit pacienty s onkologickým onemocněním do rané fáze
klinického hodnocení?
Nejvíce diskutovaným etickým dilematem je, zda je správné zapojit lidského
jedince s nevyléčitelným onemocněním do rané fáze klinického výzkumu či nikoliv. Část
odborné veřejnosti to považuje za rozporuplné. Lékař D. Wendler se svými
spolupracovníky oponuje a upozorňuje na „nevhodné využití pacientovy zranitelnosti
v lékařském výzkumu pro prospěch ostatních“.(147, s. 1297) Přestože je zapojení takovýchto
pacientů diskutabilní, ve vývoji nových léčivých přípravků v onkologii je účast
onkologických pacientů v klinickém hodnocení nezbytností. Toto je zásadní rozdíl oproti
základnímu klinickému výzkumu, kdy ve fázi I. je hodnocený léčivý přípravek podáván
pouze zdravým dobrovolníkům. V oblasti výzkumu nových léčivých přípravků, které jsou
schopné ovlivnit a změnit biologické chování nádoru, je možné jejich použití pouze u
populace onkologicky nemocných.(21) Nová chemoterapeutika, přestože jsou cytotoxická,
jsou podávána právě pacientům s onkologickým onemocněním. Do rané fáze I. klinických
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hodnocení jsou většinou vybíráni pacienti s pokročilým onkologickým onemocněním, u
kterých se předpokládá krátká doba přežití, 2 až 3 měsíce.
Pro onkologicky nemocné, kteří se nacházejí v posledním, tedy v terminálním
stadiu onemocnění, již neexistuje žádná kauzální léčba. Ta již byla vyčerpána nebo
ukončena pro marnost. Do klinického hodnocení mohou být zařazeni pacienti mladší 70
let, jejichž zdravotní stav to přes svou závažnost dovoluje. H. Stankušová poukazuje na to,
že: „Studie fáze I. dávají alternativu pro ty, kteří chtějí bojovat až do konce a nacházejí
smysl svých posledních dní v účasti na pokusu, který možná posune dále lidské
poznání.“(123, s. 276) H. Stankušová dále připomíná, že: „Lékař musí s pacientem důkladně
prodiskutovat všechny okolnosti pokusu, protože možný zisk pro pacienta se obvykle počítá
jen kolem 10 %, ale nežádoucí účinky až 100 %.“(123, s. 276)
Ve fázi II. klinického hodnocení se hodnotí účinnost hodnoceného léčivého
přípravku nebo nová kombinace známých cytostatik v porovnání se standardní
onkologickou léčbou. Lékař by měl nejprve zhodnotit citlivost nádoru ke standardní
onkologické léčbě, protože např. nádory velmi citlivé na chemoterapii jsou dobře léčitelné
a může být s jejich pomocí dosaženo vyléčení nebo alespoň remise. Teprve po vyčerpání
všech možností standardní léčby by měl lékař zvažovat účast pacienta v klinickém
hodnocení. Cílem fáze III. klinického hodnocení je zjistit, zda nový lék je účinnější a
bezpečnější než standardní onkologická léčba. Na základě výsledků této fáze klinického
hodnocení lze definovat standardy nové léčby onkologických onemocnění.(20)
H. W. Gründwald z Mount Sinai School of Medicine v New Yorku se zabýval ve
své úvaze zapojením onkologických pacientů do fáze I. klinického hodnocení a etickými
problémy, které s tím souvisejí. Za výrazný etický problém považuje podání
nevyzkoušeného léčivého přípravku s nízkou pravděpodobností přímého léčebného
prospěchu pro subjekty hodnocení. „Lékař je povinován svému pacientovi nejenom v
průběhu léčení, ale je vázán povinností nedopustit, aby rizika a zátěž pro pacienta po dobu
účasti v klinickém hodnocení nepřevážila nad potenciálními přínosy.“(36, s. 125) Jako možné
řešení této dilematické situace zkoušejícím lékařům doporučuje, aby potenciální účastníky
klinického výzkumu náležitě informovali. Doslova uvádí: „Subjektům budou předány
veškeré informace o primárním cíli studie, jeho pravděpodobném léčebném prospěchu a
rizicích a navíc bude zajištěna optimální léčebná péče.“(36, s. 125)
Za neméně významný problém H. W. Gründwald považuje skutečnost, že fáze I.
klinického hodnocení je cílena na zjištění nejlépe tolerovatelné dávky nového léčivého
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přípravku, který nebyl nikdy předtím podán člověku. Použití nevyzkoušeného léčivého
přípravku s sebou přináší riziko výskytu neočekávaných nežádoucích účinků. Proces
hledání maximálně tolerovatelné dávky je komplikovaný a znamená, že se vždy kombinuje
podání suboptimální dávky léku a toxické dávky léku, které jsou podávány velmi malému
počtu subjektů hodnocení. Výsledkem takového klinického hodnocení v praxi běžně bývá,
že nejvíce účinná dávka léku, která je nalezena, není ta nejvyšší, jak bychom
předpokládali. Abychom v praxi klinického výzkumu snížili počet subjektů vystavených
různému dávkování hodnoceného léčivého přípravku, H. W. Gründwald doporučuje použít
kombinované podání dávek léku, jako např. adaptativní zvyšování dávek léku, nebo
upravit dávku léku specificky podle potřeb jednotlivých pacientů aj.(36)
Po podání nevyzkoušeného léku člověku není možné předem identifikovat
zpožděné či dlouhodobé toxicity (rizika potenciálních nežádoucích účinků), které mohou
být zjištěny až po ukončení účasti subjektů v klinickém hodnocení (tedy pouze
v dlouhodobém horizontu). Možné řešení tohoto etického problému H. V. Gründwald
spatřuje v provedení modifikace průběžných opakovaných zhodnocení po každém podání
dávky zkoumaného léku subjektům hodnocení.(36)
Posledním etickým problémem, kterým se H. V. Gründwald zabýval ve své úvaze,
je způsob samotného náboru onkologických pacientů do rané fáze klinického hodnocení.
„Pravděpodobnost prospěchu pro pacienty je velmi nízká, a proto musíme předpokládat,
že primární hnací silou k účasti pacienta ve studii by měla být altruistická motivace
pomoci ostatním pacientům v hledání nové léčby pro dané onemocnění a rozšíření
poznatků o zkoumaném léku.“(36, s. 125) H. V. Gründwald doplňuje, že toto doporučení je
rozporuplné, a poukazuje na výsledky výzkumu autorů S. Hornga a C. Gradyho z roku
2008, kteří dané doporučení vyvracejí. „Nicméně nejvážněji onkologicky nemocní, kterým
byl představen prospekt nové, předtím nevyzkoušené léčby na člověku, očekávali od tohoto
testovaného léčiva uskutečnění zázraku, který povede k významnému zlepšení jeho/jejího
onemocnění.“(36, s. 125)
Z výše uvedeného lze vyvodit, že zkoušející lékař je zodpovědný za to, že
subjektům hodnocení řádně vysvětlil, že ve fázi I. klinického hodnocení budou užívat
hodnocený léčivý přípravek, který je teprve testován. Zkoušející lékař musí subjekty
upozornit, že cílem klinického hodnocení je zjistit nejvíce tolerovatelnou dávku a způsob
podání nového léčivého přípravku, které pomohou k získání nových poznatků ve vývoji
hodnoceného léčivého přípravku pro ostatní onkologické pacienty. Dále je třeba, aby
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zdůraznil, že většině subjektům podávaný hodnocený léčivý přípravek nejen nepřinese
žádný léčebný prospěch, ale že lze očekávat výskyt nežádoucích účinků.(60) I když
podávání pravdivých a úplných informací případným subjektům hodnocení je nezbytné a
v tom panuje mezi odborníky i právníky názorová shoda, přece jen je zarážející, že je
kladen důraz na informaci nulového zisku z účasti v klinickém výzkumu. Důsledkem může
být naprostá demotivace dotyčného pacienta, aby se klinického výzkumu zúčastnil, a to při
rovněž všeobecně sdíleném vědomí, že každý onkologicky nemocný vždy, tedy i ve chvíli,
kdy je stav beznadějný, chová v sobě naději a upíná se třeba i k novému léčivému
přípravku. Může samozřejmě akceptovat, že se zázrak v důsledku jeho podání nestane, ale
alespoň mírné zlepšení očekávat bude. Pro závažnost pojednám o tomto tématu podrobněji
v další kapitole.
V závěru své úvahy H. V. Gründwald opět zdůrazňuje, že účast v klinickém
výzkumu má být nabídnuta pacientovi s onkologickým onemocněním pouze a jen tehdy,
pokud není k dispozici jiná účinná léčba, nebo proto, že současná dostupná péče je
neúčinná.(36)
Zadavatel klinického hodnocení je povinen zajistit pojištění újmy při ublížení na
zdraví nebo při usmrcení subjektů v důsledku jejich účasti v klinickém hodnocení. Toto
pojištění pokrývá náhrady léčebných výdajů spojených s ublížením na zdraví subjektů
hodnocení a musí být platné po celou dobu trvání klinického hodnocení na území České
republiky. Pravidla zdravotního pojištění v klinických hodnoceních jsou vždy aplikována
v souladu s pravidly české legislativy.

3.4.2 Porozuměli pacienti správně pravděpodobnosti léčebného prospěchu z účasti
v klinickém hodnocení?
Účast subjektů v rané fázi klinického hodnocení je spojena s obavou, zda subjekty
správně porozuměly minimální pravděpodobnosti získání léčebného prospěchu z
hodnocené léčby po dobu účasti v klinickém hodnocení. Obava vychází z výsledků
četných zahraničních výzkumů, které potvrzují, že subjekty mají vysoká očekávání
léčebného prospěchu po podání hodnoceného léčivého přípravku, a proto se jí ochotně
podrobují.(128, 145, 146)
D. P. Sulmasy z MacLean Center for Clinical Medical Ethics, University of
Chicago a jeho spolupracovníci poukazují ve své studii na skutečnost, že subjekty mají
potíže odlišit, že cílem klinického hodnocení není individuální léčebný prospěch, ale že
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hlavním cílem je zjistit maximální tolerovatelnou dávku hodnoceného léčivého přípravku a
zhodnotit jeho bezpečnost. Mylný dojem o léčebném prospěchu se označuje pojmem
therapeutic misconception a je pozorován nejčastěji právě u onkologických pacientů.(128)
Pokud by však subjekty opravdu porozuměly povaze a uspořádání fáze I. klinického
hodnocení, lze předpokládat, že by se rozhodly právě pro neúčast v klinickém
hodnocení.(62)
Otázkou, zda pacienti správně porozumí pravděpodobnosti získání léčebného
prospěchu, se dále zabýval K. P. Weinfurt z Duke University Medical Center, Durham,
North Carolina. Ráda bych poukázala na výsledky jeho výzkumů z let 2003,(144) 2005(145) a
2008,(146) které považuji za významné pro pochopení procesu rozhodování subjektů
s onkologickým onemocněním k účasti v rané fázi klinického hodnocení. K. P. Weinfurt a
jeho spolupracovníci se dotazovali onkologických pacientů ve výzkumu v roce 2003, jak
hodnotí svou šanci získat hodnocený léčivý přípravek po dobu účasti ve fázi I. klinického
hodnocení. Výsledky jeho výzkumu ukázaly, že tři čtvrtiny z dotazovaných pacientů
ohodnotily svou šanci, že užijí nový léčivý přípravek, nejméně na 50 %. To je hodnota 10x
větší, než odpovídá reálné pravděpodobnosti, že jim bude přiřazen v randomizovaném
klinickém hodnocení hodnocený léčivý přípravek.(144)
Z výsledků výzkumu z roku 2005 K. P. Weinfurt označil za potenciální zdroj potíží
v procesu rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického hodnocení to, že subjekty
nejsou schopny správně porozumět důležitým, kvantitativním informacím ohledně
hodnoceného léčivého přípravku. Výsledky jeho výzkumu poukazují na chybné
porozumění potenciálního prospěchu z hodnocené léčby pro subjekty hodnocení, jako
např. „interpretace malé šance získání prospěchu z léčby tak, že nějaký malý přínos bude k
dispozici pro každého, kdo dostává hodnocenou léčbu, může vést pacienta k tomu, že se
rozhodne pro hodnocenou léčbu namísto podpůrné léčby. Pacient taktéž může zaměňovat
potenciální prospěch z hodnocené léčby za důvěru lékaře v to, že v jeho individuálním
případě nádor bude reagovat na hodnocenou léčbu.“(145, s. 146)
K. P. Weinfurt se zabýval ve výzkumu v roce 2008 tím, zda pravděpodobnost
získání přímého léčebného prospěchu pro subjekty hraje roli v procesu jejich rozhodování
k účasti v klinickém výzkumu.(146) Ve svém výzkumu navázal na studii F. G. Millera a S.
Joffeho publikovanou v článku Benefit in phase 1 oncology trials: Therapeutic
misconception or reasonable treatment option?(92) F. G. Miller a S. Joffe popsali dva zdroje
nejistoty v procesu rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického hodnocení: 1.
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kauzální spojitost mezi podáním hodnocené léčby a dosažitelným výsledkem a 2. vztah k
tzv. náhradním cílům klinického hodnocení. Náhradní cíle klinického hodnocení, které
souvisejí s účastí subjektů v klinickém hodnocení, mohou znamenat nepřímý léčebný
prospěch pro subjekty, a přispět tak ke zlepšení kvality jejich života a prodloužit jejich
délku doby přežití. Ze závěru studie vyplývá, že vysoké očekávání léčebného prospěchu ze
strany subjektů zařazených v klinickém hodnocení platí pro celou populaci nemocných, ale
nevypovídá o konkrétních a vždy psychicky i zkušenostně velmi heterogenních
pacientech.(146)
Pokud bychom chtěli zjistit, nakolik subjekty porozuměly poskytovaným
informacím, které souvisejí s účastí v klinickém hodnocení (zahrnující informace v ústním
poučení subjektů, informace obsažené v odpovědích na otázky subjektů), před samotným
podepsáním informovaného souhlasu, J. Mareš nabízí možnost použití upraveného
dotazníku Quality of Informed Consent od S. Joffeho a jeho spolupracovníků.(74)
Prostřednictvím dotazníku lze zjistit, zda subjekty porozuměly poskytnutým informacím o
klinickém hodnocení. Dále je možné ověřit, jak subjekty porozuměly, co bude od nich
požadováno po dobu účasti v klinickém hodnocení, a jaká je pravděpodobnost, že budou
mít léčebný prospěch z účasti v klinickém hodnocení.(89)

3.4.3 Jaké faktory ovlivňují rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického
hodnocení?
Je pacient s nevyléčitelným onemocněním ochotný zapojit se do vývoje nových
léčivých přípravků, pomoci tak ostatním pacientům v léčbě onkologického onemocnění a
svou účastí v klinickém výzkumu nezištně přispívat pro dobro společnosti? Proč
podstupuje pacient s nevyléčitelným onemocněním zvýšená rizika a nepřiměřenou zátěž,
pokud si je vědom, že pravděpodobnost získání léčebného prospěchu je minimální? Zlepší
se alespoň kvalita jeho života navzdory progresi onemocnění, přestože v to subjekt
nepochybně věří a zbývá mu několik měsíců či let do konce života? Tyto a mnohé další
otázky vyvstávají do popředí a stávají se předmětem k zamyšlení v čase, kdy je zamýšlen
nábor nových subjektů k účasti v rané fázi klinického hodnocení.(101)
Pacienti s pokročilým maligním onemocněním tvoří skupinu zvláště zranitelných
subjektů v klinickém hodnocení. Nicméně pacienti s onkologickým onemocněním, kteří
zvažují účast v klinickém hodnocení, jsou náležitě a patrně nadstandardně informováni o
svém zdravotním stavu. To znamená, že vědí, že byly vyčerpány všechny známé možnosti
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léčby a že prognóza je nepříznivá. Většinou se dozvědí, nebo si z poskytnutých informací
dovodí, že už jim zbývá jen limitovaný čas života.
Pacienti s onkologickým onemocněním a převážně ti, u kterých bylo onkologické
onemocnění diagnostikováno v pozdějším stadiu, jsou na počátku svého rozhodování
překvapeni sdělením diagnózy zlé nebo přinejmenším nejisté prognózy. Schopnost
pacientů porozumět informacím o svém zdravotním stavu a případné standardní
onkologické léčbě je značně ztížena aktuálním stavem mysli. Ve ztížených podmínkách
(bolest, deprese, úzkost aj.) jsou pacienti schopni si ze sdělení lékaře zapamatovat jen
nepatrný zlomek informace, podstatnou část však nezaznamenají vůbec nebo si ji zkreslí.
Psychiatr R. Honzák na základě svých dlouholetých klinických studií výše uvedená fakta
potvrzuje, když uvádí, že i „při nijak závažné zdravotní situaci odchází od průměrně
dobrého lékaře průměrně inteligentní pacient s tím, že třetinu podstatných informací
nestačil zaznamenat, zapamatovat si, protože je v situaci tísně, stresu a regrese, nebo
prostě proto, že jim neporozuměl a je mu trapné se zeptat“.(57, s. 38)
Poté, až pacienti částečně nebo plně akceptují pravdu o svém onkologickém
onemocnění, se jejich psychický stav zmítaný emocemi časem zmírní, jsou schopni
přijmout informaci o možnostech standardní onkologické léčby. Ostatně to, co prožívají
(nejen) onkologicky nemocní po sdělení diagnózy, popsala už v 70. letech 20. století E.
Kübler-Rosssová.(44) K akceptaci pravdy o vážném onemocnění dochází až po určitém
čase, a proto neudivuje, že v prvních „okamžicích“ ji většina nemocných není schopna
přijmout. Ke škodě věci se dnes na všeobecně známou a tzv. psychickou křivku odezvy na
příchod a rozvoj onkologického onemocnění, dle E. Kübler-Rossové(44, 48), která probíhá
v několika fázích, nebere nebo nemůže brát zřetel, prostě proto, že léčba musí být zahájena
se souhlasem pacienta. Souhlas ovšem může dát jen poučený, tedy informovaný pacient.
Tato svízel by samozřejmě vyžadovala samostatné pojednání. Na tomto místě odkazuji
alespoň na některé práce, které se jí v minulosti podrobně zabývaly, např. H. Haškovcová
ve svých knihách Lékařská etika(44) a Spoutaný život,(48) J. Křivohlavý a J. Kaczmarzyk
v publikaci Poslední úsek cesty,(81) R. Honzák ve své práci I v nemoci si buď přítelem(58) a
další. Podobně překvapeně reagují onkologičtí pacienti na informace lékaře, že přes
veškerý vědecký pokrok moderní medicíny je standardní onkologické léčby nedostatek.(104,
123)

L. J. Howiová a J. M. Peppercorn za primární důvody souhlasu s účastí subjektů
v klinickém hodnocení považují následující tři: přímý prospěch z účasti v klinickém
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hodnocení, ochotu pomoci ostatním pacientům a důvěru v lékaře, případně v dané
zdravotnické pracoviště.(62) Naopak důvody zamítnutí subjektů k účasti v klinickém
hodnocení podle nich jsou: obava z nežádoucích účinků neověřené léčby, nedůvěra
v klinický výzkum, nedostatečný přístup ke klinickým hodnocením v léčbě závažných
onemocnění aj.(62) Z výsledku výzkumu V. Jenkinse a jeho spolupracovníků vyplývá, že
primárním důvodem zamítnutí subjektů k účasti v klinickém hodnocení byla nedůvěra
v lékaře. Někteří respondenti totiž dávali přednost tomu, aby zkoušející lékař rozhodl
namísto nich o tom, zda se mají klinického hodnocení zúčastnit či nikoliv.(73)
Autorky I. Koharová a I. Inouová, které se ve své studii zabývaly rozhodovacím
procesem subjektů k účasti ve fázi I. klinického hodnocení, identifikovaly čtyři faktory,
které nejvíce ovlivňují proces rozhodování subjektů k účasti:
o „Porozumění subjektů informacím o klinickém hodnocení, které získaly od
zkoušejícího lékaře.
o Postoj osob blízkých ke klinickému hodnocení.
o Zkušenost s předchozí onkologickou léčbou.
o Postoj k životu s onkologickým onemocněním.“(79, s. E128)
Lze předpokládat, že se pacienti informují také navzájem a názor takového
pacienta, který už v klinickém hodnocení je, je významným faktorem ovlivňujícím
rozhodnutí jeho zatím nezařazeného „kolegy“.

3.5

Princip dvojího účinku v klinickém hodnocení
S principem dvojího účinku se setkává každý lékař ve své lékařské praxi, a to velmi

často. Zvažuje totiž vždy poměr prospěchu a rizik, kterými je zatížena léčba, kterou nabízí
nemocnému. Proto mě zaujala kniha filozofa D. Černého, který se principu dvojího účinku
věnoval ve své obsáhlé monografii s názvem Princip dvojího účinku a podtitulem Zabíjení
v mezích morálky. Definice principu dvojího účinku se měnila v historickém kontextu a
byla ovlivněna významnými teology a filozofy. D. Černý uvádí, že doktrína dvojího
účinku stanoví, že „mezi prvním typem jednání (negativní účinek je přímo zamýšlený) a
druhým typem jednání (negativní účinek je zamýšlen pouze nepřímo) existuje významná
morální asymetrie“.(15, s. 139)
Za významné filozofy, kteří se věnovali morálním principům dvojího účinku, D.
Černý považuje např.: filozofa práva H. L. A. Harta, který se zabýval zejména rozdílnými
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interpretacemi intence (zamýšlené jednání) a distinkcí (předvídané jednání) v trestním
právu.(15) Dále se také zabýval problémem blízkosti, který spočívá v tom, zda jednající
může tvrdit, že určitý důsledek jednání zamýšlel nebo nezamýšlel.(15) Problém blízkosti se
v bioetice týká situace, ve které se posuzuje jednání lékaře, zda zamýšlel důsledek jednání
(přímý úmysl) nebo nezamýšlel (nepřímý úmysl), ale způsobil něco, co se stalo důsledkem
jeho jednání. Příkladem takové situace je odstranění dělohy těhotné ženy, nutné proto, že je
postižena zhoubným nádorem (hysterektomie). Chirurg musí vyjmout dělohu, aby
zachránil život ženy. Přičemž ale také s dělohou vyjme plod, který zahyne. V tomto
případě je smrt plodu nezamýšleným, ale předvídaným negativním důsledkem odejmutí
dělohy.
Oponentkou principu dvojího účinku byla filozofka P. Footová. Zastávala názor, že
některé situace jsou velmi morálně asymetrické a tuto asymetrii nelze vysvětlit principem
dvojího účinku. Připouštěla však, že nelze odmítnout platnost principu dvojího účinku, a za
východisko stanovila teorii pozitivních a negativních povinností, přičemž v morální úvaze
vyšší hodnotu přiřadila negativní povinnosti.(15) Je považována za zakladatelku tzv.
trolleyologie (z anglického slova trolley), která je dnes součástí morální filozofie a zabývá
se hledáním složitých scénářů, např. „splašené“ tramvaje a možných obětí.(15) Ostatně
právě modelová situace „splašené“ tramvaje je nejslavnějším příkladem dilematických
situací (scénářů), které se důmyslně konstruují, aby „mohly testovat naše morální intuice a
morální principy“.(15, s. 138)
Vysvětleme si tuto modelovou situaci tak, že „splašená“ tramvaj má rozbité brzdy a
řítí se k výhybce. Na jedné koleji, po které by tramvaj měla pokračovat, pracuje pět lidí. Na
druhé koleji pouze jeden člověk. Řidič se musí rozhodnout, kterou ze dvou cest zvolí a zda
ohrozí na životě více osob nebo pouze jednoho člověka. Řidič změní směr jízdy tak, že
tramvaj zabije pouze jednoho člověka. Bylo rozhodnutí řidiče „splašené“ tramvaje morálně
správné? A obecně: podle jakých kritérií je možné posuzovat správnost jednání člověka?
Správnost lidského jednání lze posuzovat na základě důsledků. Spojením teorie
konsekvencionalismu s teorií hodnot well-being je možné vyhodnotit následky lidského
jednání. Utilitaristé vyhodnocují následky činů, které v případě záchrany pěti lidských
životů v situaci „splašené“ tramvaje jsou hodnoceny pozitivně. Dle morální intuice lze
předpokládat, že řidič „splašené“ tramvaje postupoval správně. Proto jsou intence
důležitým východiskem pro morální rozhodnutí a následné jednání v nejednoznačných a
složitých situacích.
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Velmi důležitou roli v morálním hodnocení lidského jednání hrají intence a jejich
vztah k dalšímu jednání: tyto intence určují, jak budou lidé jednat. D. Černý rozděluje
intence na proximátní intence, které se vztahují k cíli jednání, a remotní, které se vztahují
k cíli jednajícího.(15) D. Černý vymezuje intence následovně: „1. vyjadřují závazek
k jednání a k jeho naplnění (k naplnění jeho cíle), 2. kladou požadavky na formulaci
dalších intencí (např. během hledání prostředků k cíli), 3. omezují další možné intence, a
tím i možná jednání.“(15, s. 191)
Intence připisujeme aktérům na základě předpokladu, že jednají racionálně a jejich
jednání směřuje k racionálnímu cíli. Intence jsou vědomá rozhodnutí uskutečnit nějaké
jednání, a pokud jsou realizována v rámci plánu, lze rozlišit několik jejich typů (předchozí
intence, intence v jednání a další intence). Oponentem názoru, že intence hrají podstatnou
roli v etickém hodnocení jednání lidského jedince, je filozof J. Rachels. Je toho názoru, že
intence nejsou důležité při rozhodování, zda jde o jednání správné nebo nesprávné, protože
rozhodující je dosažení cíle. Připouští ale, že jsou důležité pro určení charakteru
jednajících osob.
J. Rachels je autorem modelové situace nazvané Návštěva babičky. Vnuk a vnučka
jdou navštívit nemocnou babičku do nemocnice. Oba svou nemocnou babičku potěší.
Vnuk má babičku rád a chce ji pouze potěšit. Vnučka však má postranní úmysl, ráda by se
stala dědičkou. Ptejme se, zda bylo jednání vnuka a vnučky správné? Dle názoru J.
Rachelse jednání vnuka a vnučky bylo správné, a to bez ohledu na remotní intenci (motiv
jednání), protože babička měla z jejich návštěvy neskrývanou radost. J. Rachels hodnotí
správnost jednání pouze na základě jejich jednání, nehodnotí je na základě intence nebo
dobrého nebo špatného charakteru. D. Černý oponuje J. Rachelsově analýze Návštěvy
babičky a argumentuje tím, že je třeba u vnuka a vnučky rozlišit jejich jednání a důsledky
těchto jednání, dále proximátní a remotní intence. Vnuk a vnučka navštívili babičku
v nemocnici (uskutečnili stejné jednání), a důsledkem tohoto jednání bylo potěšit babičku.
D. Černý doplňuje, že přestože měli oba dva stejné proximátní intence, jejich remotní
intence byly naprosto odlišné. Vnuk navštívil babičku, aby jí projevil svou lásku. Motivem
vnučky však byl spíše pokus o ovlivnění babičky tak, aby získala její majetek. Remotní
intence vypovídá nejenom o charakteru vnučky, ale také o charakteru jejího jednání.
D. Černý popisuje nejčastější podobu principu dvojího účinku v současné bioetice
na základě principů T. L. Beauchampa a J. F. Childresse, kterou lze aplikovat i na klinický
výzkum, následovně:
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„Povaha aktu: Akt musí být dobrý, či alespoň morálně indiferentní (nezávisle na
svých důsledcích).
Intence aktéra: Aktér zamýšlí pouze dobrý účinek. Špatný účinek může být
předvídaný, tolerovaný a připuštěný, nesmí však být zamýšlený.
Rozlišení mezi prostředky a důsledky: Špatný účinek nesmí být prostředkem
k dosažení účinku dobrého. Kdyby byl dobrý účinek přímým kauzálním efektem špatného
účinku, byl by aktérem zamýšlen ve snaze o dosažení dobrého účinku.
Proporce mezi dobrým a špatným účinkem: Dobrý účinek musí převážit účinek
špatný.“(15, s. 161–162)
Tyto čtyři podmínky jsou důležité proto, abychom mohli uskutečnit jednání
s dobrými nebo špatnými důsledky. D. Černý považuje princip dvojího účinku za
„rozumný způsob ospravedlnění určitého jednání“,(15,

s. 221)

které má dobré nebo špatné

účinky.
Pokusím se nyní aplikovat výše uvedené principy dvojího účinku na doporučení
zkoušejícího lékaře subjektům s onkologickým onemocněním k účasti v rané fázi
klinického hodnocení. Lze předpokládat, že doporučení zkoušejícího lékaře k účasti by
mělo vycházet z povahy aktu konat dobro, tj. přispět k vývoji nového léčivého přípravku
ve prospěch onkologických pacientů. Nelze totiž předem předpovědět, zda účast
v klinickém hodnocení způsobí dobré nebo špatné důsledky pro jednotlivé subjekty
hodnocení. Přesto je třeba připomenout, že provedení klinického hodnocení je přesně
vymezené českou právní úpravou, právní úpravou Evropské unie a Helsinskou deklarací.
Intencí zkoušejícího lékaře je zapojení subjektů do klinického hodnocení na základě svého
odborného a morálního přesvědčení, že je účast pro subjekty hodnocení prospěšná.
Zkoušející lékař si je jistě vědom toho, že podání hodnoceného léčivého přípravku je
spojeno s rizikem výskytu nežádoucích účinků, které lze předvídat a do jisté míry
tolerovat.
Pokud budeme považovat nepohodlí a případná rizika spojená s výskytem
nežádoucích účinků, nebo dokonce újmu na zdraví za špatný účinek účasti v klinickém
hodnocení, je nutné se vyvarovat toho, aby se subjekty nestaly prostředkem k dosažení
dobrého účinku – samotného cíle klinického hodnocení. Jak již bylo uvedeno
v podkapitole 2.4, v Helsinské deklaraci je explicitně uvedeno, že klinické hodnocení může
být provedeno pouze tehdy, pokud byla důkladně vyhodnocena předvídatelná rizika a zátěž
pro subjekty hodnocení ve srovnání s předpokládaným prospěchem pro ně a ostatní
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skupiny pacientů. Je neetické vystavovat subjekty hodnocení nadměrné zátěži a závažným
nežádoucím účinkům. Nicméně tomu lze předejít tím, že se velmi pečlivě sleduje výskyt
závažných nežádoucích účinků u subjektů po dobu účasti v klinickém hodnocení a
zkoušející lékař je zodpovědný za předčasné ukončení účasti subjektů, u kterých se
závažné nežádoucí účinky vyskytly, a zajistit jim odpovídající léčbu.
Poslední princip, tedy proporce mezi dobrým a špatným účinkem v oblasti
klinického hodnocení, znamená, že cíl klinického hodnocení, tj. vývoj nového léčivého
přípravku v léčbě specifického onkologického onemocnění pro ostatní pacienty, je vyvážen
případnými riziky a zátěží, které jsou subjekty hodnocení vystaveny po dobu účasti
v klinickém hodnocení.
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4

Role zkoušejícího lékaře v klinickém hodnocení
Povědomí laické veřejnosti (případně i potenciálních subjektů hodnocení) o

provádění a podmínkách účasti v klinických hodnoceních se zvyšuje prostřednictvím
aktivit farmaceutických společností a zdravotnických pracovníků (zkoušejících lékařů).
Farmaceutické společnosti ve spolupráci se specializovanými onkologickými centry
zveřejňují informace o nabídce účasti v klinických hodnoceních, ať již ve formě
reklamních letáků, informačních tiskovin, inzerce v časopisech, nebo reklamy na internetu.
Tzv. náborové materiály pro subjekty klinických hodnocení v České republice musí být
nejprve posouzeny a schváleny příslušnou místní etickou komisí předtím, než mohou být
za tímto účelem distribuovány. Nejčastějším způsobem získání informací o možnosti účasti
v klinickém hodnocení je oslovení pacientů odborným specialistou odpovědným za
provedení klinického hodnocení nebo na základě doporučení jiného ošetřujícího lékaře,
tzv. referrals.(136)
Někteří pacienti s onkologickým onemocněním jsou sami aktivní a vyhledávají
možnosti nové účinné onkologické léčby, zejména na internetu. Je to dáno tím, že jsou
velmi dobře obeznámeni s diagnózou svého onemocnění a s jeho neblahou prognózou,
omezenými možnostmi standardní onkologické léčby. Odborná veřejnost označuje takové
pacienty za zdravotně gramotné. Pojem zdravotní gramotnost znamená, že lidé již mají
dostatečné informace o svém zdraví a aktivně o ně pečují.(53) Taková péče o sebe sama se
samozřejmě týká i lidí nemocných. Tito aktivní pacienti jsou informovanější, mají tak
možnost volby z nabízených léčebných možností a očekávají, že s nimi lékař bude
podrobně probírat jejich zdravotní situaci. Samozřejmě všichni nemocní nárokují anebo
dokonce pokládají za samozřejmé, že jim bude poskytnuta léčba na náležité odborné
úrovni současného stavu vědeckého poznání, tj. podle pravidel lékařského umění (lege
artis). Pojem lege artis vznikl zkrácením z de lege artis medicinae (lat.). Právník J. Mach,
který se zabývá problematikou zdravotnického práva, vysvětluje pojem lege artis tak, že se
jedná o odborně správný postup lékaře nebo zdravotnického pracovníka, který je „v
souladu s poznatky a pravidly lékařské vědy a uznávanými postupy v medicíně“.(87,

s. 21)

Pojem lege artis je právně ukotven v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování, a to v souladu s článkem 4 Úmluvy o biomedicíně. Každý
lékař je povinen poskytovat léčbu lege artis, a tak je tomu i v klinickém hodnocení.
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4.1

Vztah lékař – onkologický pacient
Onkologický pacient podstupuje komplexní onkologickou léčbu, na které se podílí

tým celé řady specialistů. Onkologická léčba probíhá podle standardů, kterými jsou
prověřené léčebné postupy a metody. Při komplexní onkologické léčbě a použití
moderních diagnostických postupů je veškerá pozornost lékařů soustředěna pouze na
medicínskou stránku problému pacientů, tj. na fyzické projevy nemoci. Zanedbáván je
psychický dopad nádorového onemocnění a není tajemstvím, že si pacienti stěžují na
nedostatek komunikace se svými lékaři.
V této souvislosti odborníci popisují tzv. dehumanizaci medicíny, tedy takové,
která je redukována na technokratické pojetí nemoci. „Onkologický pacient se ocitá v
prostředí atomizující se super specializované medicíny, která skýtá stále modernější
technologie a nové a nové léky, kdy lékařům ubývá čas na pacienty. Stupňující se časové
nároky na provádění složitějších výkonů, zaneprázdněnost nutnou administrativou a
nutnost soustavného vzdělávání ubírají lékaři čas, který by potřeboval pro komunikaci s
pacientem, aby ho dostatečně informoval o průběhu nemoci a ‚psychicky ho podržel‘ ve
chvílích, kdy je mu nejhůř.“(123,

s. 275)

Lékaři se tak nedostává času na potřebnou

komunikaci s pacienty, projev morálního povzbuzení a psychické podpory ve chvílích, kdy
je pacientům nejhůře. „U onkologických nemocných často nejde o bolesti tělesné, ale o
prostý lidský strach z nejisté budoucnosti, pocit osamělosti po odchodu ze zaměstnání,
které dosud bylo hlavní náplní života, nebo z opuštění životním partnerem v těžké životní
situaci.“(123,

s. 275)

Je známou skutečností, že lékaři si jsou vědomi dehumanizované

medicíny a mnozí z nich by se svými pacienty rádi více komunikovali. Je-li ale celý
zdravotnický systém založen na výkonech, mezi které se nepočítá a není ani pojišťovnami
hrazen terapeutický rozhovor, pak zlepšení nelze očekávat. Téma etiky a komunikace
lékařů s pacienty je v českém prostředí detailně zpracováno např. v publikaci Etika a
komunikace v medicíně, do které přispěli svými statěmi mnozí významní odborníci
z oblasti medicíny, práva a etiky a jejímiž editory jsou R. Ptáček a P. Bartůněk.(111)
Kvalita vztahu lékař – pacient je nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje
rozhodování subjektů s onkologickým onemocněním k účasti v klinickém výzkumu.
Počátek vztahu lékař – pacient vzniká již v době, kdy pacient přichází k lékaři se svými
obtížemi a kdy se spolu opakovaně setkávají v průběhu diagnostického a později i
léčebného procesu. Stanovení diagnózy onkologického onemocnění se zlou prognózou a
zejména způsob sdělení této skutečnosti lékařem zásadně ovlivňuje průběh budování
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důvěrného vztahu pacienta k lékaři a také budoucí vzájemnou spolupráci na doporučené
onkologické léčbě. K některému lékaři má pacient více sympatií než druhému, některému
se svěří i s nemedicínskými starostmi, jinému ne.(25)
Pro kvalitní vztah lékař – pacient a jejich vzájemnou komunikaci M. Opatrná
považuje za důležité vycházet ze základních náboženských a filozofických předpokladů, a
to zejména ze základů Levinasovy filozofie. „Vidět v trpícím lidskou bytost, setkat se
s nemocným jako se svým protějškem, se svým Ty, a ne jako s Ono (M. Buver), a stát
druhému tváří v tvář, kdy tvář druhého mne vyzývá k pomoci, k lidskému, a ne vlčímu
postoji (dle I. Levinas).“(104, s. 69)
Odborníci považují za základní podmínku pro dobrou komunikaci a dobrý vztah
lékař – pacient za vztahovou nabídku, kterou popsal J. Rogers. Vztahová nabídka znamená,
že lékař ve vzájemné komunikaci s pacientem uplatňuje schopnost autenticity, vcítění a
respekt k identitě pacienta. Je nezbytnou podmínkou úspěšné léčby pacientů
v onkologii.(104)
M. Opatrná se zamýšlí nad správnou komunikací mezi lékařem a pacientem
z pohledu potřeb pacientů a uvádí, že: „Pacient je v nouzi pro svou chorobu, ale rovněž
pro nedostatek informací (nikdy nemůže mít tolik informací, kolik má lékař), pro chybějící
vzdělání (není-li onkolog). Nicméně i lékař je v nouzi, protože je také jen člověkem. Je
omezován svou schopností či neschopností se vyrovnat se svou smrtelností, úzkostí,
nejistotou. V neposlední řadě je omezován i vědomím, že jeho působení je jen omezené,
protože současná medicína je sice mocná, ale ne všemocná.“(104, s. 71)
Návrh a realizace onkologické léčby a její konkrétní průběh razantním způsobem
zasáhne do života každého pacienta. Ovlivněn je jeho dosavadní životní styl, profesní
život, vztah k partnerovi a i dalším členům rodiny. Zpravidla se změní jeho fyzický vzhled,
a narušen bývá též sexuální život.(123) Podstoupení léčby je pro pacienta velmi náročné. A
to nejen po fyzické stránce, ale i duševní. Pacient je zvýšeně citlivý, má strach a obavy a
všechny problémy spojené s léčbou prožívá silně emocionálně. V. Linhartová, která se
zabývá komunikací v medicíně, připouští, že: „Nikdo nepochybuje o tom, že psychika
pacienta má vliv na celkový ozdravný proces. Právě duševní stav pacienta během nemoci,
poznání, že léčba pouze pomocí biochemických prostředků vždy nestačí, vede k požadavku
empaticity.“(84,

s. 73)

Ze strany lékaře je očekáván empatický přístup, který se uplatňuje

právě ve vztahové rovině lékař – pacient, a je nejčastěji spojován s chováním, vnímáním,
přístupem, komunikací a porozuměním.(60) V ideální klinické praxi by si měl lékař nejen
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uvědomovat emocionální problémy svých pacientů, ale také na ně adekvátně reagovat a
pomoci je svým pacientům řešit.

4.2

Vztah lékař – pacient v klinickém hodnocení
V běžné klinické praxi je zkoušející lékař zapojen do náboru subjektů do klinického

hodnocení, tudíž podmínky pro vybudování vztahu mezi zkoušejícím lékařem a subjektem
jsou analogické běžnému navozování kontaktu lékaře s nemocným. Odpovědnost za to,
zda budou subjekty zařazeny do klinického hodnocení, a odpovědnost za jejich bezpečnost
a ochranu jejich integrity spočívá pouze na zkoušejícím lékaři. Jde tedy o morální
odpovědnost zkoušejícího lékaře – vědce.
Nejvýstižnější vymezení povinností zkoušejícího lékaře v klinickém hodnocení je
uvedeno v poslední revizi dokumentu Helsinské deklarace z roku 2013, v části Všeobecné
zásady takto:
o „Bod 4 – Je povinností lékaře prosazovat a chránit zdraví, blaho a práva
pacientů, a to včetně těch, kteří jsou účastníky lékařského výzkumu.
Lékařovy znalosti a svědomí musí být ve shodě s naplňováním této
povinnosti.
o Bod 9 – Povinností lékařů, kteří se účastní lékařského výzkumu, je chránit
život, zdraví, důstojnost, integritu, právo na sebeurčení, soukromí a osobní
data zkoumaných subjektů. Odpovědnost za ochranu zkoumaných subjektů
leží vždy na lékaři nebo jiném zdravotnickém profesionálovi, nikdy na
zkoumaných, byť dali svůj souhlas k účasti na výzkumu.
o Bod 10 – Lékaři musí brát v potaz etické, právní a regulační normy a
standardy výzkumu na lidských subjektech, které platí v jejich zemích, stejně
jako ty, jež platí mezinárodně. Žádná národní ani mezinárodní etická,
právní nebo regulační opatření by však neměla zmenšovat či odnímat
kterýkoliv druh ochrany zkoumaných subjektů stanovený touto Deklarací.
o Bod 14 – Lékaři, kteří kombinují lékařský výzkum s lékařskou péčí, by měli
své pacienty zahrnovat do výzkumu pouze do takové úrovně, která je pro ně
opodstatněná potenciálními preventivními, diagnostickými či terapeutickými
výhodami, a tehdy, mají-li dobrý důvod věřit, že účast ve výzkumné studii
neovlivní negativně zdraví těchto zúčastněných pacientů.“(49)
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Zkoušející lékař je ve vztahu k subjektům v nadřazeném postavení díky své
profesní odbornosti. O klinickém hodnocení má veškeré odborné informace a jistě si na ně
vytvořil určitý subjektivní názor. V procesu získávání informovaného souhlasu subjektů k
účasti v klinickém hodnocení je požadováno, aby zkoušející lékař nejprve ústně poskytl
objektivní informace o klinickém hodnocení, subjekty řádně informoval o hlavním cíli
klinického hodnocení, minimální pravděpodobnosti získání léčebného prospěchu a rizicích
spojených s účastí v klinickém hodnocení. Přestože je zkoušející lékař vázán etickými
kodexy, stavovským kodexem České lékařské komory a právními normami, jsou na něj
kladeny také mravní nároky. Filozof J. Sokol sděluje: „Ale i každý vědec žije svůj vlastní a
‚nevědecký život‘, kde denně hodnotí a vybírá, a ani jeho věda koneckonců nestojí mimo
něj, nýbrž naopak mu v posledku má sloužit, například právě tím, že umožní lépe předvídat
a rozhodovat.“(122, s. 156)
M. Vojtěchovský na základě svých zkušeností uvádí, že pokud subjekty souhlasí
s účastí v klinickém hodnocení a po jeho ukončení je další léčebná péče prováděna stejným
odborným lékařem, stávají se ve vztahu k lékaři jeho partnerem: „je-li předmětem
vědeckého výzkumu krátkodobý efekt farmak, výzkum obvykle nekončí před klinickými
známkami zlepšení a terapie pokračuje v jiném rámci než výzkumném dále. V této situaci je
pacient často odměňován za to, že ochotně podstoupil náročné výzkumné procedury.“ (139, s.
116)

Odměna spočívá v tom, že pokračuje kvalitní/důvěryhodný vztah mezi lékařem a

pacientem.
V některých případech není možné, aby subjekty zůstaly v následné léčebné péči
zkoušejícího lékaře, ale jsou předány do péče jiného odborného lékaře ze stejného
zdravotnického pracoviště. Lze předpokládat, že tito onkologičtí pacienti budou také
zastávat pozici partnera ve vztahu k novému lékaři, který je převzal. Rozhodli se pro účast
v klinickém hodnocení právě proto, že důvěřovali konkrétnímu zdravotnickému pracovišti
a „specialistům“, kteří zde pracují.

4.3

Důvody zapojení lékaře do klinického hodnocení
Zkoušející lékař je na klinickém hodnocení zainteresován nejenom pro obecné dobro

a dobro subjektů hodnocení, ale i pro dobro své, tj. profesní kariéru, pro objev na poli
lékařského výzkumu, pro účast na významném mezinárodním klinickém hodnocení, pro
hmotnou zainteresovanost aj. Všechna tato pro sebe očekávaná dobra si však „v každé
chvíli“ neuvědomuje, což je na škodu věci. V. Strnadová v této souvislosti definuje vnitřní
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konflikt lékaře s osobní motivací jako „profesní slepotu“.(125,

s. 186)

Pojem „profesní

slepota“ znamená, že pokud se člověk věnuje něčemu až příliš dlouho, přestane vnímat
skutečnou hodnotu dané věci, a to zejména přínosy a klady. V oblasti klinických
hodnocení lze tak předpokládat, že pokud zkoušející lékař pracuje v této oblasti příliš
dlouho, téměř již nevidí přínosy pro subjekty spojené s jejich účastí v klinickém hodnocení
a obecné dobro ostatních pacientů ve vývoji nového léčivého přípravku, ale je spíše
zainteresován pro své dobro, tj. profesní kariéru.
Lze předpokládat, že zkoušející lékař v roli výzkumného pracovníka usiluje o účast
na významném mezinárodním klinickém hodnocení především z důvodu své profesní
kariéry. Pokud je vedoucím výzkumného týmu, usiluje o to, aby výzkum byl proveden a
dokončen úspěšně. Na akademické půdě je vyvíjen velký tlak na výzkumné pracovníky,
aby dosáhli výsledků v krátké stanovené lhůtě a výsledky zveřejňovali a prezentovali na
mezinárodních konferencích, kongresech nebo v impaktovaných časopisech. Výzkumný
pracovník se z těchto uvedených důvodů dostává do obtížných situací, když dosažené
výsledky klinického výzkumu nesplňují předem stanovené cíle daného výzkumu nebo
očekávání zadavatelů.
T. Haas uvádí příklad možné tendenční úpravy výsledků výzkumu. Pokud výsledky
výzkumu na omezeném vzorku pacientů mají slabou výpovědní hodnotu, výzkumník
provádí „drobné formální korektnosti“ třeba tak, že velikost vzorku pacientů
neopodstatněným způsobem navýší.(38) Pokud výzkumný pracovník jakýmkoliv záměrným
zásahem ovlivní kvalitu vědeckých dat na výstupu nebo vědomě publikuje upravená data
svého výzkumu, dopouští se podvodného jednání.(130) Vytrvalost výzkumného pracovníka
v dosažení cíle výzkumu ovlivní také to, že výzkumník nepřikládá význam zcela
jednoznačným a odporujícím důkazům nebo je přehlíží. Pokud výzkumný pracovník
přehlíží prokazatelná rizika a ohrožuje bezpečnost subjektů hodnocení, dopouští se
podvodného jednání. Problematikou podvodných jednání se zabýval např. americký
právník J. G. Sheehan.(115) Ten uvádí nejčastější případy výskytů podvodného jednání:
falzifikaci dat, neoznámení rizik a hlášení nežádoucích účinků, manipulaci údajů
v klinickém hodnocení pomocí diagnostických technologií aj. Dále konstatuje, že
nejčastější příčinou výskytu podvodů v klinickém hodnocení je finanční motiv
zainteresovaných výzkumníků.(115)
J. G. Sheehan popisuje závažný případ neoznámení rizik a hlášení nežádoucích
účinků subjektům klinického hodnocení. V genovém klinickém hodnocení, které bylo
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prováděno na univerzitě v Pensylvánii v roce 1999, zemřel subjekt. Přestože zkoušející
lékař zjistil výskyt závažných toxicit hodnoceného léčivého přípravku, neoznámil tuto
skutečnost ani subjektům hodnocení, ani zadavateli klinického hodnocení, a nadále
pokračoval s prováděním daného klinického hodnocení. Příčinou neohlášení rizik a toxicit
hodnocené léčby byl finanční zájem zkoušejícího lékaře a jeho výzkumného týmu.
K podvodu přispěla také jejich ambicióznost a dychtivost dosáhnout úspěchu a být na
prvním místě v oblasti genové terapie zvláště vzácného onemocnění.(115)
Výstižným příkladem falzifikace dat v klinickém hodnocení je případ hlášení
chybných výsledků klinického hodnocení zaměřeného na léčbu lymfomu, který se vyskytl
na univerzitě v Alabamě.(115)
Problematiku podvodů v klinických hodnoceních zpracovala A. Jedličková ve své
disertační práci s názvem Podvod v klinickém hodnocení léčiv z pohledu etiky a práva,(72)
a to na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy ve studijním programu, který jsem
si zvolila i já. A. Jedličková se ve své práci věnovala analýze četnosti podvodů v klinickém
hodnocení, identifikovala aktéry podvodů a příčinu vzniku podvodů. Závěr výzkumné části
této práce potvrdil odhalení 14 podvodů v klinických hodnoceních v průběhu 107 auditů
správné klinické praxe provedených ve 22 státech v letech 2008 až 2013. Hlavními aktéry
podvodného jednání byli zkoušející lékaři. Příčinami vzniku podvodného jednání byly
nedostatek vhodných pacientů, finanční prospěch a osobnostní vlastnosti.(72)
Vnitřní konflikt zájmů zkoušejícího lékaře může pramenit z nejenom již uvedeného
akademického zájmu, ale také finančního zájmu. Účast zkoušejícího lékaře v klinickém
hodnocení je velmi dobře finančně ohodnocena zadavatelem klinického hodnocení, a to
zejména v případech, kdy je zadavatelem farmaceutická společnost. Zkoušející lékař je
nejrůznějším způsobem finančně pobízen, aby dosáhl pozitivních výsledků, které převáží
jakékoliv přímé finanční důsledky případného soudního řízení.(39) V důsledku toho vzniká
riziko předpojatosti zkoušejícího lékaře během analýzy dat (informací) a v průběhu
zveřejnění výsledků. E. P. Hamilton a J. M. Peppercorn doporučují, jakým způsobem
omezit potenciální předpojatost zkoušejícího lékaře, a to tak, že je zajištěn přístup k datům
z klinického hodnocení a jejich vyhodnocení nezávislými zkoušejícími lékaři, kteří nemají
přímý podíl na výsledku hodnocení, jako např. nezávislé posouzení radiografických a
patologických dat, posouzení nezávislou komisí pro kontrolu dat a/nebo posouzení
předními odborníky v dané oblasti.(39)
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4.4

Informovaný souhlas v klinickém výzkumu
Poskytnutí validních a úplných informací nemocnému o jeho zdravotním stavu a

následné získání jeho plného informovaného souhlasu se stalo v České republice od roku
2001 nezbytnou součástí běžné lékařské praxe a opírá se o Úmluvu o biomedicíně, kterou
ČR ratifikovala. Článek 10 kapitoly III. Úmluvy o biomedicíně definuje právo na
informace následovně: „Každý je oprávněn znát veškeré informace shromažďované o jeho
zdravotním stavu. Nicméně

přání

každého

nebýt

takto

informován je nutno

respektovat.“(113)
Je třeba zdůraznit, že i před rokem 2001 byli pacienti informováni o svém
zdravotním stavu. Ponechám stranou zajímavou praxi informování nemocných za první
republiky a uvedu především zákon o zdraví lidu z roku 1966. Tam byla zakotvena
povinnost lékaře informovat nemocného, ale s tím, že o tom, kdy, jak a v jaké míře dostane
pacient informace o svém zdravotním stavu, rozhodoval výhradně lékař. Situace se však
změnila a tradiční paternalistický model vztahů lékaře a pacienta se proměnil v partnerský,
který výrazně posiluje práva nemocných. Podstatné je, že nyní to není lékař, ale pacient,
který rozhoduje, zda chce nebo nechce znát informace o svém zdravotním stavu, resp.
nemoci, a také kdy si je přeje slyšet a v jakém rozsahu. Celá tato problematika týkající se
transformace vztahů lékařů a pacientů však přesahuje téma mé disertace. Právy pacientů se
zabývala H. Haškovcová ve své publikaci Práva pacientů.(45) V souvislosti s rozhodováním
pacientů k účasti na klinickém hodnocení nových léčivých přípravků je však třeba dodat,
že mnozí pacienti jsou stále přesvědčeni o tom, že nejlepší rozhodnutí v jejich prospěch
zazní z úst jejich lékařů.
Informovaný souhlas má formu ústní, konkludentní (vyplývá z okolností) a
písemnou.(43,

136)

Je třeba zdůraznit, že písemný informovaný souhlas je v případě sporů

forenzním dokladem o tom, že pacienti byli řádně poučeni a informováni. Velmi důkladně
se problematice informovaného souhlasu věnuje monografie s názvem Informovaný
souhlas a podtitulem Etické, právní, psychologické a klinické aspekty, do které přispěli
odborníci z oblasti medicíny, práva, etiky a psychologie a jejímiž editory (a také autory)
byli R. Ptáček, P. Bartůňek a J. Mach. Problematika informovaného souhlasu je v ní
zpracována systematicky.(112)
Pojem informovaný souhlas byl poprvé vysloven v souvislosti s Norimberským
procesem v letech 1946 až 1947. Význam pojmu informovaný souhlas se vyvíjel v časové
linii. Jestliže se v minulosti zdůrazňoval význam informovaného souhlasu jako záruky
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ochrany lidských práv a svobod rozhodování lidského jedince (respekt k autonomii
subjektů), následně byly doplněny o principy dobročinění a spravedlnosti.
Pojem autonomie je těžké jednoznačně definovat. Ve filozofickém smyslu se
v pojmu autonomie rozlišuje morální rovina a rovina zahrnující psychologické a
sociologické přístupy k autonomii. V oblasti bioetiky je pojem autonomie spojován
s autonomní osobou nebo s jejím autonomním jednáním.(25, s. 878)
A. Doležal souhlasí s teorií autonomního jednání bioetiků T. L. Beauchampa a J. F.
Childresse, které lze aplikovat na vztah lékař – pacient v kontextu informovaného
souhlasu. T. L. Beauchamp a J. F. Childress ve své knize Principles of Biomedical Ethics
popsali teorii autonomního jednání, která je založena na autonomii jednání a rozhodování
v konkrétním aktuálním okamžiku.(8) Podle této teorie je jednání považováno za
autonomní, pokud člověk jedná intencionálně, s porozuměním a bez omezení vnějších
vlivů. Autonomní člověk nemusí vždy jednat autonomně a naopak, člověk, který není
autonomní, může v určitých situacích jednat autonomně.
Intencionální jednání je považováno za chtěné jednání, které nutně musí být v
souladu s intencionálními následky, které jsou příčinou jednání. „Jednání (rozhodnutí)
osoby P je autonomním tehdy a pouze tehdy, když je intencionální.“(25, s. 882)
V kontextu problematiky informovaného souhlasu je nezbytné, aby pacientovi byly
poskytnuty relevantní informace pro jeho autonomní rozhodování a pacient jim dostatečně
porozuměl. Důležitou podmínkou tedy je dostatečné porozumění relevantním informacím,
ne úplné porozumění. „Jednání (rozhodnutí) osoby P je autonomním tehdy a pouze tehdy,
když tato osoba jedná (nebo se rozhoduje) na základě dostačující míry porozumění.“(25, s.
882)

V rámci vzájemné komunikace je velmi důležité omezit nerovnost mezi pacientem
a lékařem, mít pod kontrolou projevy nonverbální komunikace a citlivě předávat informace
o rizicích aj. „Jednání (rozhodnutí) osoby P je autonomním tehdy a pouze tehdy, když tato
osoba jedná (nebo se rozhoduje) bez zásadního omezení daného vnějšími vlivy (nátlakem,
manipulací, přesvědčováním).“(25, s. 882)
E. Pellegrino a D. C. Thomasma, kteří jsou opononenti principu autonomie pacienta
uvádějí, že i v partnerském modelu je lékař povinnován konat dobro.(7,

s. 177)

Lékař je

povinován vždy jednat v nejlepším zájmu pacienta. Odpovídá tomu skutečnost, že i v
dnešní době moderní medicíny se můžeme nezřídka setkat s paternalistickým modelem
vztahu lékař – pacient, a to zejména v situaci, kdy pacient dobrovolně odmítne učinit
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samostatné rozhodnutí nebo se ho vzdá. Důvodem odmítnutí je pacientova neochota nebo
neschopnost převzít zodpovědnost za své rozhodnutí. V pozadí této neochoty může být
strach, nevědomost, pouhý stereotypní zvyk, protože doposud to byl vždy lékař, který
rozhodoval o nejlepší možné léčbě pro pacienta, a mnohé další důvody. U starších pacientů
se ale zpravidla jedná o neschopnost rozhodovat o vlastním osudu. Lékaři by měli mít pro
takové pacienty pochopení, protože když v minulosti stonali, osvojili si paternalistický
model vztahů lékař – pacient. Vzhledem k tomu, že až na výjimky (např. v bezvědomí a
v té souvislosti tzv. předpokládaný souhlas), nemůže lékař zahájit léčbu u nikoho, kdo k ní
neposkytl souhlas, je možné u nemocných seniorů, aby delegovali právo rozhodnout na
někoho jiného (osobu blízkou, nebo dokonce i na lékaře). Takové delegování však musí
být provedeno písemně a s respektem ke stanoveným podmínkám. V případě účasti v
klinických hodnoceních by však subjektům nemělo být doporučováno delegování na
zkoušejícího lékař, protože je v podstatě nelze akceptovat.

4.4.1 Informovaný souhlas subjektů v klinickém hodnocení
„Informovaným souhlasem se rozumí projev vůle subjektu k účasti v klinickém
hodnocení.“(77)
Souhlas subjektů k účasti v klinickém hodnocení je projevem jejich svobodné vůle.
Je třeba vzít v úvahu, že získání souhlasu subjektů k účasti v klinickém hodnocení je déle
trvající proces. Vlastnímu aktu podpisu písemného informovanému souhlasu předchází
ústní vysvětlení základních principů a cílů klinického hodnocení, s uvedením minimální
pravděpodobnosti získání léčebného prospěchu a výčtem předvídatelných rizik spojených
s účastí v klinickém hodnocení.
Postup získání informovaného souhlasu začíná tím, že zkoušející lékař nabídne
subjektům účast v klinickém hodnocení. Odborníci se shodují na tom, že účast by měla být
nabídnuta subjektům pouze tehdy, pokud byly vyčerpány všechny možnosti standardní
onkologické léčby. Zkoušející lékař by měl subjekty hodnocení informovat o klinickém
hodnocení a hodnoceném léčivém přípravku/léčbě způsobem přiměřeným jejich chápání a
měl by subjektům poskytnout čas na doplňující dotazy ohledně klinického hodnocení. Je
nutné zajistit, aby subjekty měly k dispozici dostatečně dlouhou dobu na zvážení své
účasti, případně možnost poradit se s dalším odborným lékařem (tzv. právo na druhý
názor) nebo se svými blízkými. Teprve poté subjekty stvrdí souhlas s účastí v klinickém
hodnocení podpisem informovaného souhlasu.
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Povinností hlavního zkoušejícího je zajistit, že subjekty vysloví souhlas s účastí
v klinickém hodnocení tak, aby tento souhlas splňoval zákonné podmínky, v opačném
případě bychom hodnotili takový postup za neoprávněný zásah do integrity subjektů. (129)
Informovaný souhlas subjektů je považován za platný, pokud jej subjekty vyjádří
dobrovolně, určitě a kvalifikovaně.
V oblasti klinického výzkumu je povinnost písemného informovaného souhlasu
subjektů hodnocení nezbytností. Odborníci na zdravotnické právo P. Šustek a T. Holčapek
poukazují na důležitý požadavek získání písemného informovaného souhlasu. Zkoušející
lékař by měl zajistit, že subjekty budou mít možnost projevit svůj souhlas svobodně.
„Zkoušející především vůbec nesmí nepatřičně ovlivňovat subjekt hodnocení k účasti nebo
pokračování v klinickém hodnocení.“(133, s. 699) Souhlas informovaného je tak projevem úcty
k důstojnosti a individualitě lidského jedince. Dále doplňují: „Zkoušející se však nemůže
žádným způsobem snažit přesvědčit subjekt hodnocení k účasti či setrvání v něm, a to ať už
z jakýchkoliv důvodů.“(133, s. 699)
Zkoušející lékař poskytuje subjektům v rámci procesu vedoucího k získání
informovaného souhlasu doporučení (odborný názor) ke klinickému hodnocení, které
považuje pro subjekty za „dobré“ a správné. Přesvědčování ze strany zkoušejícího lékaře o
správnosti zvoleného klinického hodnocení, které je v souladu s prioritami a hodnotami
subjektů, podpoří jejich rozhodování k účasti. Pokud rada/přesvědčování zkoušejícího
lékaře je zavádějící, jedná se o manipulaci, která může naopak subjektům zabránit v
autonomním rozhodování. Manipulaci ze strany zkoušejícího lékaře nelze zcela vyloučit.
A. Doležal ve své úvaze o projevu autonomní vůle pacienta poukazuje na možnost
manipulace s informacemi, manipulace s možnostmi léčby a případné psychické
manipulace.(23)
Lze předpokládat, že požadavek na kvalifikovaný souhlas subjektů spočívá v tom,
že zkoušející lékař informuje subjekty o klinickém hodnocení v takovém rozsahu, aby
mohly vyjádřit svůj souhlas právě na základě toho, že podstatě klinického hodnocení a své
účasti v něm rozumí. H. Haškovcová uvádí, že pokud lékař sdělí informace pacientovi,
ještě to neznamená, že je dotyčný skutečně poučený.(43) Pacient musí totiž získaným
informacím také dostatečně porozumět. O validitě kvalifikovaného souhlasu v kontextu
klinického hodnocení je třeba uvažovat i ve spojitosti se svéprávností subjektů. Subjekt
s onkologickým onemocněním je v drtivé většině svéprávný, ale může se také stát, že trpí
psychickým diskomfortem. V takovém případě se účastníkem výzkumu nestává, i když
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teoreticky by mohl souhlas poskytnout určený opatrovník. Pokud je onkologický pacient
svéprávný, ale psychicky dekompenzovaný, je třeba opatrnosti. Nejlepším řešením je
počkat, až se jeho psychický stav stabilizuje, a teprve pak mu nabídnout účast v klinickém
hodnocení.
Problematiku informovaných souhlasů v oblasti klinických hodnocení zpracovala
M. Peterová ve své disertační práci s názvem Etika klinického výzkumu a podtitulem
Informovaný souhlas v klinickém hodnocení.(108) Ve výzkumné části disertační práce
autorka potvrdila, že informovaný souhlas subjektů v klinickém hodnocení není získáván
v souladu s platnou českou legislativou a etickými principy správné klinické praxe na
území ČR. Z provedených rozhovorů se zkoušejícími lékaři vyplynulo, že neznají českou
legislativu, která se týká provádění klinických hodnocení, a ani směrnici správné klinické
praxe. Zkoušející lékaři skutečně zařadili subjekt do klinického hodnocení navzdory tomu,
že nedošlo k odpovídajícímu postupu získání informovaného souhlasu. V závěrech
výzkumné části uvedené práce jsou uvedeny nejčastější chyby správného postupu získání
informovaného souhlasu: subjekty neobdržely písemný informovaný souhlas k přečtení,
subjekt neměl možnost klást lékaři otázky týkající se jeho navrhované účasti v klinickém
hodnocení, subjekt byl požádán o podpis informovaného souhlasu bez podání informací o
základních cílech klinického hodnocení a účasti v něm, subjekt neobdržel stejnopis
informovaného souhlasu, který byl podepsán a datován jak zkoušejícím lékařem, tak
samotným subjektem hodnocení. Za závažné zjištění tohoto výzkumu považuji, že bylo
potvrzeno, že pro pracovní vytížení lékaře nebyl získán informovaný souhlas subjektů
s účastí, a přesto byl subjektům podán hodnocený léčivý přípravek. Z rozhovorů se
subjekty vyplývá, že subjekty neposkytly dobrovolný souhlas se svou účastí v klinickém
hodnocení proto, že jim nebyly podány dostatečné informace o klinickém hodnocení, a to
zejména o rizicích spojených s účastí. Subjekty neměly dostatečný čas na rozmyšlenou o
své případné účasti a potvrdily, že na ně byl ze strany zkoušejícího lékaře vyvíjen nátlak a
promyšlená manipulace. Subjekty uvedly, že se zúčastnily klinického hodnocení prostě
proto, že jim účast byla doporučena zkoušejícím lékařem, a také proto, že jim bylo sděleno,
že po dobu účasti v klinickém hodnocení obdrží kvalitnější léčebnou péči.

4.4.2 Obsah textu informovaného souhlasu
Základní informace, které musí obsahovat písemný informovaný souhlas k účasti
v klinickém hodnocení, stanovuje příloha č. 2 vyhlášky č. 226/2008 Sb., o správné klinické
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praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků.(141) Písemný
dokument informací pro subjekty hodnocení (pacienty, ale i zdravé dobrovolníky) slouží k
zaznamenání předem ústně podaných informací. Subjekt si je může kdykoliv znovu
přečíst, protože jeden stejnopis je mu předán. Písemný informovaný souhlas, jak jsem již
ostatně uvedla, slouží také jako důkaz, že lékař pacienta náležitě poučil. Povinně se v něm
totiž musí objevit věta: „Potvrzuji, že mi byla studie vysvětlena a že jsem měl/a příležitost
ke vznesení dotazů a dostatek času na rozhodnutí, zda se studie zúčastním. Vím, na koho
se můžu obrátit, pokud budu mít další otázky.“
Přesné požadavky na rozsah a obsah textu jsou vymezeny pokynem SÚKL KLH-22
verze 3 Požadavky na text informací pro subjekty hodnocení/informovaného souhlasu(77)
takto:
-

„Upozornění, že klinické hodnocení je výzkumnou činností.

-

Cíle klinického hodnocení.

-

Léčebné postupy a upozornění na pravděpodobnost náhodného zařazení do
jednotlivých skupin lišících se léčbou.

-

Postupy a výkony v průběhu klinického hodnocení.

-

Odpovědnosti subjektu hodnocení.

-

Zdůraznění těch prvků klinického hodnocení, které mají povahu výzkumu.

-

Předvídatelná rizika či nepříjemnosti pro subjekt hodnocení.

-

Zmínění rizik pro plod nebo kojené dítě, antikoncepce.

-

Očekávané přínosy, subjekt hodnocení se uvědomí i v případech, že žádný klinický
přínos pro něho není očekáván.

-

Alternativní léčebné postupy, pokud se pacient klinického hodnocení neúčastní.

-

Léčba a podmínky odškodnění v případě újmy na zdraví vzniklé v souvislosti
s účastí v klinickém hodnocení.

-

Předpokládaná výše odměny za účast v klinickém hodnocení.

-

Předpokládané výdaje subjektu v souvislosti s jeho účastí v klinickém hodnocení.

-

Účast subjektu hodnocení je dobrovolná.

-

Přímý přístup k původní klinické dokumentaci.

-

Uchovávání záznamů o subjektech hodnocení.

-

Souhlas subjektu s tím, že bude ihned informován, pokud se vyskytne informace,
která by mohla mít význam pro rozhodnutí subjektu pokračovat v účasti v klinickém
hodnocení.
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-

Kontakt na osoby, od kterých může subjekt obdržet další informace.

-

Předvídatelné okolnosti a důvody, pro které může být účast subjektu v klinickém
hodnocení ukončena.

-

Předpokládaná doba trvání účasti subjektu v klinickém hodnocení.

-

Přibližný počet subjektů, které se budou klinického hodnocení účastnit.“(77)
Uvedený a důležitý pokyn vychází z požadavků české právní úpravy, směrnice o

správné klinické praxi z roku 1996, Helsinské deklarace a Belmontské zprávy.
V kontextu zapojení onkologických pacientů do rané fáze klinického hodnocení
doporučuje H. W. Grünwald, aby písemný informovaný souhlas obsahoval jasný popis a
vysvětlení cílů klinického hodnocení včetně hledání optimální dávky zkoušeného léčivého
přípravku, nízké pravděpodobnosti přímého léčebného prospěchu pro subjekty, zdůraznění
primárně altruistických úmyslů subjektů s provedením klinického hodnocení, stejně jako
popis doposud známých nebo případně nově se objevujících rizik.(36)

4.4.3 Výčet rizik uvedených v informovaném souhlasu
Přestože je obsah informací v písemném informovaném souhlasu právně upraven,
je předmětem mnoha odborných diskuzí. Nejpalčivějším etickým dilematem je uvedení
rizik, která se mohou v klinickém hodnocení vyskytnout. Odborníci nedosáhli shody, do
jaké míry je správné uvádět případná rizika. Všechna myslitelná nebo jen ta, která jsou
častá a závažná? Je opakovaně doloženo, že příliš podrobné informace o rizicích mohou
mít na subjekty negativní vliv. Proto někteří odborníci zvažují uvést jen některá rizika.
Problém ovšem nastává, když dojde k naplnění toho rizika, se kterým nebyly subjekty
seznámeny proto, že bylo velmi málo pravděpodobné. Hrozící spor se soudní dohrou bývá
důvodem, proč se uvádějí všechna „předvídatelná“ rizika.
Za velmi výstižné upozornění považuji názor H. Haškovcové, která k tomuto
etickému problému v oblasti běžné klinické praxe říká: „Po staletí pěstovaná ohleduplnost
vůči člověku, který se ocitl v nouzi nemoci, mizí, informace jsou podávány ‚natvrdo‘ a o
iatrogenním poškození pacienta se v této souvislosti neuvažuje.“(41, s. 33) Pojem iatrogenie
se popisuje jako negativní působení kteréhokoliv zdravotnického pracovníka na
nemocného nejenom výkonem, ale i slovním projevem. H. Haškovcová považuje za
důležité soustředit se pouze na rizika závažná a vysoce pravděpodobná tak, aby pacient byl
motivován k léčbě a měl důvěru k lékaři a celému lékařskému týmu.(41)
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R. Honzák ve svém příspěvku Placebo jako opomíjená součást léčby(61) přirovnává
výčet rizik v textu písemného informovaného souhlasu k nocebo efektu. Autorem
uvedeného termínu nocebo je W. Kennedy a zavedl ho do lékařské praxe v roce 1961.
Nocebo efekt znamená reakci na informaci „specifickou pro pacienta“ v jakékoliv podobě,
která vyvolá v lidském těle objektivní psychosomatické změny.(61) R. Honzák jako příklad
uvádí výsledky studie M. G. Myerse a jeho spolupracovníků, kteří prokázali, že v případě
upozornění možných gastrointestinálních nežádoucích účinků v informovaných souhlasech
v kardiologickém klinickém hodnocení, se tyto nežádoucí účinky skutečně objevily u
pacientů až šestkrát častěji než v opačném případě, kdy toto upozornění na ně nebylo
uvedeno.
Je nutno doplnit, že pro konstrukci informovaného souhlasu v klinickém hodnocení
je třeba následovat doporučení SÚKL. Doporučený postup pro výčet rizik v textu
písemného informovaného souhlasu uvádí pokyn SÚKL KLH 22 verze 3 v části 7
Předvídatelná rizika či nepříjemnosti pro subjekty hodnocení a doporučuje následující:
„Uvede se výčet nežádoucích účinků studijní léčby, a to pokud možno přehledně (je možné
formou tabulky), srozumitelně, v textu není vhodné používat odborné výrazy. Pokud se jim
nelze vyhnout, je třeba je vysvětlit. Uvádějte pouze výčet reálných rizik. Neuvádějte
nežádoucí účinky u léčby, která je pacientovi již známa (např. pacient je základní léčbou
léčen již před vstupem do klinického hodnocení). Vzhledem k tomu, že subjekt hodnocení
většinou nezná strukturu klinických hodnocení, neměl by být v dokumentu výskyt
nežádoucích účinků rozdělen na ty, které se vyskytly v předchozích klinických hodnoceních
u zdravých dobrovolníků, a na ty, které se vyskytly v předchozích klinických hodnoceních u
pacientů. Není také vhodné zmiňovat podrobně výsledky výzkumu na zvířatech, lze však
stručně uvést souvislost těchto dat s možným výskytem nežádoucích účinků u člověka.“(77)
Z výše uvedeného doporučení vyplývá, že subjekt by měl obdržet reálný výčet
rizik, která lze předvídat s ohledem na výsledky preklinického výzkumu a předchozí fáze
klinického hodnocení. Pokud se však vyskytnou nové informace ve vývoji nového léčivého
přípravku (tj. výskyt nových nežádoucích účinků hodnoceného léčivého přípravku), které
významně ovlivňují bezpečnost subjektů hodnocení, musí být o nich subjekty ihned
informovány. V takovém případě musí subjekty svůj souhlas s pokračováním účasti
v klinickém hodnocení vyjádřit opět formou písemného informovaného souhlasu. Subjekty
jsou opět poučeny o tom, že mohou kdykoliv svůj souhlas s účastí v klinickém hodnocení
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svobodně odvolat, aniž by to mělo negativní vliv na poskytování následné léčby nebo
znamenalo ztrátu výhod, na které mají nárok.
Položme si ještě závažnou otázku, totiž zda je správné v souvislosti s účastí v
klinickém hodnocení subjekty záměrně klamat, např. zamlčením některých rizik, uváděním
jiného cíle výzkumu, který se odlišuje od toho skutečného? J. P. Ondok cituje D.
Baumrindovou, která poukazuje na to, že: „takové klamání, jako zatajování informací za
účelem získání souhlasu subjektu k účasti na experimentu, je neetické“.(103,

s. 147)

Za

takovéto klamání může být do určité míry považováno také podávání placeba, tj.
zdánlivého léku.
V klinickém výzkumu se srovnává účinek hodnoceného léčivého přípravku
v nejrůznějších uzpůsobeních v porovnání s účinkem druhého nebo více léčivých
přípravků (standardní léčivý přípravek nebo placebo) tak, aby se objektivně vyhodnotila
jeho účinnost a bezpečnost.
Placebo v doslovném překladu znamená potěším, udělám radost, uspokojím,
vyhovím. Pojem placebo se v medicíně začal používat v 18. století. R. Honzák dodává, že
placebo bylo označeno v roce 1811 za „jakoukoliv léčbu upravenou spíše pro potěšení než
ku prospěchu pacienta“.(59) První klinické studie porovnávající účinky hodnocených
léčivých přípravků s placebem byly provedeny již ve 30. letech 20. století.(59)
Použití placeba v klinických hodnoceních je vymezeno v mezinárodních etických
kodexech, právních předpisech, směrnici o správné klinické praxi z roku 1996 a jejích
následných revizích, které vycházejí z Helsinské deklarace. Explicitní vymezení použití
placeba v poslední revizi Helsinské deklarace z roku 2013, která je odbornou veřejností
plně akceptována, deklaruje: „Jestliže neexistuje žádná prověřená intervence, je
přípustné použít placeba nebo neléčit; nebo když je z pádných a rozumných vědeckých
metodických důvodů proveden méně efektivní zákrok, než je ten, který je prokazatelně
nejlepší, používá se kontrola placebem či neléčení k posouzení účinku či bezpečnosti
zákroku; a když je pacientovi proveden méně efektivní zákrok, placebo či neléčení pro něj
v důsledku toho nepředstavují další riziko závažné a nezvratné újmy. Je nezbytné věnovat
mimořádnou snahu, aby se takové případy nezneužívaly. (49)
Placebo je tedy neexistující lék, který je tvarem, velikostí a barvou shodný
s hodnoceným

léčivým

přípravkem.

Je

používán

zejména

v

randomizovaném,

kontrolovaném a dvojitě zaslepeném klinickém hodnocení. Randomizací se rozumí
náhodné přiřazení subjektů do dvou nebo více léčebných skupin, které jsou srovnávány
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v klinickém hodnocení, přičemž kontrolní skupina subjektů užívá právě placebo.
Randomizace je v současné době prováděna náhodně a je řízena a kontrolována
elektronickým systémem.(129)
V rámci statistického vyhodnocení objektivního porovnání účinku hodnoceného
léčivého přípravku s druhým srovnávacím léčivem je důležité tzv. zaslepení, kdy subjekt
hodnocení není schopen rozlišit, zda dostává hodnocený nebo srovnávací léčivý přípravek,
např. právě placebo. Pokud je zaslepena jedna strana, subjekt nebo zkoušející lékař, jedná
se o jednoduché zaslepení (single blinding). Dvojité zaslepení (double blinding) znamená,
že jsou zaslepeny obě strany – subjekt hodnocení a zkoušející lékař.
R. Honzák ve svém příspěvku Placebo jako opomíjená část léčby(61) upozorňuje na
to, že placebo reakce je vyvolána různými mechanismy a je spojena se schopností
organismu uzdravovat se. Poukazuje na výsledky zahraničních studií, které potvrzují, že
placebo může být účinné dokonce i tehdy, když pacienti nejsou uváděni v omyl a vědí, že
užívají neaktivní látku.(61) Jako příklad uvádí studii z 80. let 20. století provedenou
v Německu pod názvem Očekávání klinických lékařů ovlivňuje placebovou analgezii, ve
které byl sledován účinek analgetik fentanylu, placeba a naloxonu po vytržení zubu
moudrosti. Lékaři sdělili pacientům, že dostanou jeden ze tří přípravků a obdrží informaci
pouze o tom, že buď dostali placebo, které může, ale nemusí jejich bolest zmírnit, nebo
naloxon, který může, ale nemusí bolest zhoršit. Fentanyl z důvodu opiátového omezení
nejprve nemohl být použit ve studii. Poté, kdy byl nakonec povolen, přesto nebyl ve studii
použit a lékaři tuto informaci pacientům neoznámili. V jedné skupině pacientů bylo možné
pozorovat silný analgetický účinek ve srovnání s výskytem bolesti u druhé skupiny
pacientů, přestože všichni pacienti užívali pouze placebo.(61)
Použití placeba v klinickém hodnocení v onkologii je považováno za etické pouze
za dodržení podmínky, že placebo nebude použito samostatně, ale bude podáváno spolu se
standardní onkologickou léčbou. To znamená, že u kontrolní skupiny subjektů je podáváno
placebo současně se standardní onkologickou léčbou (např. chemoterapií) v porovnání
s podáním hodnoceného léčivého přípravku spolu se standardní onkologickou léčbou u
sledované skupiny subjektů v klinickém hodnocení. Použití placeba v kontrolní skupině
subjektů může být považováno za etické u adjuvantní léčby, pokud neexistuje ověřená
intervence k zamezení recidivy onemocnění nebo v terminální fázi onkologického
onemocnění, nebo pokud neexistuje léčba cíleně zaměřená na specifické onemocnění,
ačkoliv paliativní léčba by měla být zajisté indikována.(16)
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4.5

Odůvodnění zapojení onkologických pacientů do rané fáze klinického výzkumu
V určité fázi vývoje nového léčivého přípravku je vždy nutné ověřit účinnost a

bezpečnost právě na vybrané skupině pacientů se specifickým onemocněním. Odborníci z
oboru klinické onkologie J. Tomášek a I. Kiss jsou přesvědčeni o tom, že: „dobře vedená
klinická studie je nejbezpečnější a nejrychlejší způsob hledání nových léčebných
možností“.(135, s. 245)
Zastánci účasti subjektů s onkologickým onemocněním ve fázi I. klinického
hodnocení argumentují tím, že klinická hodnocení jsou vytvořena s použitím adekvátních
vědeckých metod ke zhodnocení toxicity a dávkování hodnoceného léčivého přípravku pro
následné fáze II. Jsou toho názoru, že převažují etické a vědecké důvody pro zařazení
subjektů s pokročilým stupněm onkologického onemocnění ve srovnání se zdravými lidmi,
protože předpokládaná rizika nepřevyšují očekávaný léčebný prospěch pro subjekty
hodnocení.(20, 132)
J. A. Anderson a J. Kimmelman ve své úvaze o rizicích a etických dilematech fáze
I. klinických hodnocení uvádějí, že dokud nebude provedena fáze I., nelze rozpoznat
praktické podmínky terapeutické účinnosti nového léčivého přípravku ani posoudit
účinnou nebo vhodnou dávku pro podání. V klinickém hodnocení v onkologii tak lze
zjistit, které typy malignit reagují léčebnou odpovědí na podání hodnoceného léčivého
přípravku.(6)
V době příprav uspořádání (designu) rané fáze klinických hodnocení E. P.
Hamilton a J. M. Peppercorn doporučují, aby stanovení minimalizace rizik bylo zhruba
stejné u sledované skupiny subjektů, kterým je podáván hodnocený léčivý přípravek,
v porovnání s kontrolní skupinou. Porovnání účinnosti hodnoceného léčivého přípravku
s kontrolním léčivem je používáno zejména v tzv. randomizovaných klinických
hodnoceních. Klinická hodnocení jsou prováděna s cílem prokázat, že hodnocený léčivý
přípravek pravděpodobně prokáže vyšší účinnost v léčbě onkologického onemocnění,
přestože posouzení klinického obrazu o tom nevypovídá. Rizika spojená s účastí
v klinickém hodnocení by měla být zhruba srovnatelná s riziky spojenými se standardní
onkologickou léčbou.(39)
Situace, ve které je na základě dostupných lékařských poznatků nejisté, zda
klinické hodnocení prokáže pravděpodobně vyšší, nižší nebo stejnou účinnost hodnocené
léčby oproti standardní onkologické léčbě, jsou odbornou veřejností označovány pojmem
klinická rovnováha (clinical equipoise).(39) Provedení klinického hodnocení lze považovat
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za eticky odůvodněné, pokud je možné zajistit, že se klinická rovnováha vyskytuje u
kontrolní a sledované skupiny subjektů, a tedy je možné náhodně zařadit subjekty do jedné
ze dvou skupin daného klinického hodnocení.
Jednou z možností, jak zajistit klinickou rovnováhu, je, že se subjektům dostává
takové léčby, která je poskytována sledované a kontrolní skupině subjektů, a je téměř
shodná se standardní onkologickou léčbou. To znamená, že sledovaná skupina subjektů
užívá standardní onkologickou léčbu spolu s hodnoceným léčivým přípravkem a kontrolní
skupina subjektů pouze standardní onkologickou léčbu.(39)
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5

Metodologie výzkumné části
Ve vlastní výzkumné části jsem zvolila kvalitativní metodologii s využitím

techniky polostrukturovaných rozhovorů a tzv. chápajícího rozhovoru. Vycházela jsem
z výsledků výzkumu autorek I. Koharové a I. Inouové(79) a navázala na něj s
cílem porozumět etickým dilematům rozhodování subjektů s onkologickým onemocněním
k účasti v rané fázi klinického hodnocení. I. Koharová a I. Inouová identifikovaly čtyři
základní faktory, které nejvíce ovlivňují rozhodnutí subjektů k účasti v klinickém
hodnocení. Na základě těchto faktorů jsem si zvolila čtyři okruhy etických dilemat, které
považuji z pohledu subjektů v klinickém hodnocení za nejpalčivější. Tyto faktory jsem pro
účely výzkumného šetření upřesnila následovně:
o Zkoušející lékař.
o Postoj osob blízkých k účasti v klinickém hodnocení.
o Zkušenost s předchozí onkologickou léčbou.
o Postoj k životu s onkologickým onemocněním.(79)

5.1

Metodologické předpoklady výzkumného šetření
Kvalitativní výzkum je založen na zkoumání sociální reality, tedy na tom, jak

jednotliví lidé nebo skupiny osob rozumí a interpretují svět kolem sebe. Francouzský
sociolog Jean-Claude Kaufmann popisuje kvalitativní metody takto: „Kvalitativní metody
jsou určeny spíše k pochopení, zachycení jednání, procesů či teoretických modelů než
k systematickému popisu, měření či srovnávání: každé metodě odpovídá určitý způsob
myšlení a produkce vědění, které jsou jí vlastní.“(76, s. 33)
Metodologie použitá v mém výzkumném šetření etických aspektů rozhodování
subjektů k účasti v rané fázi klinického hodnocení vychází z metody zakotvené teorie
(grounded theory), kterou založili B. B. Glaser a A. L. Strauss v roce 1967.(124) Zakotvená
teorie byla dále rozvinuta A. L. Straussem a J. Corbinovou v 60. a 70. letech 20. století.
Zakotvená teorie, která provází výzkumníka studiem konkrétních sociálních a sociálně
psychologických realit, je založena na strategiích analýzy dat, u nichž zkoumá významy a
pojmy používané respondenty.(65) Analýza dat v zakotvené teorii je tvořena otevřeným,
axiálním a selektivním kódováním. Vytvořené subkategorie se spojují s kategoriemi, dále
jsou propojovány do souboru vztahů, které mají intervenující podmínky. Posléze jsou
sjednoceny do strategie jednání, interakcí a následků.(124) Velký důraz je kladen na terénní
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poznámky (memos), které vytvářejí základ zakotveného teoretického rámce. Porozumění
vztahům mezi kategoriemi jsou podkladem pro teoretické koncepty a celý teoretický
rámec. Protože zakotvená teorie předpokládala existenci objektivní reality a neutrální sběr
dat, položila základ pro použití kvalitativního výzkumu v sociálních vědách. Zakotvená
teorie byla dále rozvinuta autory K. Charmazovou(64) a Jean-Claude Kaufmannem.(76)
Jedním z teoretických směrů, který dával odpovědi na otázky zkoumající okolní svět, byl
pozitivismus, ve kterém se odráží objektivní sociální realita. Respondenti připisují této
sociální

realitě

významy

ve

vzájemných

interakcích.

Objektivního

zkoumání

(objektivistický předpoklad) bude dosaženo pouze tehdy, pokud si výzkumník udrží odstup
od respondenta a jeho sociální reality a nebude jimi ovlivněn.
Americká socioložka K. Charmazová předložila konstruktivistickou verzi
zakotvené teorie,(65) která je postavena na předpokladu existence mnoha sociálních realit
(relativistická ontologie), dále na tom, že výzkumník a respondent společně tvoří významy
(subjektivistická epistemologie), a konečně na předpokladu interpretace porozumění
významům zkoumaných respondentů.(26) Sociální konstruktivismus předpokládá existenci
mnoha sociálních realit, neboť lidé vytvářejí své sociální reality, přikládají významy
jednotlivým skutečnostem a jednají ve shodě s nimi. Přestože lidé tvoří svou sociální
realitu, je jejich aktivita ovlivněna působením vnějších interakcí (historicky a kulturně
situovanými systémy). V konstruktivisticky zakotvené teorii jde tedy pouze o porozumění
konkrétní sociální realitě u dané skupiny respondentů. Zkoumání je ovlivněno vzájemnými
interakcemi mezi výzkumníkem a respondentem. Ve výzkumném šetření mé disertační
práce byla použita právě konstruktivistická verze zakotvené teorie podle K.
Charmazové.(65)
Další formu konstruktivistické verze zakotvené teorie pod názvem „chápající
rozhovor“ rozvinul francouzský sociolog Jean-Claude Kaufmann.(76) Chápající rozhovor je
typem sběru kvalitativních dat formou nestandardizovaného rozhovoru, ve kterém je důraz
kladen na empatii, jež má umožnit porozumění sociální realitě. Ve srovnání se základními
principy kvalitativního výzkumu, které doporučují omezení vlivu výzkumníka na
respondenta (výzkumník se neangažuje), Jean-Claude Kaufmann doporučuje pravý opak.
Jean-Claude Kaufmann vychází z konstruktivistické teorie, ve které člověk vytváří
představu o sobě samém a svou specifickou sociální realitu během interakce s ostatními, a
rozhovor je právě jednou z takových interakcí.(76) Výzkumník by měl být aktivně zapojen
do rozhovoru a iniciovat respondenta. Vyjádřením se k probíranému tématu Jean-Claude
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Kaufmann svým způsobem obrací způsob konstruování objektu: „Terén už neslouží
verifikaci předem stanovené problematiky, ale stává se výchozím bodem pro její
zkoumání.“(76,

s. 27)

V takto pojatém rozhovoru dochází ke sdílení významů jednotlivých

skutečností a jednání ve shodě s nimi u daných sociálních realit respondentů.
5.2

Cíl výzkumného šetření
Cílem mého výzkumného šetření je porozumět rozhodování subjektů (to, co

respondenti definují jako „sociální realitu“ a její důsledky) k účasti v rané fázi klinického
hodnocení a porozumět mu z hlediska subjektivně konstruovaných realit, které jsou u
každého respondenta jiné. Zaměřila jsem se na to, jak respondenti popisují svou situaci,
jaké významy přikládají jednotlivým událostem a setkání s lidmi, která předcházejí celému
procesu rozhodování k účasti a následně ovlivňují rozhodování. Mým cílem není hodnotit
způsoby, jakým svou sociální realitu jednotliví respondenti vytvářejí a popisují, ani to, zda
je pravdivá nebo není.
V České republice jsou dostupné základní statistické údaje o prováděných
klinických hodnoceních v onkologii zveřejněných na webových stránkách SÚKL. Zatímco
v zahraničních časopisech se o problematice rozhodování subjektů k účasti v rané fázi
klinického hodnocení obšírně referuje, v českých časopisech se prakticky nevyskytuje.
Odborné tuzemské časopisy odkazují pouze na průběh a výsledky dosavadních klinických
hodnocení nových léčivých přípravků v léčbě onkologických onemocnění.
Je nutno doplnit, že sociální realita každého fenoménu v současné společnosti je
ovlivněna zevními faktory. Socioložka R. Dudová uvádí, že podle sociálního
konstruktivismu si každá společnost a její jednotliví aktéři sociálního světa svým
každodenním jednáním vytváří svoji sociální realitu, která je omezena vnějšími vlivy, tzv.
mocenskými diskurzy.(26) Je tedy zřejmé, že vytváření sociální reality subjektů v
rozhodování k účasti v rané fázi klinického hodnocení ovlivňují mocenské diskurzy. Mezi
tzv. mocenské diskurzy v oblasti klinického výzkumu lze zařadit právní normy a etické
kodexy provedení klinických hodnocení, diskurz standardní onkologické léčby a
klinických hodnocení prezentovaný odbornou veřejností a médii, diskurz onkologických
onemocnění spojených s neodkladnou a bolestivou smrtí, hodnotové orientace společnosti
aj.
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5.3

Rozhovor v konstruktivistickém paradigmatu
Polostrukturovaný nebo nestandardizovaný rozhovor je metodou kvalitativního

výzkumu, jak porozumět určitému sociálnímu jevu nebo sociální realitě do hloubky a
odhalit významy, které jim respondenti přisuzují.
V souladu s konstruktivistickou teorií popisují J. A. Holstein a J. F. Gubrium
aktivní dotazování (active interviewing) tak, že respondent se stává aktivním účastníkem
rozhovoru, nejenom tím, že sděluje své životní zkušenosti, ale také tím, že v samotném
procesu rozhovoru tyto zkušenosti konstruktivně tvoří a obměňuje. „Construed as active,
the subject behind the respondent not only holds the details of a life’s experience but, in
the very process of offering them up to the interviewer, constructively shapes the
information.“ (54, s. 14)
Jean-Claude Kaufmann doporučuje, aby v rozhovoru výzkumníka s respondentem
byla narušena vzájemná asymetrie. Rozhovor by se měl blížit spíše rozhovoru dvou
rovných partnerů. Je sice třeba, aby výzkumník byl aktivně zapojen do rozhovoru a vzbudil
zájem respondenta,(76) ale neměl by hrát dominantní roli. Respondent vytváří obraz sama
sebe a svou sociální realitu během rozhovoru s výzkumníkem, který se stává přímým
pozorovatelem procesu konstrukce sociální reality respondenta a vytváření vzniklých
významů zachycuje.
Je zřejmé, že výzkumník vstupuje na počátku výzkumného šetření do rozhovoru s
respondentem se seznamem předem připravených orientačních otázek, ale později by se
jimi již neměl řídit. Jean-Claude Kaufmann zdůrazňuje potřebu zachytit každou zajímavou
myšlenku respondenta, případně se vrátit k důležité otázce a konfrontovat respondenta s
dříve vysloveným názorem. Respondent by měl mít možnost vytvářet svou sociální
zkušenost a zároveň výzkumník by měl mít možnost usměrňovat téma rozhovoru na
problematiku vytyčeného cíle výzkumného šetření.(76) Jean-Claude Kaufmann přisuzuje
důležitou roli v rozhovoru empatii. Výzkumník by měl vyjádřit zaujetí a sympatie
respondentovu vyprávění tak, aby v něm získal „pozorného posluchače“. Výzkumník svou
empatií vstoupí do respondentova světa a porozumí jeho významům.
V klasické metodologii kvalitativního výzkumu je doporučováno, aby byl
výzkumník zdrženlivý, neaktivní v interakci s respondentem, přičemž tak brání
respondentovi v samotné interakci a jeho snaze se svěřit. Pravým opakem je podle mnou
zvolené metodologie aktivní výzkumník, který v interakci s respondentem vyjadřuje svoje
názory, emoce, tj. může se smát, lichotit, vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas aj. Jean85

Claude Kaufmann popisuje ideálního výzkumníka takto: „Musí to být anonymní cizinec,
kterému je možné říci cokoliv, protože ho už nikdy neuvidí, a který jakožto osoba
nezaujímá v síti jeho vztahů žádné místo. Zároveň se mu během rozhovoru musí přiblížit,
jako by byl jeho známý, někdo, koho zná, nebo si myslí, že ho zná důvěrně, a komu je
možné všechno říci.“(76, s. 62)
Ve výzkumném šetření o rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického
hodnocení jsem použila polostrukturované rozhovory, které poskytují dostatečnou volnost
respondentům k interpretaci své reality (vyprávění o sobě) a zároveň mi umožňovaly téma
rozhovoru směrovat na relevantní oblasti výzkumného problému. Chápající rozhovor byl
použit jako primární technika sběru dat s respondenty. Pro hlavní okruhy etických dilemat,
které byly spojeny s rozhodováním subjektů k účasti v klinickém hodnocení, jsem si
vytvořila seznam základních otázek, jež mohou co nejlépe odkrýt významy spojené se
závažným onkologickým onemocněním a účastí v klinickém hodnocení. U jednotlivých
respondentů bylo použití základních otázek volitelné. V průběhu rozhovoru s
respondentem jsem v některých případech byla nucena klást základní otázky týkající se
výzkumného šetření, pokud respondent svoji sociální realitu popsal nedostatečně nebo
uvedl nesrozumitelné informace. Oproti tomu u některých respondentů byly význam a
popis sociální reality srozumitelně interpretovány, takže jsem mohla některé základní
otázky z rozhovoru vypustit a přenechat větší prostor narativnímu vyprávění respondenta.
Seznam základních otázek zaměřených na jednotlivé tematické okruhy dilematických
aspektů rozhodování subjektů k účasti v klinickém hodnocení, které jsem použila v mém
výzkumném šetření, je uveden v příloze č. 2.

5.4

Výběr vzorku a provedení rozhovorů
Byla jsem si vědoma toho, že nejlepším možným způsobem, jak oslovit potenciální

subjekty (respondenty) s žádostí o účast ve výzkumné části mé disertační práce, je
návštěva na specializovaném zdravotnickém pracovišti a pomoc zkoušejícího lékaře nebo
zdravotnického pracovníka (tj. sestry). Výběr respondentů byl omezen pouze na pacienty
s onkologickým onemocněním s první nebo předchozí zkušeností s účastí v rané fázi
klinického hodnocení. Oslovila jsem tři zdravotnická pracoviště specializující se na
onkologickou léčbu na území České republiky. Zvolila jsem fakultní nemocnici
spolupracující s KOC v hlavním městě Praha (dále jen pracoviště A), soukromé
zdravotnické pracoviště na území hlavního města Praha (dále jen pracoviště B) a
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mimopražské KOC (dále jen pracoviště C). Všechna zdravotnická pracoviště splňovala
podmínky pro poskytování onkologické léčby dle podmínek stanovených ČOS JEP a
zároveň se aktivně účastnila mezinárodních klinických hodnocení. Tamní oslovené
zkoušející lékaře jsem ubezpečila, že názvy pracovišť budou anonymizovány, stejně tak
jako veškeré získané informace z výzkumného šetření. Dále jsem je ujistila, že výsledky
výzkumu budou použity pouze pro účely této disertační práce nebo pro prezentaci
v odborném tisku.
Výběr zdravotnických pracovišť nebyl náhodný. S pracovišti A a B jsem měla
osobní pracovní zkušenost. Do těchto zdravotnických zařízení jsem v minulosti docházela,
protože jsem pracovala na pozici monitora klinických hodnocení. Proto jsem
předpokládala, že bude snazší navázat spolupráci se zkoušejícími lékaři a všeobecnými
sestrami a budou více ochotní mi pomoci s oslovením potenciálních respondentů.
Pracoviště C jsem oslovila na základě doporučení své kolegyně. Bylo zřejmé, že
zaměstnanci všech pracovišť byli velmi pracovně vytíženi a jakákoliv pomoc s výběrem
každého potenciálního respondenta byla nad rámec jejich pracovních povinností. Je třeba
zdůraznit, že zapojení a pomoc ze strany zdravotnických pracovníků jednotlivých
pracovišť byly dobrovolné a bez jakéhokoliv finančního ohodnocení. Výzkumná část byla
pouze částečně hrazena z programu Prvouk FHS UK, a to ve výši, která umožnila
technické zpracování dat z rozhovorů.
Vzorek respondentů byl účelový a počet rozhovorů byl stanoven metodou saturace
vzorku na počet sedmnáct (17). K saturaci vzorku dojde, pokud již další získaná data
nejsou zdrojem nových informací a výsledný teoretický model je stabilizován. Vzorek
respondentů měl zahrnovat co největší možné spektrum subjektů klinických hodnocení.
Kritéria zařazení respondentů do výzkumného šetření byla následující: pacient
s onkologickým onemocněním, muž a/nebo žena, dvě věkové kategorie v rozpětí od 18 do
45 let a od 45 let výše, různé úrovně dosaženého vzdělání a předchozí nebo první
zkušenost s účastí v rané fázi klinického hodnocení.
V zahraniční odborné literatuře převažují výsledky výzkumů s respondenty
s onkologickým onemocněním, kteří, tak jako u nás, s účastí v klinickém hodnocení
souhlasili. Pro porozumění etických dilemat rozhodování subjektů k účasti v rané fázi
klinického hodnocení na území České republiky považuji za zajímavé porovnat výsledky
mého výzkumného šetření s výsledky výzkumů dostupných v zahraniční odborné
literatuře. Ze vzorku respondentů jsem proto vyloučila ty pacienty s onkologickým
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onemocněním, kteří účast v klinickém hodnocení odmítli. Důvody odmítnutí subjektů k
účasti v klinickém hodnocení se zabývali I. Kohara a T. Inoue. Do svého výzkumu zařadili
pacienty, kteří odmítli účast v klinickém hodnocení a za důvod odmítnutí k účasti uvedli
zachování současné kvality života před riziky spojenými s účastí v klinickém
hodnocení.(79) Obdobný výzkum provedl V. Jenkins se svými spolupracovníky.(73)
Porozumění etickým aspektům a důvodům, které vedly k tomu, že pacienti s onkologickým
onemocněním účast v klinickém hodnocení odmítli, je třeba věnovat pozornost a bylo by
vhodné tuto problematiku dále rozpracovat v samostatné práci.
Mé výzkumné šetření probíhalo od října 2013 do února 2015. Předvýzkum jsem
zahájila v říjnu 2013 provedením dvou rozhovorů, na kterých jsem si ověřila zvolenou
metodologii výzkumného šetření. V průběhu listopadu 2013 až února 2014 jsem provedla
sedm rozhovorů s respondenty, které byly zprostředkovány na pracovištích B a C. Na
pracovišti A, po předběžné dohodě o spolupráci, nebyl zprostředkován kontakt s žádným
potenciálním respondentem. Lze předpokládat, že hlavním důvodem nespolupráce byla
značná časová vytíženost zdravotnických pracovníků.
Na pracovištích B a C probíhaly rozhovory s respondenty tak, aby nebyl narušen
běžný chod příslušných oddělení. Obě pracoviště jsem nejdříve osobně navštívila.
Zkoušejícím lékařům jsem představila cíl výzkumného šetření a kritéria výběru vhodných
respondentů. Na každém pracovišti byla na základě dohody se zkoušejícím lékařem
vybrána všeobecná sestra, která oslovovala potenciální respondenty s nabídkou účasti v
mém výzkumném šetření. Pokud respondent souhlasil s účastí, všeobecná sestra
zprostředkovala setkání k provedení rozhovoru v předem stanovený den a čas
s výzkumníkem (poznámka autora, s autorem této práce). V úvodu rozhovoru jsem
každého respondenta seznámila s cílem výzkumného šetření a umožnila jim klást
dodatečné otázky k účasti ve výzkumném šetření. Poté, co respondent stvrdil svůj souhlas
ve formě písemného informovaného souhlasu, byl rozhovor zahájen.
Rozhovory s respondenty na pracovišti C probíhaly vždy ve stejný den, kdy byla
plánována návštěva subjektu v klinickém hodnocení na pracovišti. Rozhovor s respondenty
probíhal před nebo po lékařském vyšetření subjektů. Volba místa konání rozhovoru na
pracovišti nebo v domácím prostředí byla respondentům nabídnuta dopředu. Protože
všichni respondenti dojížděli do zdravotnického zařízení z celého regionu, souhlasili
s provedením rozhovoru právě v něm, ale v neutrálním prostředí, v tzv. edukační
místnosti. Stejným způsobem byla provedena setkání s respondenty na pracovišti B. Tam
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ale polovina respondentů dala přednost provedení rozhovoru ve svém domácím přirozeném
prostředí.
Na jaře 2014 jsem přehodnotila vzorek respondentů. Na základě prvních výsledků
analýzy dat z již provedených rozhovorů bylo zřejmé, že je třeba rozšířit vzorek
respondentů o kategorii – muž. Doposud vzorek respondentů zahrnoval pouze kategorii
respondentů – ženy. Vycházela jsem z předpokladu, že větší zájem o účast ve výzkumném
šetření bude právě u žen, které jsou více ochotné sdílet svoji zkušenost a sociální realitu
s ohledem na svou sociální a rodinnou situaci než muži. Proto jsou respondentky ve vzorku
více zastoupeny. Respondentky potvrdily shodně ve výzkumném šetření, že jsou ochotné
zapojit se do vývoje nového léčivého přípravku, a tak pomoci ostatním pacientům v léčbě
onkologického onemocnění. Více než polovina respondentek přisuzuje „pomoci ostatním“
význam „pomoci svým blízkým“, tj. členům rodiny, např. dětem nebo vnoučatům.
Na podzim 2014 jsem požádala pomocí osobního kontaktu o spolupráci fakultní
nemocnici spolupracující s KOC v hlavním městě Praha (dále jen pracoviště D).
Rozhovory byly uskutečněny v prostředí pracoviště D na nemocničním pokoji
respondentů. V jednom případě byl rozhovor na základě osobního přání respondentky
proveden v domácím prostředí. Rozhovory s respondenty probíhaly vždy ve stejný den,
kdy byla plánována návštěva subjektů v klinickém hodnocení na pracovišti D.
Délka rozhovorů s každým respondentem byla od jedné do tří hodin. Celkovou
délku rozhovoru určoval každý respondent sám v závislosti na své ochotě v něm
pokračovat či nikoliv. Během rozhovorů jsem se setkala s odlišným přístupem a
rozdílnými odpověďmi respondentů v závislosti na pohlaví. U respondentů jsem se setkala
s tím, že neodhalovali své emoce, přestože jim byly kladeny citlivé otázky. Muži se snažili
udržet kontrolu nad sebou pravděpodobně proto, že byli v submisivní pozici respondenta.
Velmi časté byly jejich odpovědi: „Víte, co myslím.“ Této strategii ze strany mužů jsem se
snažila zabránit a rozhovor s respondentem dovést až k předpokládanému závěru. Je
zřejmé, že uvedené strategii mužů není možné se zcela vyhnout, ale je třeba jí věnovat
zvýšenou pozornost během analýzy dat získaných z rozhovorů.
Celkový časový průběh rozhovorů s respondenty výzkumného šetření je uveden v
tabulce č. 1. V tabulce č. 2 je uveden počet respondentů zastoupených na jednotlivých
pracovištích A až D.
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Tabulka č. 1
Měsíc/rok

Počet
rozhovorů

X.
2013

XI.2013

XII.2013

II.2014

III.2014

IV.2014

VIII.2014

X.2014

XI.2014

XII.2014

II.2015

1PŘ

1PŘ + 3

1

3

2

1

1

1

1

1

1

Časový průběh rozhovorů s respondenty

Tabulka č. 2
Zdravotnické pracoviště

Počet rozhovorů

A

0

B

5

C

9

D

3

Počet respondentů/zdravotnické pracoviště

Popis vzorku respondentů s uvedením základních sociodemografických údajů je
uveden v tabulce č. 3, která je přílohou č. 3 této práce.
V příloze č. 4 uvádím zkrácený rozhovor s respondentkou Olgou, který považuji za
výjimečný. Olga ve svém vyprávění popisuje jasně a podrobně svou sociální realitu
(závažné onemocnění, onkologickou léčbu, účast v klinickém hodnocení aj.), zamýšlí se
průběžně nad ní a reflektuje jednotlivé skutečnosti a přikládá jim významy, které již
v průběhu rozhovoru vytvářejí „novou“ sociální realitu.

5.5

Analýza dat výzkumného šetření
K. Charmazová zdůrazňuje, že v zakotvené teorii je kódování prvním klíčovým

analytickým krokem výzkumníka od popisu k jeho konceptualizaci. Kódy reflektují zájem
výzkumníka a jeho perspektivu, ale také informaci v kódech obsaženou.(65)
V zakotvené teorii zahrnuje analýza získaných dat nejdříve počáteční nebo otevřené
kódování, ve kterém výzkumník třídí data a vytváří kódy. Následuje selektivní nebo
zaměřené kódování, ve kterém výzkumník používá nejčastěji se objevující počáteční kódy
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a třídí je do kategorií a lze je konceptualizovat do velkého množství dat. Kódování tedy
znamená, že výzkumník zachycuje to, co vidí v datech, v kategoriích, které současně
popisují a rozdělují data.(65)
Před vlastní analýzou dat z výzkumného šetření o rozhodování subjektů k účasti
v rané fázi klinického hodnocení byly rozhovory zaznamenány na digitálním diktafonu a
následně přepsány. Tyto texty se staly primárním zdrojem dat. Pro práci s daty jsem
použila programu ATLAS.ti, který je určen právě pro analýzu kvalitativních dat. Nejdříve
byly texty rozhovorů analyzovány v počátečním kódování – v řádcích (line-by-line
coding).(65) To znamená, že v textu jsem vybrala určitou oblast a označila ji kódem. Poté
v rámci zaměřeného kódování jsem vybrala kódy, které zahrnovaly informace, jež se
opakovaly ve většině rozhovorů. Z těchto kódů jsem vytvořila kategorie. Kategorie se
shodným významem jsem poté sloučila a vytvořila subkategorie spojené do hlavních
kategorií. Zaznamenala jsem si poznámky, které popisují vlastnosti jednotlivých kódů a
kategorií a vztahy mezi nimi, které byly základem pro vytvoření teoretického konceptu a
zakotvené teorie výzkumného šetření o rozhodování subjektů k účasti v rané fázi
klinického hodnocení.(65)
Z analýzy dat výzkumného šetření byly vytvořeny čtyři hlavní kategorie a jejich
subkategorie a dvě doplňující kategorie:
Kategorie I. – Lékař (zdravotnický pracovník)
-

Doporučení lékaře k účasti.

-

Důvěra v lékaře.

-

Správné pochopení cíle výzkumu.

-

Očekávaný léčebný prospěch.

-

Pomoc ostatním.

-

Být pod kontrolou.

-

Pacient s výhodami.

Kategorie II. – Osoby blízké
-

Postoj osob blízkých k onkologickému onemocnění.

-

Postoj osob blízkých k účasti.

-

Zaopatření osob blízkých.

Kategorie III. – Předchozí zkušenost
-

Předchozí zkušenost s onkologickou léčbou.

-

Zkušenost s léčbou ve studii.
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Kategorie IV. – Postoj k životu
-

Postoj k životu před onemocněním.

-

Postoj k životu s onemocněním.

-

Změna v postoji k životu po ukončení účasti.

-

Naděje a optimismus.

-

Čerpání síly na léčbu.

-

Smíření s nemocí a životem.

Z analýzy dat dále vyplynuly doplňující kategorie:

5.6

-

Doporučení účasti v klinickém hodnocení neznámu pacientovi.

-

Smíření se smrtí.

Etické souvislosti výzkumného šetření
Před zahájením výzkumného šetření na podzim 2013 jsem oslovila etickou komisi

pracoviště C s žádostí o posouzení plánu výzkumného šetření a předložila jsem ke
schválení písemný informovaný souhlas určený respondentům, a stejně tak i písemné
informace pro respondenty. Etická komise posoudila žádost kladně. Respondenti byli
zařazeni do výzkumného šetření teprve poté, co jsem jim předala ústní informaci o cíli
výzkumného šetření a informace v písemné formě informovaného souhlasu. Vzor
formuláře informovaného souhlasu respondentů je v příloze č. 1. Respondenti souhlas
s účastí ve výzkumném šetření stvrdili podpisem písemného informovaného souhlasu.
Z pozice výzkumníka jsem respondentům potvrdila, že veškeré získané informace a osobní
údaje budou anonymizovány a bude s nimi zacházeno pouze jako s důvěrnými.
Respondenti jsou v mém výzkumném šetření uváděni pod přezdívkou.
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6

Komentované výsledky výzkumné části – rozhodování subjektů
k účasti v klinickém hodnocení
I. Koharová a T. Inouová rozdělují proces rozhodování subjektů k účasti

v klinickém hodnocení do čtyř fází. Na počátku pacienti čelí skutečnosti, že pokud něco
neučiní, čeká je v nejbližší době pouze smrt. Tento psychologický nátlak vychází
z konfrontace s realitou, že jejich onkologické onemocnění v pokročilém stadiu nelze léčit,
protože neexistuje standardní onkologická léčba. Pacienti jsou vystaveni psychologickému
šoku z blížícího se konce života a blízké smrti. Ve druhé fázi rozhodování jsou pacienti
obeznámeni s možností účasti ve fázi I. klinického hodnocení, zvažují přínos této účasti
podle informací získaných od zkoušejícího lékaře a z písemného informovaného souhlasu.
Zjišťují, že se budou muset rozhodnout k účasti pod vlivem značné nejistoty. Pokud
pacienti s účastí souhlasí, uvědomují si, že účast v rané fázi klinického hodnocení je pro ně
nadějí prodloužit si délku přežití, a nacházejí si proto rozhodující faktory. V poslední fázi
rozhodování pacienti vyjádří souhlas s účastí v klinickém hodnocení nebo ji zamítnou poté,
co byli vystaveni značným pochybnostem a nejistotě a stáli tváří v tvář smrti. Pokud
pacienti odmítli účast v klinickém hodnocení, ukončují standardní onkologickou léčbu a
podstupují paliativní léčbu zaměřenou na zmírnění bolesti a utrpení, které prožívají.(79)
Výsledky zahraničních výzkumů potvrzují, že nejčastějšími faktory ovlivňujícími
rozhodování subjektů k účasti patří očekávání léčebného prospěchu, ochota zapojit se do
klinického výzkumu, a být tak nápomocen ve vývoji nového léčivého přípravku a pomoci
ostatním pacientům v léčbě onkologického onemocnění.(62,

128, 146)

Dalšími faktory jsou:

důvěra ve zkoušejícího lékaře, naděje v prodloužení délky přežití a zlepšení kvality života,
snadný přístup k lékařským specialistům, možnost sledování zdravotního stavu ze strany
lékařského týmu v klinickém hodnocení aj.(11, 73, 102)
V následujících podkapitolách jsou blíže popsány faktory, kterým respondenti
výzkumného šetření

(subjekty s onkologickým

onemocněním) přisuzují

význam

ovlivňující rozhodování k účasti v rané fázi klinického hodnocení. Respondenti na základě
těchto významů postupně vytvářejí obraz své sociální reality ovlivněné závažným
onkologickým onemocněním, pro které je účast v klinickém hodnocení nadějí na
prodloužení délky života a hledání cesty k zajištění plnohodnotné kvality života.
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6.1

Etický pohled – zkoušející lékař

6.1.1 Důvěra v lékaře a doporučení k účasti v klinickém hodnocení
Výsledky mého výzkumného šetření potvrzují, že účast v klinickém hodnocení
většině respondentů doporučil lékař specialista či přímo zkoušející lékař, který byl aktivně
zapojen do náboru subjektů do klinického hodnocení. Na základě stanovení diagnózy
onkologického onemocnění většina respondentů podstoupila v první fázi komplexní
onkologické léčby chirurgické odstranění zhoubné tkáně, která byla poté doplněna
standardní onkologickou léčbou. Respondenti, u kterých byla zahájena standardní
onkologická léčba na zdravotnickém pracovišti splňující podmínky KOC, měli větší
pravděpodobnost, že budou osloveni s nabídkou účasti v klinickém hodnocení. Účast jim
byla nabídnuta přímo lékařem specialistou, který byl zároveň zkoušejícím lékařem
účastnícím se daného klinického hodnocení nebo kolegou z onkologického oddělení
stejného zdravotnického pracoviště. Celkem dvanácti respondentům účast v klinickém
hodnocení doporučil zkoušející lékař (odborný lékař) ve zdravotnickém zařízení.
Názorným příkladem je úryvek rozhovoru respondenta Václava, kterému účast doporučil
právě zkoušející lékař. „Dozvěděl jsem se to od lékařky z onkologie, kdy mi řekla, že prostě
existuje studie. V podstatě není žádná léčba, že prostě když skončí chemoterapie a potom
se čeká, co dál, jak dlouho to vydrží, a prostě čekala by mě další chemoterapie. Až by ty
hodnoty stouply na nějakou mez, tak by mě prostě čekala další, druhá linie tý
chemoterapie, a tady byla možnost prostě jít do tý studie, kdy nebyl žádnej lék a ta studie
oddalovala tu druhou linii prostě někam na časový ose, někam dál. A to jsem chtěl
využít.“(Václav)
Ostatním respondentům doporučil účast v klinickém hodnocení jejich odborný
lékař a zároveň jim doporučil zdravotnické zařízení, které provádělo klinické hodnocení.
Takto se to stalo i v případě respondenta Petra, kdy lékař specialista doporučil účast
v klinickém hodnocení v jiném zdravotnickém zařízení, ve kterém klinické hodnocení
probíhalo. „Pan doktor mi řekl, jestli bych nechtěl jít do téhle studie. Já sem řekl: ‚No,
pane doktore, já nevím, já přece o tom nic nevím, neznám to. Co byste udělal vy v tom
případě?‘ A von říká: ‚Já bych do té studie šel. Já bych na to pracoviště určitě šel.‘ A já
jsem řekl: ‚Tak když mi to takto říkáte, tak to beru a jdu tam.‘“(Petr)
Čtrnáct (14) respondentů označilo účast v klinickém hodnocení za svou první
zkušenost s účastí v klinickém hodnocení. Pouze tři (3) respondenti, Jindřich, Václav a
Olga, uvedli předchozí zkušenost s účastí v klinickém hodnocení. Respondent Jindřich
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nebyl vybrán k účasti v předchozím klinickém hodnocení, protože ho zkoušející lékař
nemohl zařadit do klinického hodnocení na základě vstupních kritérií. Respondent Václav
svou účast v prvním klinickém hodnocení ukončil dříve z vlastního rozhodnutí, protože
hodnocený léčivý přípravek nepřinášel očekávaný léčebný prospěch, tedy zlepšení
zdravotního stavu. Václav si aktivně vyhledal druhé klinické hodnocení na internetu a
přihlásil se k účasti. „Prostě, že jsem si vybral smůlu v tý první vlně, když jsem ten lék
nedostal. A zatím, zatím na tý studii, co jsem četl jako na internetu, tak jako psali, že to
vydrží, já nevím půl roku ta chemoterapie. A teď v podstatě, já už jsem snad přes rok, rok
asi a tři měsíce na týdletý léčbě a jsem jako kromě bolesti zad, mám bolesti zad, že nemám
žádný jiný problémy.“(Václav)
Respondentka Olga se rozhodla zúčastnit předchozího klinického hodnocení,
protože byly vyčerpány všechny možnosti standardní onkologické léčby. Účast
v klinickém hodnocení pro ni znamenala naději vyzkoušet nový léčivý přípravek, který by
mohl docílit alespoň remise zhoubného onemocnění a zlepšení kvality života. Nicméně
účast v klinickém hodnocení nepřinesla očekávaný léčebný prospěch. „Je to strašně těžký,
ale já teda musím říct, že na podzim toho roku, kdy se nepovedla třeba ta studie, v kterou
jsme nějak dejme tomu doufali. Protože každej doufá, že jo, že to bude něco nového, že to
něco přinese.“(Olga)
Třináct (13) respondentů je přesvědčeno, že účast v klinickém hodnocení jim byla
nabídnuta proto, že je zkoušející lékař zvolil za „vhodného adepta“ k účasti. Respondentka
Marta své porozumění zdůvodnění vhodného adepta interpretuje takto: „Doktor mě zavolal
a ten mně teda prostě úplně, jak Bůh jsem na něj koukala, všechno mi vysvětlil. Řekl mi
prostě, že mám teda ten nádor, co teda jsem měla, že to obsahovalo hodně těch bílkovin,
ten HER2 pozitivní. Takže bych mohla jít do týhle studie. Byl úžasnej a je dodneška pořád
skvělej. No tak mi to řekl prostě takhle, že budu ještě při tý klasický chemoterapii, budu
ještě v tý studii, budu mít ještě tenhle lék. Tak já jsem teda se vším souhlasila.“(Marta)
Sedm (7) respondentů se shodovalo v názoru, že jim zkoušející lékař vysvětlil
základní principy a cíle klinického hodnocení. Přestože respondenti měli možnost klást
doplňující otázky k účasti v klinickém hodnocení, pět (5) respondentů nevyužilo této
možnosti. U těchto respondentů převažovala „bezmezná“ důvěra v doporučení
zkoušejícího lékaře. Respondentka Milada uvádí, že pro ni nabídka k účasti byla zprvu
překvapením a jediný důvod, proč ji lékař vybral do klinického hodnocení, je, aby ji
„zachránil“. Milada k tomu doplnila: „Pokud by nevěřil, že se z toho dostanu, tak mně
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nebude takovou léčbu navrhovat.“(Milada) Respondentka Jana, která zcela nepochybuje o
doporučení zkoušejícího lékaře, popisuje svoji důvěru ve zkoušejícího lékaře takto:
„Dělejte si se mnou, co chcete. Dodneška mi není jasný, proč mě do toho programu vzali,
to mně není jasný.“(Jana)
Celkem devět (9) respondentů využilo svého práva a kladlo zkoušejícímu lékaři
doplňující otázky, aby získali doplňující informace o základních principech klinického
hodnocení a pravděpodobnosti získání léčebného prospěchu z účasti v klinickém
hodnocení. Využili také relativně dostatečně dlouhé doby na rozmyšlenou a možnosti
poradit se se svými blízkými, ještě předtím než souhlasili s účastí v klinickém hodnocení.
Respondentka Marta uvedla, že měla možnost klást otázky a zeptat se zkoušejícího lékaře
na vše potřebné. „Všechno jsme probrali. Úplně do posledního detailu. Lékař mi řekl, jak
to bude probíhat. Jaké mám možnosti. Když budu chtít odstoupit, můžu kdykoliv ze studie
vystoupit. Všechny otázky mi zodpověděl, kde jsem tápala. Takže mi vše bylo jasný. Mohla
jsem se kdykoliv vrátit s dalším dotazem. Tady ten přístup lékařů byl fakt skvělej a je tady
stále. I ze strany sestřiček je skvělej.“(Marta)
Těchto devět (9) respondentů dokázalo popsat vlastním způsobem základní
principy a cíle klinického hodnocení v rámci rozhovoru výzkumného šetření. Avšak pouze
tři (3) z těchto devíti respondentů je přesně interpretovali. O tom svědčí úryvek rozhovoru
s respondentkou Gabrielou. „Už když mi to naznačil, tak tam bylo 90 % toho, že bych to
zkusila, jo, protože mi opravdu vysvětlil, že tydle léky, že by měly mít ten účinek, že prostě
sebemenší tu částečku by prostě měly zlikvidovat. Takže mi přinesl podklady, přinesl mi
všechno vlastně vypsaný, co se tý studie týká, co to obnáší. Jakým způsobem mně bude
určeno léčení, protože tam bylo několik větví, jakým způsobem mně bude určený, že on to
taky neví, že to bude opravdu počítačem udělaný vylosovaný, a to, no.“(Gabriela)
Tři (3) respondenti, Petr, Jindřich a Vlasta, vyjádřili nedůvěru v účast v klinickém
hodnocení ihned poté, co jim zkoušející lékař poskytl základní informace o klinickém
hodnocení a nabídl jim účast v něm.
Poradit se o své zamýšlené účasti v klinickém hodnocení s jiným odborným
lékařem nebo praktickým lékařem využili pouze respondenti Vlasta, Petr a Jindřich.
Respondent Petr diskutoval o své případné účasti v klinickém hodnocení se svou sestřenicí
lékařkou, se kterou konzultoval veškerou zdravotní dokumentaci od stanovení diagnózy
onkologického onemocnění a materiály, které se týkaly informací o účasti v klinickém
hodnocení. Petr svoji účast v klinickém hodnocení zvažoval velmi důkladně a dlouho.
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Nejdříve ji odmítl. Poté, co se poradil se sestřenicí lékařkou a získal doplňující informace
k účasti od zkoušejícího lékaře, zvážil všechny informace a svůj postoj přehodnotil. Petr
zdůvodňuje rozhodnutí o účasti v klinickém hodnocení takto: „No, nicméně doktorovi, asi
mu na tom záleželo, abych se zúčastnil tý studie. De facto já jsem byl bez ztráty v tý době.
Tak on mě přesvědčil. Jednalo se o to, že buď vám dávají dva léky proti nevolnosti a v tý
studii byl ještě třetí lék. Na internetu se dočtete, že je nejlepší mít tři léky proti nevolnosti
zároveň. No tak doktor mně slíbil, protože tento lék se podával jenom při tý první dávce
chemoterapie, takže ten lék by mně dával jako podobnej dál, abych netrpěl těma
nevolnostmi.“(Petr) Petr dále doplňuje: „Nechtěl jsem do toho vlastně potom jít, ale když mě
přesvědčili, že mě budou léčit tímhletím lepším způsobem, dá se říct, tak jsem na to
kejvnul.“(Petr)
Z výše uvedeného úryvku rozhovoru s respondentem Petrem je zřejmé, že
zkoušející lékař vyvinul větší nátlak a přesvědčování subjektu k účasti, než bylo nutné, ve
srovnání s ostatními respondenty výzkumného šetření. Z rozhovoru s Petrem nelze odvodit
přesný důvod, který vedl zkoušejícího lékaře k přesvědčování a nátlaku na Petra.
Předpokládám, že zkoušející lékař sledoval pouze léčebný prospěch pacienta, a konal tak
v souladu se svou profesní povinností a morální odpovědností vědce. Obdobný případ
„přesvědčování a nátlaku“ o účasti v klinickém hodnocení zkoušejícím lékařem byl popsán
v rozhovoru respondenta Jindřicha. Jindřich zprvu nabídku k účasti v klinickém hodnocení
odmítl a přirovnával ji k pokusu, že „ze mě chtějí udělat pokusnýho králíka“. Poté, co mu
zkoušející lékař poskytl doplňující informace, Jindřich celou situaci přehodnotil a s účastí
v klinickém hodnocení souhlasil. Úryvek rozhovoru s respondentem Jindřichem je toho
důkazem. „No, původně se mi do toho nechtělo, protože jsem nevěděl, do čeho jdu. Takhle
jo, protože pak, když mi to podrobně vysvětlil, že to je jenom formou, že to je jenom pro
studium a že budu chodit na to vyšetření, že mě budou kontrolovat, že prakticky oni to
poznají nebo já nevím, pak jsem do toho teda šel.“(Jindřich)
Respondentka Gabriela uvádí, že jí byl poskytnut dostatečný čas na rozmyšlenou, a
mohla se přijít s partnerem zeptat zkoušejícího lékaře na cokoliv. „Žádná otázka jim
nepřišla hloupá nebo to, že by řekli jako, ježíš nebo ňáký oči v sloup, na všecko do detailů,
co jsme potřebovali, tak prostě řekli.“(Gabriela)
Patnáct (15) respondentů ve výzkumném šetření uvedlo, že neznají pravý důvod
doporučení zkoušejícího lékaře k účasti v klinickém hodnocení. Respondentka Jana si toto
zdůvodnila následovně: „Moje první reakce byla, ať si se mnou dělají, co chtějí. V tu chvíli
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a potom, to byl pro mě takovej impulz, že mě to nakoplo, když už se léčím a mám ty léky,
který se zkouší na lidech, tak už to musí mít nějaký důvod.“(Jana)
Výsledky výzkumného šetření s respondenty potvrzují, že jedním z hlavních
faktorů rozhodování subjektů k účasti v klinickém hodnocení byla důvěra a doporučení
zkoušejícího lékaře. Potvrdilo to čtrnáct (14) respondentů. Další faktory, které měly vliv na
rozhodování subjektů k účasti v souvislosti se zkoušejícím lékařem jsou tyto: vztah
zkoušejícího lékaře k subjektům, způsob, jakým zkoušející lékař informoval subjekty o
základních principech klinického hodnocení, o minimální pravděpodobnosti získání
léčebného prospěchu a rizicích spojených s účastí.
Výsledky výzkumného šetření se shodují s výsledky zahraničních výzkumů
(Daugherty et al., 2000,(17) Nurgat et al., 2005,(102) Agrawal et al., 2006(4)), ve kterých byla
za jeden z hlavních faktorů ovlivňujících rozhodování subjektů k účasti v klinickém
hodnocení označena důvěra v lékaře.

6.1.2 Očekávání léčebného prospěchu z účasti v klinickém hodnocení
„Očekávání léčebného prospěchu poukazuje na vyjádření naděje subjektů
s ohledem na klinické hodnocení, kterého se účastní.“(69, s. 1239)
Ve svém výzkumném šetření jsem se dotazovala respondentů, zda správně
porozuměli pravděpodobnosti získání léčebného prospěchu z účasti v klinickém hodnocení
z informací, které jim ústně poskytl zkoušející lékař, a dále z informací předložených
v písemném informovaném souhlasu.
Dvanáct (12) respondentů výzkumného šetření potvrdilo, že očekávali léčebný
prospěch z účasti v klinickém hodnocení. Většina respondentů vyslovila „naději“ nebo
„optimismus“ jako synonyma spojená s očekáváním léčebného prospěchu z účasti v rané
fázi klinického hodnocení.
Devět (9) respondentů vyjádřilo nadějná očekávání v léčebný prospěch z účasti
v klinickém hodnocení, přestože zkoušející lékař zdůraznil těmto respondentům, že
hlavním cílem klinického hodnocení je posoudit účinnost a zjistit maximálně
tolerovatelnou dávku ve vývoji nového léčivého přípravku v léčbě onkologického
onemocnění. Subjekty tak měly minimální pravděpodobnost, že jim podávaný hodnocený
léčivý přípravek přinese přímý léčebný prospěch z účasti. Respondenti vyhodnotili
základní principy klinického hodnocení v rámci svých „rozumových“ schopností a shodně
došli k závěru, že: „chcete zkusit všechno“. Toto vyjádření respondentů lze považovat
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spíše za očekávání spojená s dosažením klinického přínosu z účasti v klinickém hodnocení
(prodloužení délky přežití a zlepšení kvality života) než s neporozuměním základním
principům klinického hodnocení. Respondentka Zuzana popisuje své očekávání od účasti
takto: „No, samozřejmě dostala jsem papíry, to jsem dostala k prostudování. Pročetli jsme
si to s manželem, který mi řekl: ‚Je to na tobě. Já tě nemůžu do ničeho nutit.‘ Já jsem mu
řekla: ‚Klidně to podstoupím, jen pokud mně nebude tak zle jako při chemoterapii.‘
Nakonec jsem si řekla, že nemůžu nic ztratit, a jestli něco zjistí, tak pomůžu dalším
ženám.“(Zuzana)
Nadějná očekávání v léčebný prospěch z účasti v rané fázi klinického hodnocení lze
doložit také z úryvku rozhovoru s respondentkou Miladou. „Přišel za mnou pan doktor a
navrhnul mně, že bych, že jsem byla vybraná na tu biologickou léčbu. Já jsem si nejdříve
myslela, bylo to pro mě překvapení. Říkala jsem si, tak buďto mě vybrali, protože nevidí
jiný řešení, nebo aby mě zachránili. Rodina mě nakonec utvrdila v tom, že to musím
podstoupit, že kdyby nevěřili tomu, že se z toho dostanu, takže mně nebudou takovou léčbu
navrhovat.“(Milada)
U respondentky Olgy navzdory neblahé prognóze nastalo smíření s nemocí a s tím,
že standardní možnosti onkologické léčby byly vyčerpány. Účast v klinickém hodnocení
pro ni byla nadějí vyzkoušet nový léčivý přípravek. „Je to jistá naděje, i když nejistá, že je,
ale je to nový.“(Olga)
Respondent Václav správně porozuměl informacím o základních principech účasti
v randomizovaném klinickém hodnocení, které mu sdělil zkoušející lékař. Byl si vědom
poloviční šance získání nového léčivého přípravku. „Mám možnost jedna ku jedný, 50%
možnost dostat ten novej lék, kterej jako oddaluje progresi.“(Václav)
Respondentka Lenka sdělila, že jí nevadí, že neví, zda užívá hodnocený léčivý
přípravek nebo placebo v klinickém hodnocení, a přesto si uchovává naději, že se vyléčí.
Výpovědi tří (3) respondentů, Miloše, Oty a Olgy, potvrzují, že správně
porozuměli, že mají minimální pravděpodobnost získat léčebný prospěch z účasti
v klinickém hodnocení, a byli toto schopni správně interpretovat v průběhu svých
vyprávění. Respondent Miloš přirovnal svou účast v klinickém hodnocení k roli
„pokusnýho králíka“ a optimisticky dodal, že tak pomáhá jiným mužům, kteří se mohou
dostat do stejné životní situace jako on. U respondentky Olgy nastalo správné porozumění
pravděpodobnosti získání přímého léčebného prospěchu až po ukončení účasti v prvním
klinickém hodnocení, do kterého vstupovala s nadějí, že vyzkouší nový léčivý přípravek a
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docílí alespoň remise onkologického onemocnění. Přesto nastala progrese onkologického
onemocnění. „No, oni vám vlastně zastaví klasickou léčbu, nic jinýho nedostáváte nežli
tohle. Zase si to teda musíte prostudovat doma, nějaký povídání. Který říká, že vlastně je to
založený na tom, že to má zvýšit jakoby vaši tvorbu všech těch věcí, který jsou pro tu
imunitu vlastně dobrý. Takže by se to tělo mohlo s tou nemocí vypořádat úplně samo. Já
jsem z toho měla radost v tom, protože si říkám, že už i doktoři tydlecty, začínají na to
koukat jinak, jo. Protože do tý doby, nalejou do vás savo, nejlépe takhle hlavou, že jo, a
budete, vono vás to vyčistí. Budete si úplně, slezou vám nehty úplně. Ale vstanete jak fénix
z popela. Kdežto tady chtěli na to jít jinak. Mně se to zdálo právě dobrý a věřila jsem
celkem, že by to mohlo bejt dobrý, jako opravdu úspěšný. Doktorka říkala, že podobnou
léčbu už úspěšně schválili pro, teď nevím, pro ledviny. Tak to i mě podpořilo, že jsem si
říkala, že to zase úplná pitomost není, nebude, a tak jsem i pro sebe, pro tu nějakou naději,
že je to něco jinýho, když tedy ty normální věci jako nezabírají. No bohužel to teda
nezabralo.“(Olga)
Jedenáct (11) respondentů výzkumného šetření, kteří uvedli naději v léčebný
prospěch z účasti, přisuzovali očekávanému léčebnému prospěchu význam prodloužení
délky přežití a/nebo zlepšení kvality života. Osm (8) respondentů uvedlo, že svou účastí
v klinickém hodnocení získají nový léčivý přípravek, který jim pomůže zastavit progresi
onemocnění a prodlouží délku přežití. Respondent Václav sdělil, že důvodem, proč se
přihlásil k účasti ve druhém klinickém hodnocení, bylo, že by v blízké budoucnosti mohl
získat nový lék. „Lék, kterej by mi pomohl, kterej není běžně k dostání. A je to prostě
vyzkoušený nějak.“(Václav)
Respondenti Olga, Vlasta, Jindřich a Václav přisuzovali své účasti v klinickém
hodnocení význam „prostředku“, jak si prodloužit délku přežití. Respondentka Vlasta
zvažovala možnosti své léčby a přála si vydržet na světě ještě alespoň dva roky. „Mělo by
to vydržet alespoň dva roky. Víte to zdraví. No tak to už by mi bylo sedmdesát pět a byl by
to takovej přijatelnej věk, kdy by to nestálo za to, dělat nějaký pokusy. Člověk už takto
přemýšlí, zda to stojí za to trápení nebo ne. Nesmím to ale vzdát, musím to dokončit. Teď
už mám to nejhorší prakticky za sebou.“(Vlasta)
Respondent Václav, který ukončil účast v prvním klinickém hodnocení, protože
hodnocený léčivý přípravek nesplnil jeho očekávání (očekávaný léčebný prospěch),
přisuzuje účasti ve druhém klinickém hodnocení následující význam: „Ta druhá studie,
samozřejmě nevím, jestli beru ten lék, je to zaslepená studie, kdy to neví ani lékař, ani ten
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pacient. Ale věřím prostě, že jsem si vybral smůlu v tý první vlně, když jsem ten lék
nedostal. A zatím, zatím na tý studii, co jsem četl na internetu, tak jak psali, tak to vydrží,
já nevím, půl roku, jako ta chemoterapie. A teď to v podstatě, já už jsem tu přes rok, rok a
asi tři měsíce na týdle léčbě a kromě bolesti zad nemám žádný jiný problémy.“(Václav)
Respondentka Simona považovala účast ve studii na rozdíl od ostatních
respondentů za „následnou léčbu“ a věřila ve své vyléčení. „Protože tak trošičku jsem to
dělala i pro sebe, že jo. Protože to je vlastně taková následná léčba, zkoušela se, a když by
to bylo v pořádku, tak jsem i já vlastně jakoby přeléčená, takhle si to myslím já.“(Simona)
Respondent Petr se nepovažoval za nemocného a účasti v klinickém hodnocení
přisuzoval význam „prevence“. Petr podstoupil chirurgické odstranění zhoubného nádoru
tenkého střeva. Lékař jej poté odeslal na onkologické oddělení, kde měl podstoupit
standardní onkologickou léčbu (chemoterapii) s cílem zabránit vzniku metastáz. Petr své
zkušenosti přisuzoval takovýto význam: „Poslali mě sem z toho důvodu, aby se prostě
zajistili, kdyby tam byly nějaký buňky, který by byly nakažený od toho nádoru. Takže já
netrpím žádným pocitem, že bych měl rakovinu. Mám představu, že se jenom doléčuju a
vlastně je to prevence, de facto tato adjuvantní léčba. Takže já to vidím tak, že kdybych já
sem nechodil, byl bych na tom zdravotně líp, protože ta chemoterapie vám dá docela
zahulit.“(Petr)
Taktéž respondenti Miloš a Marie považovali účast v klinickém hodnocení za
„doléčení“ proto, aby se nevyskytly další zdravotní potíže. Respondent Miloš se k tomu
vyjadřuje následovně: „Nepřemýšlel jsem, proč se mi toto přihodilo. Já tomu rakovina
neříkám. Protože výsledky jsou v normě prakticky (poznámka autora – laboratorní hodnoty
PSA v krvi).“(Miloš) Respondentka Marie odmítá uvěřit, že má „rakovinu“. Účasti
v klinickém hodnocení přisuzuje pouze význam doléčení, které jí bylo doporučeno
zkoušejícím lékařem, a proto důsledně dodržuje všechny jeho pokyny. Lze předpokládat,
že postoje těchto respondentů (přirovnání účasti v klinickém hodnocení k pouhému
doléčení) byly způsobeny tím, že si nepřipouštěli závažnost svého onkologického
onemocnění.
Za nepřímý léčebný prospěch subjektů z účasti v klinickém hodnocení lze
považovat psychologický prospěch. To znamená, že onkologicky nemocní jsou
přesvědčeni, že udělali všechno pro to, aby se jejich zdravotní stav zlepšil, a současně, že
jejich účast v boji s onkologickým onemocněním prospěje i ostatním pacientům.(92) Dále se
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jedná o prospěch spojený s klinickým monitorováním zdravotního stavu subjektů
v podmínkách klinického hodnocení, který je hodnocen velmi pozitivně.(144)
Výsledky mého výzkumného šetření se shodují s výsledky zahraničních výzkumů
(Daugherty et al., 2000,(17) Nurgat et al., 2005,(102) Agrawal et al., 2006,(4) Miller a Joffe,
2008,(92) Sulmasy et al., 2010(128)), které uvádějí jako jeden z hlavních důvodů rozhodnutí
účastnit se klinického hodnocení očekávání léčebného prospěchu.
V zahraniční odborné literatuře je očekávání léčebného prospěchu z účasti
v klinickém hodnocení deklarováno pacienty s onkologickým onemocněním, kteří se
zúčastnili mnoha výzkumů zaměřených na tuto problematiku. Závěry výzkumu D. P.
Sulmasyho a jeho spolupracovníků potvrzují, že, přestože byly subjekty informovány o cíli
provádění klinického hodnocení, minimální pravděpodobnosti získání léčebného
prospěchu a případných rizicích z účasti v klinickém hodnocení, často se mylně
domnívaly, že účastí v klinickém hodnocení získají individuální léčebný prospěch.
Nicméně také subjekty, které správně porozuměly této informaci, vyjadřují vysoké
očekávání léčebného prospěchu.(128) Je to pravděpodobně způsobeno tím, že subjekty
nadhodnocují možnost získání léčebného prospěchu z důvodu nerealistických očekávání.
Tento

přístup

se

onemocněním.(128,

147)

ostatně

často

vyskytuje

právě

u

pacientů

s onkologickým

Účast v klinickém hodnocení pro ně znamená možnost snadného

přístupu k novým a nadějným způsobům onkologické léčby ještě předtím, než jsou léčivé
přípravky zaregistrovány na trhu a dostupné širší populaci pacientů.
J. A. Anderson a J. Kimmelman zdůrazňují, že subjekty by měly pochopit a
zhodnotit nejistý prospěch a rizika spojená s účastí v klinickém hodnocení, jakož i základní
principy klinického hodnocení, které by mohly zhoršit individuální léčebné cíle každého
pacienta. V závislosti na osobních okolnostech, přesvědčeních, hodnotách a preferencích
nemocného člověka se každý může svobodně rozhodnout podstoupit rizika spojená s účastí
v klinickém hodnocení proto, aby získal přístup k hodnocenému léčivému přípravku,
přestože má minimální pravděpodobnost docílit léčebné odezvy zhoubného onemocnění.(6)
Tito autoři dále apelují na zkoušejícího lékaře, aby nedoporučoval subjektům účast
v klinickém hodnocení s odůvodněním léčebného prospěchu, ale s důrazem na to, že se
jedná o nevyzkoušený léčivý přípravek, který pravděpodobně přináší rizika a způsobí
výskyt nežádoucích účinků. Přičemž rizika spojená s užíváním hodnoceného léčivého
přípravku by měla být ospravedlnitelná vědeckým přínosem.(6)
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Souhlasím s názorem lékařů J. A. Andersona a J. Kimmelmana, že nelze považovat
informovaný souhlas za neplatný u respondentů, kteří si zachovali naději léčebného
prospěchu, protože nesprávně porozuměli minimální pravděpodobnosti získání léčebného
prospěchu, která je stejná pro všechny účastníky klinického hodnocení (na úrovni
populace). Dokud subjektivní přesvědčení subjektů hodnocení nejsou v rozporu s
osvědčenými tvrzeními, nejsou důkazem nedorozumění nebo neschopnosti porozumění ze
strany subjektů hodnocení.(6)
F. G. Miller a S. Joffe považují za mylné, posuzovat účast v rané fázi klinického
hodnocení zcela bez vyhlídky léčebného prospěchu pro pacienty s onkologickým
onemocněním. V odborné literatuře byly zaznamenány případy, kdy u pacientů
s onkologickým onemocněním v průběhu účasti v klinickém hodnocení byla potvrzena
částečná odpověď zhoubného nádoru nebo stabilizace zhoubného bujení na podávanou
léčbu.(92) F. G. Miller a S. Joffe poukazují na to, že pravděpodobnost léčebného prospěchu
pro subjekty lze vyvodit právě podle odpovědi zhoubného nádoru na podávaný hodnocený
léčivý přípravek. Pokud dojde ke zmenšení zhoubné masy nádoru nebo remisi, lze
předpokládat, že subjekt získává léčebný prospěch z účasti v klinickém hodnocení. Je třeba
zdůraznit, že tento léčebný prospěch nelze zaměňovat se skutečným klinickým přínosem.
Klinická hodnocení fáze I. jsou většinou jednoramenná s odslepenou léčbou, ve kterých
chybí kontrolní skupina pacientů s použitím placeba. Souvislost mezi odpovědí zhoubného
nádoru a hodnoceným léčivým přípravkem nelze v takovém případě zpochybnit. Nicméně
kauzální vztah mezi hodnoceným léčivým přípravkem a stabilizací onemocnění zůstává
sporný.(92) Odpověď zhoubného nádoru na léčbu nebo remise onemocnění jsou označovány
za „náhradní“ cíle klinického hodnocení a nelze je zaměňovat s hlavními cíli klinického
hodnocení, kterými je pouze zjistit účinnost a maximální tolerovatelnou dávku ve vývoji
nového léčivého přípravku v léčbě onkologického onemocnění.(92)
Z pohledu subjektů klinického hodnocení je považováno prodloužení délky přežití a
zlepšení kvality života za významný klinický přínos očekávaný z účasti v rané fázi
klinického hodnocení. F. G. Miller a S. Joffe považují za značně nejisté, v jakém rozsahu
výsledná odpověď zhoubného nádoru na léčbu koreluje s vyšší délkou přežití nebo
zlepšením kvality života. Je také sporné vyvozovat důsledek, že „náhradní“ cíle klinického
hodnocení ve formě odpovědi zhoubného nádoru na léčbu a stabilizace onemocnění jsou
předpokladem prodloužení délky přežití a zlepšení kvality života.(92) Nicméně účastníci
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klinických hodnocení přijímají informaci o odpovědi zhoubného nádoru na léčbu nebo
remisi onemocnění velmi pozitivně.
U novějších hodnocených léčivých přípravků, které nepůsobí zmenšení masy
nádoru, se vyhodnocuje změna laboratorních hodnot biomarkerů v krvi. Tuto skutečnost
potvrzují také respondenti mého výzkumného šetření. Respondentům s karcinomem
prostaty byla v rámci kontrolních návštěv na zdravotnickém pracovišti pravidelně
monitorována laboratorní hodnota PSA v krvi, a to zejména pokles této hodnoty, která byla
vysoká u všech respondentů před vstupem do klinického hodnocení. Velmi výstižně toto
popisuje respondent Miroslav. „Přišel jsem na měření PSA a pan docent mi to hned řekl:
‚Tak teď je to dobrý, máte to dobrý.‘ Je to v pořádku, to znamená, že ty léky musely
zabrat.“(Miroslav)
M. Agrawal spolu se svými spolupracovníky popsal ve svém výzkumu(4) kromě
výše uvedeného očekávání léčebného prospěchu ještě další faktory, které ovlivňovaly
rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického hodnocení, a těmi jsou: subjekty
věděly, že kromě účasti v rané fázi klinického hodnocení existuje alternativní léčba ve
formě paliativní péče. Mnoho subjektů vědělo o cílech, rizicích a minimálním léčebném
prospěchu z účasti v klinickém hodnocení. Několik subjektů potvrdilo zkušenost
s nátlakem zkoušejícího lékaře nebo osob blízkých tak, aby souhlasili s účastí v klinickém
hodnocení.(4)

6.1.3 Dispoziční optimismus a nerealistický optimismus
L. Cohen a jeho spolupracovníci se zabývali psychologickým postojem
onkologického pacienta k poskytování standardní onkologické léčby. Z jejich výzkumu
vyplývá, že pacienti, kteří jsou optimističtí v léčbě svého onkologického onemocnění, se i
přes nereálná očekávání lépe psychicky přizpůsobí celkové léčbě než pacienti pesimističtí.
Optimistický přístup a optimistická očekávání v léčbě u pacientů s onkologickým
onemocněním jsou vždy spojená s dosažením zlepšení zdravotního stavu.(14) Není pochyb
o tom, že psychika má vliv na celkový ozdravný proces pacientů a také se podílí na jejich
ochotě zapojit se aktivněji do své léčby. Lze předpokládat, že optimističtí pacienti
s onkologickým onemocněním budou více otevřeni novým výzvám, které jim účast
v klinickém hodnocení nabízí.
Optimismus je komplexní fenomén. Výskyt optimismu je potvrzen v mnoha
situacích i v běžném životě, ve kterých člověk čelí rizikům. U subjektů s onkologickým
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onemocněním může optimismus znamenat efektivní způsob, jak bojovat s úzkostí a
předejít depresím, ale může být také výsledkem předpojatosti subjektů. Pokud subjekty
hodnocení věří, že je pravděpodobné, že budou zažívat více pozitivních výsledků z léčby
v klinickém hodnocení než ostatní subjekty, přestože všichni účastníci klinického
hodnocení mají stejnou pravděpodobnost získání léčebného prospěchu, jsou očekávání
těchto subjektů nereálně optimistická. Je důležité upřesnit, že výskyt nereálného optimismu
je spojen s tendencí člověka zapojit obranné mechanismy ke zpracování získaných
informací, ve kterých se nadhodnocují přínosy a podhodnocují rizika spojená s konkrétní
událostí. Tento stav je odborníky označován termínem nereálný optimismus (unrealistic
optimism).(70) Nereálný optimismus u subjektů je právě spojen s vysokým očekáváním
léčebného prospěchu z účasti v rané fázi klinického hodnocení.
Předtím než respondenti mého výzkumného šetření vyjádřili optimistický nebo
pesimistický postoj k životu v rámci vyprávění svých zkušeností s onkologickým
onemocněním (tedy své sociální reality), své odpovědi začínali stručným hodnocením sebe
sama. Sdělovali, za jakého člověka se sami považují. Své sdělení doplnili i informací, jak
jsou hodnoceni svými blízkými a případně svým okolím.
Šest (6) respondentů výzkumného šetření se považovalo za „psychicky vyrovnané“
předtím, než jim bylo diagnostikováno onkologické onemocnění. Tomuto psychickému
stavu mysli přisuzovali takový význam, že člověk zvládá nadměrnou psychickou zátěž lépe
než jeho okolí. Přirovnali sami sebe k člověku, který byl psychicky vyrovnaný, přestože
jejich osobní život nebyl jednoduchý, a dokonce měli náročné zaměstnání. Tito
respondenti se shodují v názoru, že byli svým okolím považováni za „tvrdého člověka“.
Respondentka Olga sděluje, jakým způsobem ji hodnotili spolupracovníci v zaměstnání
předtím, než si připustila, že má zdravotní potíže. „Já si myslím, že všichni spíš říkali: ‚No
ty si taková hroší kůže, jen tak tě něco nerozhodí.‘ Jenže najednou se mi začaly dít v práci
věci, které mě opravdu rozhazovaly. Tady a také doma.“(Olga)
Respondentka Lída se považuje za člověka vyrovnaného. „Já si myslím, že nejsem,
že nebrečím, nehroutím se, že to asi poznají. Protože i můj muž byl takovej vyrovnanej
člověk. On sám si toho hodně prožil. Já si myslím, že to dělá hodně.“(Lída)
Respondentka Zuzana popisuje svoji první reakci na sdělení diagnózy
onkologického onemocnění lékařem. „Já jsem poměrně dost tvrdej člověk. Já jsem
neuronila slzu za celou tu dobu. Řekla jsem, no dobře, děkuji a já se zařídím. Šla jsem ke
svému lékaři. Koukali na mě, jak blud, nevím asi někdo možná tam pláče a dělá ňáký ty, to
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já ne. Já prostě jsem se s tím tvrdě vyrovnala. Říkám si, má to každá čtvrtá ženská. Tak že
tak.“(Zuzana)
Celkem jedenáct (11) respondentů shodně potvrdilo, že si nepřipouštěli, že by
mohli onemocnět závažným onkologickým onemocněním. Mezi tyto respondenty patří pět
(5) respondentů a šest (6) respondentek. Velmi názorným příkladem je úryvek z rozhovoru
respondentky Gabriely. „Když jsem šla kolem onkologie, tak jsem tady tudy chodila po
špičkách, protože mně z toho bylo tak strašně úzko. Říkala jsem si: ‚Ježíš, co tam ty lidi
prožívají.‘ Vidíte v televizi plešatý lidi bez vlasů. Tak si říkáte, co tam prožívají a že je to
hrozně těžký. Ale i když to půjde dopředu, stejně ten ortel je tam potom hroznej.“(Gabriela)
U devíti (9) respondentů výzkumného šetření převažuje optimistický postoj
k životu před stanovením diagnózy onkologického onemocnění a přetrvává také po jejím
stanovení. Pesimistický postoj k životu před stanovením diagnózy onkologického
onemocnění lze potvrdit z úryvků rozhovorů pouze tří (3) respondentů, Marie, Jany a
Miroslava. U těchto respondentů ve svém vyprávění zazněla „sebevina“ za to, že se u nich
prokázalo onkologické onemocnění, a to zejména proto, že podcenili prevenci
onkologického onemocnění buď ze své strany, a/nebo ze strany praktického lékaře. Velmi
výstižné potvrzení je patrné z úryvku rozhovoru s respondentkou Janou. „A když už jsem si
to takhle zavařila, s tím, že jsem nikdy na tom mamografu nebyla, tak holka pykej.“(Jana)
Respondentka Marie popisuje analogickou situaci následovně: „No a já sem si
právě říkala, co dyť s každým sem vycházela vždycky dobře, neměla sem nikdy s nikým zle,
celej život mezi lidma. A najednou todle to a říkám, no tak sem se modlila, říkám, dyť tak
snad to dělám dodneška.“(Marie)
Praktický lékař respondenta Miroslava pravděpodobně nepostupoval správně
během včasného záchytu onkologického onemocnění. Miroslav navštívil svého
praktického lékaře se specifickými potížemi, které nasvědčovaly pravděpodobnému
výskytu závažného onemocnění. Praktický lékař nicméně zdravotní potíže Miroslava
posoudil nesprávně a neodeslal ho na specializované vyšetření k odbornému lékaři.
Miroslav vypovídá o své zkušenosti takto: „Já jsem uvažoval o tom, že je to nejhorší. Teda
na to nemůžu zapomenout. Takže ten člověk, ten doktor, kterej mně teda našel tu mojí
nemoc. Ne, von to nenašel. Řekl máte velkou prostatu a nic jinýho neřekl. A tím to končilo.
Já jsem šel domů, bral jsem si ty léky. No zrovna teď po tý operaci, jsem začal říkat, vždyť
ten člověk mě skoro zabil. Ten neřekl, že já mám jít k ňákýmu specialistovi.“(Miroslav)
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Miroslav napsal stížnost na neodborný postup praktického lékaře a adresoval ji
České lékařské komoře. Česká lékařská komora na základě šetření dospěla k závěru, že
praktický lékař nepochybil. Miroslav se vyjadřuje k šetření České lékařské komory takto:
„Tak začalo vycházet, že ten doktor mi řek, že mám jít na tu zkoušku. Na to vyšetření, a že
já jsem tam nešel. A to mě skoro úplně dodělalo, protože to nebyla pravda. Vždyť to je ten
člověk, který se na mě vykašlal. Přitom představte si, my jsme se vídali. Já jsem ještě tu
zimu, než jsem teda šel na tu operaci, měl chřipku a já jsem si k němu chodil pro ty léky a
von mě jako léčil a nikdy se nezeptal. Jak to máte s tím, s tímhle tím jo.“(Miroslav)
Miroslav se poté zaregistroval u nové praktické lékařky, které přinesl výpis ze své
zdravotnické dokumentace. Miroslav zažádal novou praktickou lékařku, zda by se mohl
podívat do své zdravotnické dokumentace a zejména na své předchozí lékařské zprávy.
Miroslav k tomu doplňuje: „A teď si vezměte ty lékařky. Já jsem hned od něho odešel,
nechal jsem si ty moje papíry. Přinesl jsem je paní doktorce. A tak dál, najednou mě
napadlo, ty by ses mohl podívat do těch papírů, který ten lékař udělal a jestli tam bude
napsáno, že tě někam poslal. Já si myslím, že to je ta lékařská ochrana, jeden druhýho
nesmí podtrhnout nebo jak to je. Prostě se na mě vykašlali, nechali mě. Já jsem si to četl
samozřejmě, ale bylo to lékařský písmo, psané rukou.“(Miroslav)
Zajímalo mne, zda respondenti mého výzkumného šetření projevili vysoká
očekávání léčebného prospěchu z účasti v klinickém hodnocení spojená s nerealistickým
optimismem. Byla tato očekávání z léčebného prospěchu spojena s osobností subjektů, u
kterých převládal optimistický pohled na život a s tím spojené očekávání pouze pozitivních
výsledků (dispoziční optimismus)?
Na základě výsledků výzkumného šetření jsem zaznamenala u devíti (9)
respondentů optimistický postoj k životu (dispoziční optimismus). Optimistický postoj byl
zaznamenán také ve výpovědích respondentů, které se týkaly období, ve kterém se
vyrovnali s diagnózou onkologického onemocnění. Tito respondenti si většinou udrželi
optimistický postoj i k léčbě onkologického onemocnění.
Respondentka Lída poté, co jí byla sdělena diagnóza onkologického onemocnění,
popisuje postoj ke svému onemocnění takto: „Určitě jsem nemyslela na to, že umřu. To
určitě ne. Prostě jsem věřila tomu, že to bude dobrý. Protože si myslím, že vlastně ta
psychika, ono to podvědomí, že jako myslíte, že to bude dobrý. Takže to bude jako úspěch
toho, že to bude dobrý.“(Lída) Respondentce Lídě záhy poté, co vstoupila do klinického
hodnocení, zemřel manžel. Smíření se závažným onemocněním a úmrtím manžela, které
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vypovídá o jejím postoji, je patrné z vyprávění o setkání s bývalými kolegyněmi z práce.
„Včera jsem se setkala s kolegyněmi, se kterejma jsem dělala. Ty když se dozvěděly, že mi
zemřel muž, tak říkaly, jak jsem strašně silná. Jo, že ony jsou takový, nejsou tak psychicky
vyrovnaný. Já ale také brečím, je to příliš brzy. Ale nehroutím se prostě. To je život, život
jde dál. Taky jsem nečekala, že budu na Vánoce sama. Mám děti, ale chci bejt sama.
Nechci, víte. Lidi vás vyslechnou, ale nemůžete tam chodit votravovat každej den. Musíte
se s tím vypořádat sama. A to stejný bylo i s tou nemocí. Protože kdyby někdo přišel, tak
spíš byste si pobrečela, jako že vás litovali, ale to jsem já nechtěla, aby vás někdo
litoval.“(Lída)
Z úryvku sdělení respondentky Simony je zřejmé, že měla genetické dispozice
k výskytu onkologického onemocnění z důvodu rodinné anamnézy, ale přesto si zachovala
optimistický postoj. „Takovýhle myšlenky, proč to potkalo mě, jsem neměla. Mám sestru a
ta měla něco podobnýho. Měla bulku, ale nebylo to zhoubný. A takže ona mi říkala, že když
to bude maligní, tak to bude ono a je to špatný. Já jsem, nevím, nějak jsem to neprožívala.
Tak nějak, že bych se hroutila nebo něco takovýho, to ne.“(Simona) Respondentka Simona
dále vypověděla, jakým způsobem se vyrovnala s diagnózou svého onemocnění. „Spíše se
mi potvrdilo, co jsem si myslela. Protože já jsem věděla, že to bude. Já nevím proč. Ale je
pravda, že to ze mě spadlo. To čekání bylo nejhorší. Paradox je, že až když se mi potvrdilo,
že je to zhoubný. Tak mně se ulevilo. Nevím proč, ale mně se ulevilo, že se to bude řešit.
Nenapadlo mě, že bych odmítla léčbu nebo něco takovýho, to vůbec ne. A prostě teď bude
tohle, že bude následovat jedno za druhým.“(Simona)
Simona přistupovala k onkologické léčbě takto: „Prostě já už, když jsem byla na té
chirurgii, když mi to brali pryč. Tak jsem tam ležela s ženskejma a ty mi prostě říkaly: ‚Vy
máte takovýho elánu.‘ Když se jedna paní loučila a odcházela, tak říkala: ‚Vy to zvládnete,
všechno bude v pořádku.‘ Protože prostě optimismus a prostě věřit, že to bude dobrý. Tak
to je nejdůležitější. Já si myslím, že jsem strach neměla. Ničeho se nebojím, protože si
myslím, že musí bejt všechno v pořádku. A i kdyby náhodou se stalo, že by to v pořádku
nebylo. No tak jedeme znovu zas, to zase zopakujeme. Ale to by znamenalo, že tadle léčba
by bejvala nebyla dobrá, že jo. To radši ať není, ať je to v pořádku. Ale kdyby nedej Bože
se to mělo stát, že to budeme dělat ještě jednou dokolečka. To se nedá nic dělat.“(Simona)
Optimistický postoj si respondenti výzkumného šetření zachovali i během
rozhodování o účasti v klinickém hodnocení, které bylo spojené s nadějí a očekáváním
léčebného prospěchu z účasti.
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Respondentka Jana potvrzuje optimistická očekávání z účasti v rané fázi klinického
hodnocení ve své výpovědi takto: „No tak zkoušeli, kterej ten druh léku je lepší, protože já
vím, že ta léčba trvala jeden rok a ta léčba měla dvě léčebné ramena. Potom vypadlo
jedno rameno. Dvě pacientky braly jenom prášky a to neprokázalo nějaký výsledky. No a
pak doktor mi tenkrát řekl, vidíte jako, že to, co jsem brala já, že to bylo dobrý.“(Jana)
Z výpovědí respondentů bylo prokázáno, že devět (9) z nich vkládalo naději
v léčebný prospěch z účasti v klinickém hodnocení způsobený optimistickým postojem
(dispoziční optimismus). Z výpovědí respondentů uvedených v podkapitole 6.1.1 je patrné,
že sedm (7) respondentů uvedlo svými slovy základní principy klinického hodnocení,
přičemž pouze tři (3) respondenti dokázali přesně popsat hlavní cíle klinického hodnocení.
Lze předpokládat, že příčinná souvislost mezi neporozuměním subjektů relevantním
informacím o klinickém hodnocení a nesprávném porozumění základních principů
klinického hodnocení nebyla prokázána. Takové zjištění je shodné se závěry výzkumu L.
A. Jansena a jeho spolupracovníků.(69)
Výskytem nereálného optimismu u subjektů s onkologickým onemocněním
v klinickém hodnocení se zabýval ze zahraničních autorů právě bioetik L. A. Jansen a jeho
spolupracovníci. Ve svém výzkumu předpokládali, že subjekty vysoce očekávaný léčebný
prospěch z účasti je spojen buď s kognitivní chybou (neschopností rozlišit běžnou
klinickou péči od podání hodnoceného léčivého přípravku v klinickém hodnocení), nebo je
vyjádřením stavu mysli subjektů, ve kterém převládá naděje v léčebný prospěch spojený
s účastí v klinickém hodnocení. Výsledky výzkumu L. A. Jansena a jeho spolupracovníků
prokázaly výskyt nereálného optimismu u většiny účastníků, který je spojený s vysokým
očekáváním léčebného prospěchu. Výsledky dále nepotvrdily signifikantní souvislost
výskytu nereálného optimismu s výskytem nesprávného porozumění cílům klinického
hodnocení u subjektů hodnocení (therapeutic misconception).(71)
Obecné optimistické dispozice člověka, které jsou trvalým rysem osobnosti a
odkazují na všeobecná pozitivní očekávání, že člověk prožívá pouze dobré zkušenosti a
očekává pouze dobré výsledky z každodenních situací či událostí, se označují termínem
dispoziční optimismus (dispositional optimism).(71) L. A. Jansen se domnívá, že: „Člověk
může být nerealisticky optimistický o nějaké události, aniž by byl dispozičně optimistický
nebo naopak. Člověk s ohledem na událost věří správně, že pravděpodobněji bude mít více
pozitivní výsledky a méně pravděpodobněji negativní výsledky ze situací, tak jako je tomu u
ostatních.“(71,

s. 2)

Dispoziční optimismus v kontextu ostatních souvislostí je potvrzením
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toho, že pokud takového člověka potká stresující událost v životě, má větší
pravděpodobnost zpracovat a udržet plný rozsah informací včetně negativních nebo
nevítaných informací souvisejících s danou situací, v porovnání s člověkem bez
dispozičního optimismu.(69)
L. A. Jansen se svými spolupracovníky ve svém výzkumu dále hodnotili výskyt
dispozičního optimismu u subjektů s onkologickým onemocněním v klinickém hodnocení.
Vycházeli z předpokladu prevalence dispozičního optimismu v obecné populaci, a proto
také analogicky předpokládali u účastníků výzkumu výskyt dispozičního optimismu.
Výsledky jejich studie potvrdily hypotézu, že dispoziční optimismus je signifikantně
spojený s výskytem očekávání léčebného prospěchu u subjektů v rané fázi klinického
hodnocení. Dispoziční optimismus je proto vlastností subjektů, není výsledkem
neporozumění nebo neschopnosti subjektů hodnocení porozumět daným informacím.
Závěry dále nepotvrdily významnou souvislost výskytu dispozičního optimismu
s výskytem nerealistického optimismu a také nesprávného porozumění cílům klinického
hodnocení u subjektů hodnocení (therapeutic misconception).(69) Na rozdíl od výsledků
výzkumů jiných autorů (např. Weinfurt et. al, 2003(144)) skutečnost, že dispozice
optimistických účastníků výzkumu L. A. Jansena a jeho spolupracovníků nebyla ani více,
ani méně pravděpodobně spojená s tím, že by prokazovala nesprávné porozumění cílům
klinického

hodnocení

(therapeutic

misconception),

naznačuje,

že

therapeutic

misconception není pouze odrazem nadějných vyjádření očekávaných výsledků z jejich
účasti v klinickém hodnocení, ale různých druhů optimismu jednotlivých účastníků
výzkumu.(69)
Očekávání léčebného prospěchu, které je způsobeno dispozičním optimismem
subjektů a není spojeno s neporozuměním nebo předpojatostí subjektů, svědčí spíše o
naději subjektů v léčebný prospěch než o neschopnosti ocenit relevantní informace k účasti
v klinickém hodnocení.(69)
Také D. P. Sulmasy a jeho spolupracovníci ve svém výzkumu zjistili, že není
známo, zda subjekty, které vyjadřují vysoké očekávání léčebného prospěchu, nesprávně
odhadují pravděpodobnost léčebného prospěchu nebo vyjadřují nesprávné porozumění
cílům klinického hodnocení. Jsou-li subjekty optimistické, není známo, zda takový
optimismus představuje prospěšný psychologický obranný mechanismus, dysfunkční
syndrom popření nebo kognitivní předpojatost známou jako nerealistický optimismus.(128)
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6.1.4 Obětovat své dobro pro dobro ostatních pacientů
„Život lidský je už takový, že nikdo se nepouští do činu bez naděje na prospěch pro
sebe.“

Marcus Tullius Cicero
Pojem dobro se od dob pozdní antiky do dnešní doby vyvíjel a byl zásadně

ovlivněn myšlenkami předních náboženských myslitelů křesťanství, filozofickými směry
aj. Pro Platóna bylo „poznání“ dobra dopřáno pouze božskému rozumu a úkolem člověka
bylo se mu přiblížit.(122) Aristotelés ve svém díle Etika Nikomachova uvádí, že dobro
nemůže být jedno, ale je určeno každému jsoucnu a je třeba ve vědách a uměních
rozlišovat a postupovat podle jejich povahy a předmětu.(122) I. Kant vyhrazuje dobru
jedinou věc na světě, a tou je dobrá vůle.
V odborné lékařské zahraniční literatuře je za jeden z hlavních důvodů zapojení
nevyléčitelně nemocného pacienta do klinického hodnocení uváděna altruistická snaha
podílet se na vývoji nové účinnější léčby, a být tak aktivně nápomocen ostatním pacientům
v léčbě onkologického onemocnění.(85, 128, 146, 147) Lze předpokládat, že v kontextu zapojení
subjektů s onkologickým onemocněním do klinického hodnocení můžeme o čistém
altruismu v pravém slova smyslu pochybovat. Tyto subjekty svou účastí v klinickém
hodnocení jistě nesledují výlučně prospěch někoho jiného, vždy zde nalezneme zájem o
vlastní osobní prospěch, ať už léčebný, nebo klinický.(102)
L. Locock a L. Smith to ve svém výzkumu potvrzují následovně: „Přestože
respondenti vyjádřili altruistické důvody, vždy byly spojené s osobním prospěchem nebo
byly založené na sociální výměně než čistě nesobecké motivaci.“(85,

s. 90)

Překvapivým

zjištěním uvedeného výzkumu taktéž bylo, že pacienti vnímali „prospěch ostatních“ jinak.
Účastníci připisovali pojmu „prospěch ostatních“ význam nejenom pomoci ostatním
pacientům, ale také konat dobro pro osoby blízké. Konat dobro pro osoby blízké popisují
tak, že budou jednat ve „prospěch ostatních členů rodiny“, a to pro ně znamená, že jejich
účastí v klinickém hodnocení se zvýší šance na přežití.(85) Stane-li se tak, pak účastníci
budou moci nadále plnit své rodinné povinnosti, např. pokračovat ve výchově dětí či
pomáhat ostatním členům rodiny, kteří jsou na nich závislí.
Obdobné výzkumy byly realizovány u jiných skupin vážně nemocných pacientů,
např. u HIV pozitivních. Názorným příkladem je studie D. Wendlera a jeho
spolupracovníků. Účastníci výzkumu, kterými byli pacienti HIV pozitivní, byli dotazováni
na důvody účasti či na důvody případného setrvání v klinickém hodnocení zaměřeném na
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hodnocení účinnosti a bezpečnosti nové antiretrovirální léčby. Za nejčastější důvod účasti
uvedli svůj osobní léčebný prospěch. Většina účastníků výzkumu pokračovala v účasti
v klinickém hodnocení proto, že byli hrdí, že svou účastí pomáhají najít účinnější léčbu pro
HIV pacienty v ostatních zemích, kde se provádělo mezinárodní klinické hodnocení.(147)
Závěr tohoto výzkumu potvrzuje skutečnost, že altruistický motiv nebo očekávání
léčebného prospěchu jako důvod účasti subjektů v klinickém hodnocení se vyskytuje u
všech nevyléčitelně nemocných pacientů bez ohledu na stanovenou diagnózu.
Respondenti mého výzkumného šetření byli tázáni, jak si vysvětlují informaci, že
svou účastí v klinickém hodnocení mohou pomoci v léčbě ostatních pacientům. Dvanáct
(12) z nich shodně uvedlo, že svou účastí v klinickém hodnocení chtějí pomoci ostatním
pacientům anebo pomoci ve vývoji nového léčivého přípravku v léčbě onkologického
onemocnění. Tito respondenti přisuzovali význam „pomoci ostatním pacientům“ už jenom
té skutečnosti, že se daného klinického hodnocení účastní. Respondentka Zuzana uvedla:
„Protože jsem si řekla, že nemůžu nic ztratit. Jestli něco zjistěj, tak pomůžu dalším ženám,
které jsou ve stejné situaci jako já.“(Zuzana)
Další úryvky rozhovorů s respondenty ilustrují, že respondenti chtěli vždy přispět
k něčemu dobrému a pomoci tak, jak je v jejich silách:
„Já jsem vždycky říkala, že jsem chtěla něco udělat pro vědu a zdravovědu i jako
dávat krev a tak. Nešlo to ale v mým případě. Tak když nic lepšího prostě není, tak alespoň
udělám tohle. Říkala jsem si, tohle je vlastně příležitost, jak pomoci. Ať prostě mám dobrej
pocit, že jsem jako tak přispěla k vývoji celý týhle léčby.“(Olga)
„Napadlo mě, že to třeba bude k něčemu dobrý. Tak můžu pomoc a říkám si, že to
třeba bude k něčemu dobré a někomu to pomůže.“(Jana)
Respondentky jsou

ochotné

pomoci

ostatním

pacientům

s onkologickým

onemocněním nejenom svou účastí v klinickém hodnocení, ale jsou si vědomy také jiných
možností pomoci a ve svých rozhovorech se o nich sami zmiňují. Velký význam přikládají
tomu, že budou otevřeně hovořit o svém onkologickém onemocnění s pacienty, kterým
bylo onkologické onemocnění nově diagnostikováno. Vyjádření podpory pacientovi
s právě potvrzenou diagnózou závažného onemocnění od „kolegy pacienta“, který
onemocněl stejným onkologickým onemocněním a prožíval stejnou životní situaci,
považují za důležitou. Takovou kolegiální podporu a emocionální útěchu ovšem oceňují
všichni vážně a nevyléčitelně nemocní lidé a neudivuje, že ti, kteří mají stejnou nebo
podobnou diagnózu, se sdružují v neformální pacientské spolky. Respondentka Gabriela
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byla požádána svým zaměstnavatelem, zda by mohla navštívit jeho manželku, které bylo
diagnostikováno onkologické onemocnění, v nemocnici a vyjádřit jí podporu v těžké
situaci. Gabriela popisuje setkání s touto ženou, která podstoupila ablaci prsu takto: „Tak
jsem fakt šla za ní. Ona mi říká, že se jí tak hrozně ulevilo. Proto říkám, že se docela divím
ženským, který to ze sebe nechtějí dát a nechtějí si o tom promluvit. Těžko se asi mluví se
zdravým člověkem. Ale potom takhle, když najdete spřízněnou duši, je to jiné. Tato žena
byla po ablaci prsu a já jsem za ní přišla do nemocnice. Dala jsem si záležet, abych
vypadala dobře. Říkám jí: ‚Ahoj Hani, jak je?‘ Ona na to říká: ‚Tu první vteřinu, když jsi
otevřela dveře a viděla jsem tě usměvavou, tak jsem si říkala. Tak já budu za chvíli také
takhle vypadat.‘ Snažila jsem se s ní mluvit o tom spíš tak jako optimisticky. Bylo vidět, že
si chce povídat. Rozhodně bych se necpala někam, komu bych říkala, bude to dobrý a
takový ňáký falešný. Takže ať se o tom mluví.“(Gabriela)
Respondentka Gabriela dále vyjadřuje svůj záměr, jak by chtěla pomoci jiným
ženám, které onemocněly karcinomem prsu, a doplňuje k tomu následující informaci:
„Strašně ráda bych chtěla udělat něco vyloženě pro ženy, buďto po onkologických
nálezech, nebo po rakovině prsu. Udělat takový relaxační cvičení, aby ty ženský mohly
někam jít. Já sama vím, co to obnášelo. Já jsem strašně chtěla mezi lidi a bylo to obtížný,
protože jsem tři roky nosila paruku. Měla jsem epitézu a je hrozně těžký pohybovat se mezi
zdravejma ženskejma. Ale přitom strašně někam chcete jít a vyslechnout si úplně normální
běžný starosti. Chtěla jsem mít styk s tím světem trošku okolo sebe a párkrát jsem byla
cvičit. Byly to teda problémy hrozný. Paruka je samozřejmě vidět. Neubráníte se pohledům.
Já bych si to představovala tak, že by ty ženský mohly přijít, mohly by si sundat paruku,
odložit epitézu, pokud ještě nejsou po rekonstrukci prsu. Nebo jen tak posedět na lavičce.
Tak jednou za týden prostě tu hodinu věnovat stejně postiženejm, že to tak musím říct. Ale
byly by to ženský na jedný lodi.“(Gabriela)
Osm (8) respondentů z dvanácti, kteří potvrdili ochotu pomoci ostatním pacientům,
a přispět tak pro jejich dobro, přisuzovalo „pomoci ostatním“ význam vlastního osobního
prospěchu, a to ve smyslu „pomoci svým blízkým“. Popisovali, že to dělají pro dobro
svých blízkých, zejména dětí nebo vnoučat. Respondentka Simona uvádí následující důvod
souhlasu s účastí v klinickém hodnocení: „Zavolal si mě pan doktor, jestli bych nechtěla
do toho programu. Chtěla jsem hned, protože mám dceru a vnučku, takže jsem myslela
především na ně.“(Simona)
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Respondentka Lída sdělila, že z důvodu rodinné dispozice zřetelně popsané
v osobní anamnéze souhlasila s účastí v klinickém hodnocení proto, aby pomohla svým
sestrám a zejména své dceři. „Jsem šla do toho, abych jim pomohla, aby se vyzkoušely jiné
léky, aby se medicína posunula dopředu. Ještě mám sestru a ta se bojí, jestli se to náhodou
neobjeví taky. Je to možný. Hned jsem jí to řekla a také dceři. Jsou nyní sledované obě
dvě.“(Lída)
Shodně vypovídala také respondentka Zuzana, které bylo potvrzeno, že její
zhoubný nádor byl velmi agresivní a navíc je velká pravděpodobnost genetické zátěže pro
její dcery. K účasti v klinickém hodnocení se rozhodla proto, aby pomohla právě jim.
„Nemám co ztratit, a tak půjdu do toho, s nikým dál jsem to nediskutovala. Mám dcery, tak
to bude pro ně dobré a dcery také radily, abych do toho vstoupila.“(Zuzana)
Respondent Miroslav uvedl, že zejména z důvodu rodinné zátěže onkologického
onemocnění vstoupil do klinického hodnocení a nyní nabádá svého syna, aby chodil
preventivně na pravidelné kontroly. „Syn chodí pravidelně na to PSA a chodí na ty
kontroly. Také jsem napsal všem příbuznejm a doporučil jim, aby začali chodit pravidelně
na kontroly.“(Miroslav)
Naskýtá se otázka, zda přiměřené kompenzace nepříjemností a rizik spojených
s účastí v klinickém hodnocení pozitivně ovlivní rozhodování subjektů k účasti
v klinickém hodnocení. Může přislíbená finanční kompenzace nahradit případnou újmu na
zdraví způsobenou výskytem nežádoucích účinků hodnoceného léčivého přípravku
v klinickém hodnocení? Tato otázka je diskutabilní. Jsem toho názoru, že žádná finanční
kompenzace nemůže nahradit nejenom zdravotní, ale ani psychickou újmu, které budou
subjekty vystaveny po dobu účasti v klinickém hodnocení. Subjekty jsou vždy poučeny o
předvídatelných rizicích spojených s účastí v klinickém hodnocení, a proto by si měly být
vědomy toho, že se zdravotní stav může zhoršit. Navzdory této skutečnosti jsou subjekty
hodnocení ochotny podstoupit zvýšená rizika nepohodlí a nežádoucích účinků, protože
mají naději, že účast v klinickém hodnocení jim pomůže prodloužit délku přežití nebo
zlepšit kvalitu života.

6.1.5 Změna role pacienta v subjekt hodnocení
Vycházejme z předpokladu, že s odvoláním na první větu kategorického
imperativu: „Jednej tak, aby maximy tvé vůle mohly vždy zároveň platit jako princip
všeobecného zákonodárství“ se subjekty svou účastí v klinickém hodnocení stávají
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prostředkem k dosažení cíle někoho jiného, a tedy prostředkem zkoušejícího lékaře. M.
Guillemin a L. Gillam upozorňují, že zde dochází „k překročení Kantovy maximy, podle
níž by se nikdo neměl stát pouhým prostředkem (tedy nástrojem) k dosažení cíle někoho
jiného. Je to přeci jednotlivec, kdo rozhoduje o svém vlastním životě, v souladu se svými
vlastními záměry, a nikoliv se záměry druhých.“(37) M.Guillemin a L. Gillam navrhují jako
vhodné řešení této dilematické situace to, že subjekty přijmou klinické hodnocení za svůj
vlastní cíl/plán. Subjekty jsou tak přímo angažovány do klinického hodnocení a stávají se
jeho aktivními účastníky. Přestávají tak být pouze předmětem zájmu zkoušejícího
lékaře.(37) Nezbytnou podmínkou přeměny role pacientů v subjekty klinického hodnocení
však je, že zkoušející lékař bude respektovat jejich práva jednat v souladu se svými
intencemi a cíli.
Účast v klinickém hodnocení znamená pro subjekty hodnocení povinnost
podstoupit studijní vyšetření a úkony ve zdravotnickém zařízení nad rámec běžné klinické
léčby. V oblasti klinického hodnocení je pozice subjektů ve vztahu ke zkoušejícímu lékaři
posunuta do pozice výjimečného privilegovaného pacienta, kterému se dostává zvláštní
pozornosti ze strany zkoušejícího lékaře. Ten dohlíží na zdravotní stav subjektů po celou
dobu účasti v klinickém hodnocení, a subjektům hodnocení se tak dostává větší pozornosti
ze strany specializovaných zdravotnických odborníků, ale také pozornosti vědců. L.
Locock a L. Smith ve svém výzkumu popisují očekávání zlepšení zdravotní péče
dotazovaných respondentů po dobu účasti v klinickém hodnocení, které vyjádřili slovy:
„důvěry, že se jim dostane mimořádné pozornosti ze strany lékaře, např. nejméně od
profesora“.(85, s. 89)
Taktéž Z. A. Nurgat se svými spolupracovníky potvrzují, že více než polovina
účastníků výzkumu považuje za významné, že se jim po celou dobu účasti v klinickém
hodnocení dostává zvýšené pozornosti lékaře k jejich závažnému onemocnění a lékařské
péče na vysoké profesionální úrovni. Dalším faktorem, který ovlivňuje rozhodování
subjektů k účasti v klinickém hodnocení, je, že pokrok v léčbě onkologického onemocnění
bude úzce monitorován a sledován.(102)
Tázala jsem se respondentů svého výzkumného šetření, zda lze očekávat změnu
v chování/pozornosti lékaře, pokud se účastní klinického hodnocení. Dále pak na to, jaký
význam připisují změně své role pacienta v subjekt hodnocení. Zajímalo mne, zda je
správné předpokládat, že subjekty očekávají zvýšenou pozornost ze strany zkoušejícího
lékaře nebo jiného specialisty po dobu účasti v klinickém hodnocení.
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Všichni (17) respondenti mého výzkumného šetření shodně potvrdili, že považují
za velmi přínosné „být pod lékařskou kontrolou“ po celou dobu účasti v klinickém
hodnocení. Velmi výstižně popisuje význam pojmu „být pod kontrolou“ respondent
Václav. „Cejtím se lépe. A ty hodnoty PSA jsou v ňáký mezi, kterou není nutno léčit další
chemoterapií nebo jinou onkologickou léčbou. Takže jsem prostě využil této možnosti. A
jsem sledovanej. Chodím pravidelně jednou měsíčně na kontrolu. Odebírají mi krev, moč,
přeměří mi tlak. Pan docent mně kontroluje sonografií ty ledviny, močový měchýř a tak
dále, jestli to je v pořádku. Chodím na scintiografii kostí a vlastně od doby, co jsem odešel
z toho zaměstnání, tak doteďka mám stabilní hodnoty tý scintiografie kostí. Když tenkrát
jsem měl tu progresi v kostech a teďka to mám dva roky už beze změny absolutně.“(Václav)
Respondentka Marta si uvědomuje, že pro reálnou pravděpodobnost progrese svého
onkologického onemocnění jí účast v klinickém hodnocení pomůže, protože je více
sledována odborným lékařem, a je tedy pod pečlivou lékařskou kontrolou. „Doteď vím, že
se to může vrátit. Člověk si nemůže být jistý, i když mu lékař sdělí, že je to v pořádku a jsem
stabilizovaná. Během studie jsem více kontrolovaná pro případ, že se něco stane. Snažím
se vše dodržovat, co mi lékař řekne, a doufám, že to zůstane dobré.“(Marta)
Třináct (13) respondentů se v roli subjektů klinického hodnocení stylizuje do
pozice privilegovaného pacienta s patřičnými výhodami. Dostává se jim tak větší
pozornosti ze strany lékaře a věří, že dostávají kvalitnější lékařskou péči. Ukázky
rozhovorů respondentů Olgy a Václava na tuto skutečnost poukazují velmi výstižně.
„Takže potom ta studie, přeci jenom tam jak máte ňáký privilegia, tak to docela
bylo příjemný, že vás trošku jako upřednostňují, nikde nečekáte.“(Olga)
„Že jsem sledovanej, prostě pod lékařskou kontrolou, neměl jsem obavy, že by mi to
nějak uškodilo. Protože mi byly pravidelně odebírány vzorky krve a já jsem podstupoval
různý testy.“(Václav)
Mezi další výhody privilegovaného pacienta považují respondenti navázání úzkého
partnerského vztahu se zkoušejícím lékařem. Privilegované postavení respondentů
výzkumného šetření znamená, že jsou středem pozornosti zkoušejícího lékaře. Ten může
dále doporučit léčbu na vyskytující se symptomy onkologického onemocnění a zajistit ji.
Příklad pomoci se zajištěním souběžné léčby akutních symptomů v rozhovoru uvedla
respondentka Simona: „Tak ze začátku, úplně, to jsem musela volat panu doktorovi, že
jsem měla plnou pusu aftů. Já jsem nemohla jíst, já jsem nemohla pít. To byl úplně
prvopočátek, to bylo prvních 14 dní. Hned jsem mu volala, přijela jsem se mu ukázat a on
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se lekl, myslel, že to bude horší. To víte, pro mě to byla jako hrůza. Doktor říkal, kdyby to
bylo horší, takže by jsme bývali s tím museli skončit. Ale to se tak ňák jako uklidnilo.
Doktor zrovna přijel z Ameriky a přivezl mi takovou vodičku, takovou voňavoučkou, nic
pálivýho. Takže tím jsem si vyplachovala pusu a pomohlo to.“(Simona)
Zkoušející lékař také poskytuje subjektům rady, které přímo nesouvisejí pouze
s léčbou onkologického onemocnění. Velmi ochotně doporučí řešení pro jakékoliv
zdravotní potíže. Respondentka Gabriela požádala svého zkoušejícího lékaře o radu
ohledně používání kosmetického přípravku, který obdržela jako dárek a nebyla si jistá, zda
jeho používání je vhodné po dobu účasti v klinickém hodnocení. „Chtěla bych vám říct
jeden případ, kterej je teda úplně banální, kterej bych třeba nečekala. Já jsem v tý době,
když jsem brala léky, podstupovala chemoterapii a ještě jsem měla léky lapatinib (pozn.
autora: název léku Lapatinib). Na tyto léky jsem vůbec nemohla jíst grapefruity. Protože
pan doktor mi řekl, že je nesmím jíst, tak jsem to dodržovala. Já jsem k Vánocům dostala
kosmetiku, která obsahovala grepy, nějaký výtažky nebo tak. To víte, je to hloupost, taková
maličkost, ale mně to prostě nedalo, jak jsem se snažila všecko dodržovat. Volala jsem
panu doktorovi. To byla taková věc, říkala jsem si, že by se mi mohl vysmát nebo mohl říct,
Ježíšmarjá, ženská. Poradil mi, ať to raději nepoužívám, že neví, co je to za výtažky, že by
se mi to třeba mohlo dostat do těla nebo kůží a tak.“(Gabriela)
Pro pět (5) respondentů výzkumného šetření byl zajištěn přímý odvoz z místa
trvalého bydliště na pravidelné kontroly na zdravotnické pracoviště a na ostatní
specializovaná vyšetření, která probíhala ve spolupracujících zdravotnických zařízeních.
Názorným příkladem je úryvek rozhovoru respondenta Miloše. „Pan doktor říkal, že pro ty
lidi tady mají zajištěný odvoz. Mají auto, šoféra. Vždycky pro mě přijede a odveze mě na
kontrolu. Teď v poslední době bral šofér do auta ještě jednoho pacienta, tak jsme tam
jezdili dva. Ostatní tam asi jezdili možná v jinou hodinou. Nevím.“(Miloš)
Také respondent Miroslav potvrdil, že mu na počátku účasti v klinickém hodnocení
ve zdravotnickém pracovišti řekli, že pro něj bude domů jezdit šofér autem. Šofér ho
vyzvedne přímo doma a odveze ho na kontrolu do zdravotnického pracoviště a na ostatní
specializovaná vyšetření. „Vždycky pro mě přijeli a odvezli mě do nemocnice na to
cétéčko. Každý měsíc jsem tam musel chodit. Člověk musel dávat pozor, to nebylo jen tak.
Dostal jsem injekci, musel jsem počkat. Za dvě hodiny pro mě přišli a šel jsem na to
vyšetření. Počkali na mě a pak mě odvezli domů.“(Miroslav)
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Zeptala jsem se subjektů hodnocení, kterým nebyl podáván hodnocený léčivý
přípravek, na to, zda pro ně bude pozornost zkoušejícího lékaře zadostiučiněním v případě,
pokud u nich nastane progrese onkologického onemocnění nebo se zhorší kvalita života. U
šesti (6) z nich (tj. u respondentů, u kterých nastala progrese onemocnění) a u čtyř (4), kteří
účasti v klinickém hodnocení přisuzovali význam „prevence“, pozornost zkoušejícího
zadostiučiněním nebyla.
Výsledek mého výzkumného šetření se liší se závěrem výzkumu F. W. S. M.
Verheggena a jeho spolupracovníků, ze kterého vyplynulo, že zdravotní stav subjektů se
subjektivně spíše zlepší po dobu účasti v klinickém hodnocení. „Pacienti hodnotí svůj
zdravotní stav jako lepší ve srovnání s tím, co bylo předtím, cítí se méně nemocní a své
onemocnění nepovažují za tak závažné.“(138, s. 329) V tomto výzkumu bylo posuzováno, jak
respondenti hodnotí změnu zdravotního stavu v porovnání se svým očekáváním před
vstupem do klinického hodnocení a poté po dobu své účasti. F. W. S. M. Verheggen a jeho
spolupracovníci předpokládali, že změna ve zlepšení zdravotního stavu by mohla být
ovlivněna spokojeností pacientů s aspekty účasti v klinickém hodnocení (spokojenost se
způsobem, kterým byli léčeni, s prospěchem z účasti, důvěrou v lékaře a jeho doporučení,
s provedením kontrol na zdravotnickém pracovišti), ale také ostatními intervencemi (např.
léčba jiné souběžně se vyskytující zdravotní komplikace).(138) Přesto lineární souvislost
mezi vnímáním zlepšení zdravotního stavu respondentů a spokojeností respondentů
s účastí v klinickém hodnocení nebyla prokázána.

6.2

Etický pohled – Osoby blízké
Závažné onkologické onemocnění velmi zasáhne nejen pacienta, ale také jeho

rodinu a přátele. Psychická podpora a pomoc osob blízkých jsou považovány za důležité
z hlediska zvládání psychického stresu nemocného a pomáhají jim tak lépe přizpůsobit se
nové životní situaci.
Rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického hodnocení může a nemusí být
ovlivněno postojem osob blízkých. Pacienti se závažným onkologickým onemocněním, u
kterých byly vyčerpány všechny možnosti standardní onkologické léčby, mohou být
vystaveni naléhání ze strany blízkých k účasti v klinickém hodnocení proto, že ti považují
účast v rané fázi klinického hodnocení za poslední naději vyzkoušet hodnocený léčivý
přípravek, neboť doufají, že úplně všechno není ještě ztraceno. Vycházím z obecného
předpokladu, že většina pacientů si velmi cení názoru a postoje osob blízkých, kteří je
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podporují a stojí jim po boku v této nelehké životní situaci od počátku stanovení diagnózy
závažného onkologického onemocnění a také v době léčby.
Z výsledků mého výzkumného šetření vyplývá, že osm (8) respondentů se
neporadilo o účasti v klinickém hodnocení se svými blízkými. V těchto případech se
respondenti nejdříve k účasti v klinickém hodnocení rozhodli sami a teprve poté své
rozhodnutí o účasti sdělili nejbližší osobě, většinou manželce nebo manželovi.
Názorným příkladem je výrok z rozhovoru respondentky Lídy, která sdělila, že
neměla potřebu se poradit s manželem o účasti v klinickém hodnocení. „Muž to nevěděl,
jak se rozhodnu. Když se o tom dozvěděl, tak nadšenej nebyl. Že je tam třeba riziko, že
bych si poškodila to srdíčko. Tak to nechtěl.“(Lída)
Respondentka Simona uvedla, že se k účasti v klinickém hodnocení rozhodla
okamžitě poté, co jí zkoušející lékař takovou možnost nabídl. O tom, že by se poradila se
svou rodinou, vůbec neuvažovala. „No nevím, jestli to bylo jako v začátku dobře
podchycený. Když jsem končila chemoterapii a ozářky, tak mi pan doktor řekl, že jsem
vhodnej adept a jestli bych nechtěla jít do toho programu. Přinesl mi papíry. Mohla jsem si
to přečíst. Rozhodla jsem se hned a donesla jsem to lékaři podepsaný. S nikým jsem se
neradila.“(Simona)
Respondentka Jana nepovažovala za nutné poradit se s někým o své účasti, protože
to považovala za osobní věc. „Tak nějak se mi to stalo. Považovala jsem to za svoji osobní
věc a necítila jsem potřebu je s tím otravovat. Protože co mně vadí, aby mě někdo litoval
nebo aby řeč odváděl někam jinam.“(Jana)
Na otázku, zda se radil o své účasti v klinickém hodnocení se svými blízkými,
zejména s manželkou, respondent Oto odpověděl: „Pani mi do takovejchlech věcí
nemluví.“(Oto)
Také respondent Miloš uvedl, že svou účast v klinickém hodnocení v podstatě
odsouhlasil ihned, a teprve poté o tom doma mluvil se svou manželkou.
Oproti tomu devět (9) respondentů se radilo se svými blízkými o své účasti
v klinickém hodnocení. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že u devíti (9)
respondentů byl potvrzen významný vliv postoje osob blízkých k účasti v klinickém
hodnocení k tomu, zda se k účasti rozhodnou či nikoliv. Potvrzuje to např. výrok z
rozhovoru respondentky Milady: „No asi v podstatě, kdyby nebyla rodina, tak já nevím.
Nevím, jestli bych to zvládla dál. Protože jsem se cítila hodně unavená. Chtěla jsem, abych
se uzdravila. Ale rodina mi řekla: ‚Podívej, když ti to nabízejí, tak toho musíš využít. Je to
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něco navíc a určitě to má nějakou cenu, proto ti to nabízejí. Určitě počítají s tím, že to
bude dobrý.‘ Říkala jsem si, že mají pravdu, a tak jsem na to přistoupila.“(Milada)
Respondentka Zuzana se radila s manželem a dcerami o své účasti v klinickém
hodnocení, přesto v závěru dodala, že to je ona, kdo je doma hlavou rodiny. „Radila jsem
se s nimi. Dcera dokonce hned všechno zjišťovala na internetu. Obě dvě dcery mi říkaly:
‚Mami, jdi do toho. Jestli ti to má pomoc, proč ne.‘ Ony stejně vědí, že já si vždy udělám
sama, co chci. Já si zase doma tak radit nenechám. Jsem ten, co to doma všechno diriguje.
Byly zvyklé mě poslouchat.“(Zuzana)
Respondent Václav, který je svobodný, se o své účasti v klinickém hodnocení radil
s matkou. „Radil jsem se samozřejmě s matkou doma. Ona mi říkala, ať do toho jdu, pokud
mi to pomůže. Já jsem jí říkal, že v podstatě, že mám dvě možnosti, nedělat nic, že mezi tou
chemoterapií první a druhou, že není žádná léčba, takže budu jenom čekat a nebudu dělat
vůbec nic. A tady že mám možnost sice jedna ku jedný, padesátiprocentní možnost dostat
ten novej lék, kterej jako oddaluje tu progresi, a to jako s tím souhlasila. Tak jsem se do
toho přihlásil.“(Václav)
V případě respondentky Olgy porada s manželem znamenala spíše potvrzení jejího
vlastního rozhodnutí k účasti. „Povídala jsem si o tom s mužem. Ale můj muž je takovej.
On říká: ‚Vždyť ty seš stejně rozhodnutá. Tak si tady můžu klidně povídat, co chci.‘
Protože mě zná, že asi spíš, většinou si to rozhodnu sama. Já myslím, že lidi, když se s vámi
jdou poradit, to si to jenom potřebujou potvrdit. Já si myslím, že člověk už v první chvíli ví,
co udělá. A je to asi nejlepší rozhodnutí. Jak to začnete rozebírat, tak si myslím, že se to
rozmělní celý.“(Olga)
Respondentka Marta se o své účasti v klinickém hodnocení radila nejenom
s blízkými, ale také se spolupracovníky v zaměstnání. „Nejdříve jsem se rozmýšlela trošku.
S manželem jsme vše probrali, úplně všechno. I v práci jsem to s nimi probírala. Tak jenom
tejden nebo pár dnů to bylo, prostě jsem si to chtěla trošku přečíst. Člověk neví, že jo,
samozřejmě. V práci mi taky radili, ať to zkusím.“(Marta)
Autorky I. Koharová a T. Inouová považují postoj rodiny a osob blízkých za
významný faktor, který ovlivňuje rozhodování subjektů k účasti v klinickém hodnocení.(79)
I. Koharová a T. Inouová se ve svém výzkumu zabývaly čtyřmi faktory, které ovlivňují
rozhodování subjektů k účasti v klinickém hodnocení, a těmi jsou: důvěra subjektů ve
zkoušejícího lékaře, postoj osob blízkých, předchozí zkušenost s onkologickou léčbou a
postoj k životu s onkologickým onemocněním. Ve svém výzkumu navázaly na výsledky
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předchozích studií jiných zahraničních autorů (Daugherty et al., 2000,(17) Nurgat et al.,
2005,(102) Agrawal et al., 2006(4)), ve kterých byly posuzovány pouze důvěra subjektů ve
zkoušejícího lékaře a vliv osob blízkých v rozhodování k účasti v klinickém hodnocení. I.
Koharová a T. Inouová ve svém výzkumu k těmto faktorům přidaly dva nové, a to
předchozí

zkušenost

s onkologickou

léčbou

a

postoj

k životu

s onkologickým

onemocněním.
Účastníci výzkumu I. Koharové a T. Inouové, jejichž blízké osoby reagovaly na
účast v klinickém hodnocení pozitivně a zároveň správně porozuměli informacím
zkoušejícího lékaře o účasti v klinickém hodnocení, se k účasti v klinickém hodnocení
rozhodli i navzdory špatné zkušenosti s onkologickou léčbou v minulosti. Oproti tomu
účastníci výzkumu, jejichž blízké osoby měly negativní postoj k účasti v klinickém
hodnocení, účast v něm odmítli, a to i přesto, že porozuměli správně informacím o účasti
v klinickém hodnocení nebo měli dobrou předchozí zkušenost s onkologickou léčbou
v minulosti.(79) Autorky I. Koharová a T. Inouová prokázaly, že vliv osob blízkých
v rozhodování subjektů k účasti v klinickém hodnocení má významný vliv. Rozhodování
respondentů vždy bylo konzistentní s přáním a postojem osob blízkých k účasti
v klinickém hodnocení.
M. Agrawal se svými spolupracovníky ve svém výzkumu zjistil, že několik
respondentů prožívalo „nátlak“ ze strany osob blízkých nebo zkoušejícího lékaře,
spočívající v tom, aby souhlasili s účastí v klinickém hodnocení, a to právě v době, kdy se
rozhodovali k účasti a zvažovali přínosy a rizika spojená s účastí v klinickém hodnocení.(4)

6.3

Etický pohled – Předchozí zkušenost s onkologickou léčbou
Léčba onkologického onemocnění zahrnuje komplexní onkologickou léčbu.

Onkoložka H. Stankušová zdůrazňuje, že jsou vždy používány standardní postupy
onkologické léčby vypracované pro jednotlivé diagnózy onkologických onemocnění.
Nejprve je zahájena standardní onkologická léčba. V případě, že onkologické onemocnění
není zcela možné přesně diagnostikovat, o návrhu konkrétní onkologické léčby se
diskutuje v multidisciplinárním týmu.(123) Z důvodu velkého technického pokroku
v diagnostických a terapeutických postupech jsou používány novější technologie nejenom
v chirurgii, radioterapii, ale také ve farmakologii (nová cytostatika, biologická léčba aj.),
pacienti (nejen) s onkologickým onemocněním spoléhají na všemocnost „vítězné“
medicíny a domnívají se, že budou nejen zachráněni před „jistou“ smrtí, ale také zcela
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uzdraveni. Většinou nemají informace o tom, že i vítězná medicína má své limity. Z tohoto
důvodu by pacienti s onkologickým onemocněním měli být náležitě informováni o
přesných důvodech, proč musí podstupovat intenzivní onkologickou léčbu a nepříjemnosti
s ní spojené. Lze nebo nelze předpokládat, že pokud už pacienti s onkologickým
onemocněním podstoupili onkologickou léčbu a hůře ji snášeli, budou ochotnější podrobit
se jistému nepohodlí a nepříjemnostem spojeným s použitím hodnoceného léčivého
přípravku v klinickém hodnocení?
Výsledky výzkumu I. Koharové a T. Inouové potvrdily, že jedním ze čtyř faktorů,
který ovlivňuje rozhodování subjektů k účasti v klinickém hodnocení, je také předchozí
zkušenost s onkologickou léčbou. Příčinná souvislost mezi zamítnutím účasti v klinickém
hodnocení a špatnou zkušeností s předchozí onkologickou léčbou se nepotvrdila.(79) Taktéž
je sporné předpokládat, že pokud bude mít pacient dobrou zkušenost s předchozí
onkologickou léčbou, poté bude více pravděpodobné, že se rozhodne k účasti v klinickém
hodnocení. Rozhodování subjektů k účasti v klinickém hodnocení je komplexní proces, do
kterého se promítají osobní zkušenosti každého člověka. Navíc subjekty vnímají zkušenost
s podstoupením (nejenom) standardní onkologické léčby jinak než zkoušející lékař.
Čtrnáct (14) respondentů v mém výzkumném šetření přisuzuje předchozí
onkologické léčbě špatnou zkušenost. Toto není překvapující zjištění, protože vedlejší
účinky intenzivní onkologické léčby jsou velmi dobře známy i laické veřejnosti
z informací dostupných na internetu nebo získaných z rozhovorů s onkologickými pacienty
nebo s jejich příbuznými a přáteli. Respondenti se shodují v tom, že nejhorší bylo zvládat
kombinovanou onkologickou léčbu, např. chemoterapii s ozařováním. Respondentka
Zuzana uvedla, že velmi špatně snášela předchozí onkologickou léčbu. „Ozářky a
chemošky, ty byly nejhorší. Já nevím, jak ostatní ženy, asi byly silné a asi jim to nevadilo.
Já jsem to špatně snášela. Pusu jsem měla plnou aftů, že jsem nemohla jíst, to mně hrozně
vadilo. Pak jsem také chytila nějakou virózu, takže jsem dostala antibiotika. Pak už jsem
ani nemohla pít. Už jsem si myslela, že je konec. No, ty další dny už jsem nechtěla jít na
další chemoterapii. Už jsem odmítala. Manžel mě sem odvezl, a tak to tý doktorce povídám.
Ona řekla, tak já vám teda napíšu lék v menších dávkách. Přišla jsem domů, vzala jsem si
jeden prášek, lehla a spala a ten lék mi pomohl teda. Ten lék mě nabudil teda a dostala
jsem elán. No a od tý doby jsem prošla všechno hladce. Protože odešly ty negativa, co mně
v tý puse, bolavá pusa a polykání. Já neměla jako sliny, jako když nemůžete polykat tuhou
stravu. To byly galeje, to nešlo. Akorát vodu, zapíjet i knedlík s omáčkou.“(Zuzana)
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Respondentka Olga také měla špatnou zkušenost s komplexní onkologickou léčbou.
„Začali jsme s nějakým lékem, to byla polykací, ta Xeloda a Navalgin a nějaký takový léky.
První se dostavilo zvracení, samozřejmě. Poté mi doktorka řekla, že tam zase něco
identifikovala na nějakém obratli a chtěla by to ozářit. Tak jsme ozařovali. No jenže
v kombinaci s tímhle, což to tělo nezvládalo. Oteklo mi totálně oko, já bych ani špendlíček
neukoukla. Takže jsem se úplně podvyživila, nakonec jsem skončila v nemocnici asi deset
dní na tom oddělení, jak vám dávají ty umělý výživy a takovýhle věci. Zase se zdržela
léčba, že jo, to tělo bylo úplně vyřízený. Takže já si myslím, že si musím hlavně najít
způsob, jak si udržet imunitu, aby vůbec tu léčbu zvládlo. To byly stále nějaký odklady a já
si myslím, že už se to ztrácí na tý síle. Kdyby tohle nebylo, tak možná by vše bývalo bylo
úspěšnější.“(Olga)
Nejhorší, co bylo třeba podstoupit v rámci komplexní onkologické léčby, byl
překvapivě pro respondenta Václava operativní zákrok. „No tak, když se na to podívám,
pro mě byla nepříjemná ta operace. Z toho jsem měl strach a obavy. A potom ty horečky,
měl jsem návaly. Prostě takový návaly tepla, to bylo divný, to jsem se potil. A taky to bylo
nepříjemný.“(Václav) Václav poté podstoupil chemoterapii, kterou zvládal naopak dobře, tj.
bez výrazných zdravotních obtíží. „U mě to probíhalo naprosto v pořádku. Dostával jsem
Kitril, myslím, že se to jmenuje. Před tou chemoterapií a neměl jsem nejmenší žaludeční
problémy, jediný, co bylo, tak jsem byl strašně unavenej. Ani mi nevypadaly úplně vlasy, to
jsem byl překvapenej. Prostě mi říkali, to vám vypadají po třetí, po čtvrtý dávce. Jako měl
jsem řidší vlasy, ale nevypadaly mně úplně. Ale když to zhodnotím zpětně, tak ta léčba
chemoterapií prostě byla nejmenší zlo.“(Václav)
V popisu nežádoucích účinků, a tedy nejrůznějších zdravotních potíží způsobených
komplexní onkologickou léčbou respondenti uvádějí také ty, které se týkají výrazně
změněného zevnějšku. Patrně největší psychickou bolest prožívají po mutilizujícím
výkonu. Všem respondentkám, které se zúčastnily mého výzkumného šetření, byl
diagnostikován karcinom prsu a všechny také v první fázi komplexní onkologické léčby
podstoupily ablaci prsu. Respondentka Marta vzpomíná na svou operaci takto. „Čekala mě
teda operace. Teď se nevědělo, že jestli, prostě, v jakým je to stavu. Pan docent říkal: ‚No
takhle to nařízneme, vyjmeme to.‘ No, jenomže jsem to bohužel měla větší. Po operaci jsem
byla na JIPce. Přišel za mnou docent, a to už jsem si osahávala prso. Zjistila jsem, že ho
tam nemám. Opravdu se divím, že jsem to takhle nějak zvládla.“(Marta)
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Pět (5) respondentek přesto považuje za horší dopad onkologické léčby ztrátu vlasů
než odstranění prsu. Lze předpokládat, že důvodem je to, že ztráta vlasů je viditelná už na
první pohled. I když je možné nahradit chybějící vlasy kvalitní parukou, přesto je změna
zevnějšku patrná a okolí ji registruje. Úryvek rozhovoru s respondentkou Vlastou je této
skutečnosti názorným příkladem. „No, oboje bylo nepříjemný. Ten první dojem po operaci,
když jsem to viděla, bylo mi k pláči. Člověk je úplně jinej. Ale ty vlasy, to bylo moc
nepříjemný. Kdykoli se podíváte do zrcadla, tak teda vidíte tu holou hlavičku. Ostatní
můžete nějak schovat.“(Vlasta)
Přestože čtrnáct (14) respondentů výzkumného šetření vyhodnotilo předchozí
onkologickou léčbu za velmi náročnou s výskytem nežádoucích účinků, souhlasilo s účastí
v klinickém hodnocení. Výsledek mého šetření je shodný s výsledky, ke kterým dospěly
autorky I. Koharová a T. Inouová.(79) V průběhu rozhodování o účasti v klinickém
hodnocení se obavy a strach z nežádoucích účinků výrazně potvrdily v rozhovorech tří (3)
respondentů, Petra, Zuzany a Václava. Velmi zajímavé je porovnání popisu obav
z nežádoucích účinků těchto respondentů v době, kdy se k účasti teprve rozhodovali, a
poté, kdy jim už byl podáván hodnocený léčivý přípravek v klinickém hodnocení.
Respondent Petr se obával nežádoucích účinků hodnoceného léčivého přípravku
před vstupem do klinického hodnocení, a to zejména nezvladatelných nevolností.
Zkoušející lékař nabídl Petrovi možnost, že mu bude podávat lék, aby nežádoucí účinky,
v tomto případě nevolnost, zvládal lépe. Petr k této situaci uvedl toto: „No tak mně slíbil,
že kdybych se zúčastnil, tak by mi přesto ten lék dával, přestože tenhle ten lék se podával
jenom při tý první dávce té chemoterapie. Takže ten lék by mně ňákej podobnej dával i dál,
abych jako netrpěl ňákejma tady těma nevolnostma.“(Petr) Petr hodnotí zkušenost
s podáváním hodnoceného léčivého přípravku pozitivně právě proto, že užívá „podobný“
lék na nevolnosti. „Tak to by jako to, ale prostě problém jsem já neměl, že by mi nějak
bylo, že bych měl nějaký bolesti nebo tak.“(Petr) Pouze mu nedělala dobře aplikace
hodnoceného léčivého přípravku formou infúze a odběry krevních vzorků pro laboratorní
analýzu. Petr sdělil, že velmi špatně snáší jakékoliv vpichy do svého těla, včetně běžných
odběrů krve. „No tak ty vpichy to samozřejmě, když vám tu krev odeberou, protože to by
každej absolvoval. Tak já se na to radši ani nedívám.“(Petr)
Také respondentka Zuzana se v době rozhodování k účasti v klinickém hodnocení
obávala stejných nežádoucích účinků, kterými trpěla během předchozí chemoterapie.
Zuzana popisovala své obavy takto: „Já to klidně podstoupím, pokud mně nebude zle tak,
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jako při chemoterapii, tak to podstoupím. Ne, to bych už absolvovat nechtěla, jsem řekla.
Nechci se nějak rouhat, ale řekla jsem, že už chemoterapii ne.“(Zuzana) Zuzana poté uvedla,
že hodnocený léčivý přípravek v klinickém hodnocení překvapivě snášela velmi dobře.
„Mně to nic nedělalo, jako já jsem se cejtila normálně. Takže já jsem jako na pocit a celej
ten rok, co to probíhalo, tak jsem nepociťovala nějakou tu otravu sem jezdit. To bylo každý
tři neděle. Cestu sem jsem úplně nenáviděla, to je jediný, co řeknu.“(Zuzana)
Respondent Václav prožíval velké obavy z nežádoucích účinků chemoterapie, která
pro něj byla plánována. Velmi výstižně to popsal ve své výpovědi takto: „Z tý
chemoterapie jsem měl teda obrovskej strach. Když mi řekli, že budu mít chemoterapii, tak
i z toho důvodu jsem odešel z práce. Protože jsem to měl úplně. Když jsem slyšel
chemoterapie, tak mi z toho naskakovala husí kůže. Co jsem slyšel, jak lidi zvracej a je jim
špatně a tak dále.“(Václav) Jeho obavy se však nepotvrdily a po dobu účasti v klinickém
hodnocení zvládal podávání hodnoceného léčivého přípravku velmi dobře. „Ale když to
hodnotím zpětně, tak léčba tou chemoterapií, prostě bylo to nejmenší zlo. Když to tak
vezmu, že jsem to snášel dobře. Dělali mi krevní testy nějak na ty destičky a prostě říkali,
vy máte na rozdávání. Prostě tam chodili lidi, že jim dávali krev a takže neměli prostě
dostatek těch destiček. Takhle to proběhlo u mě.“(Václav)
Deset (10) respondentů výzkumného šetření považuje své zkušenosti s podáním
hodnoceného léčivého přípravku v klinickém hodnocení za dobrou zkušenost. Respondenti
vyhodnotili ovšem tuto zkušenost za dobrou teprve poté, co dospěli k závěru, že
nezaznamenali výrazné zhoršení kvality života nebo omezení běžných životních aktivit
v porovnání s obdobím před vstupem do klinického hodnocení. Extrémním příkladem je
respondentka Marta, která po celou dobu účasti v klinickém hodnocení pracovala na plný
pracovní úvazek a nebyla v pracovní neschopnosti. Oproti tomu u sedmi (7) respondentů se
po dobu účasti v klinickém hodnocení vyskytly různé druhy nežádoucích účinků, které
byly způsobeny pravděpodobně působením hodnoceného léčivého přípravku.
Pouze u jedné (1) respondentky se vyskytly natolik závažné nežádoucí účinky, že
zkoušející lékař ukončil její účast v klinickém hodnocení předčasně, a to z důvodu
abnormálního nálezu na EKG, aby zamezil újmě na zdraví respondentky. Dotyčná Lída
k tomu pověděla: „Neměla jsem strach, spíš mně bylo líto, že nemůžu pokračovat. Já
nevím, jak bych to snášela, já nevím, jestli by mi nebylo nic po těch chemoterapiích.
Člověk nic necítil. Vím, že to zjistili z krve. Protože jsem chodila na ty kontroly. My jsme
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tam, když jsme začínali ten výzkum, tak jsme museli jít na EKG a šel právě ten prsní lékař.
Bylo na něm vidět, že není rád. Že jsem do toho výzkumu šla.“(Lída)
Zajímavé negativní hodnocení nežádoucího účinku hodnoceného léčivého
přípravku popisuje respondent Oto. „Akorát mně vadí, že ty hormonální změny tam byly, že
jo, a že z toho takovýho docela slušnýho mužskýho jsem se začal měnit na ženskou. Ale
není to tak strašný. Nechá se to zvládnout psychicky.“(Oto)

6.4

Etický pohled – Postoj k životu

6.4.1 Kvalita života po dobu účasti v klinickém hodnocení
Termín kvalita života se používá v medicíně od 70. let 20. století. Nejčastěji se
používá pojem kvalita života ovlivněná zdravím (health related quality of life) nebo
subjektivním pocitem životní pohody, která je spojována s nemocí člověka, aplikovanou
léčbou a jejími vedlejšími účinky.(90) Sledování kvality života se z počátku provádělo
nejdříve u chronicky nemocných pacientů, psychiatrických pacientů, starých lidí a
onkologických pacientů. Za první pokus vyhodnotit kvalitu života onkologických pacientů
jsou považována kritéria vytvořená lékařem D. A. Karnofským v roce 1948. D. A.
Karnofský hodnotil tzv. funkční zdatnost (Performance status, PS) pacientů na škále od 0
% do 100 %.(118)
V 80. letech 20. století W. O. Spitzer vyvinul systém hodnocení kvality života
pacientů, který ale prováděl výhradně lékař a zahrnoval následující kritéria: „Pracovní
neschopnost, fyzická nezávislost pacienta na druhých lidech (cizí pomoci), finanční situace
pacienta, způsob trávení volného času pacienta, bolesti pacienta, nepohodlí pacienta,
nálada pacienta, vědomí pacienta o následcích jeho nemoci, komunikace pacienta
s okolím, vztah pacienta s jeho primární sociální skupinou (přáteli a rodinou).“(81, s. 281)
Později byly vypracovány metody, ve kterých hodnotil kvalitu života sám pacient.
U nás se o takový dotazníkový i graficky znázornitelný postup zasloužil už v 80. letech
minulého století J. Křivohlavý. Uvedený dotazník byl např. pravidelně používán na
onkologické klinice ve Všeobecné fakultní nemocnici a v Ústavu hematologie a krevní
transfuze v Praze, jak mi v osobním sdělení potvrdila H. Haškovcová. Výsledky takového
šetření zaměřeného na kvalitu života se zapisovaly i do zdravotnické dokumentace.
Pacienti s onkologickým, kardiovaskulárním, autoimunitním a degenerativním
onemocněním, AIDS a dalšími chorobami časem zpravidla přecházejí do stadia chronicity.
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M. Opatrná uvádí, že: „pacienti s diagnózami chronických chorob jsou sice ‚nevyléčitelní‘,
ale dnešní medicína umí ovlivněním některých patofyziologických mechanismů onemocnění
modifikovat, prodloužit délku života i mírnit symptomy nemoci. Po určité době však
dochází k rychlejší či rychlé progresi, k selhání všech možností ovlivnění nemoci.“(104, s. 39)
Kvalitou života onkologicky nemocných se v České republice zabývá např.
onkolog O. Sláma, který potvrzuje, že v posledních desetiletích se věnuje stále více
pozornosti tomu, jak onkologická léčba působí na celkový tělesný a psychický stav
pacientů (psychosociální aspekty ztráty zdraví). U onkologických pacientů se o kvalitě
života uvažuje zejména v souvislosti s tím, zda je nutné pokračovat v intezivní onkologické
léčbě u pacientů s neblahou prognózou, protože prodlužuje jejich život za cenu zhoršení
kvality života. O. Sláma potvrzuje názor odborné veřejnosti, že: „kvalita života vyjadřuje
míru, do jaké nemoc a její léčba ovlivňují pacientovu schopnost a možnost žít takový život,
jenž by mu skýtal uspokojení“.(118, s. 289)
Onkologická léčba může radikálně ovlivnit život pacienta, proto je důležité, aby
lékař postupoval uvážlivě a doporučil takové léčebné postupy, které jsou v souladu s jeho
profesními standardy, a s ohledem na skutečné individuální potřeby pacientů. Za
významné zjištění považuje O. Sláma výsledek několika výzkumů, které se zabývaly
hodnocením toho, jakým způsobem je ovlivněna kvalita života u pacientů s pokročilým
stupněm onkologického onemocnění. Pacienti kontrolní skupiny, kteří dostávali paliativní
léčbu, hodnotili celkovou kvalitu života lépe, a to i přesto, že nebylo dosaženo
významného prodloužení života.(118)
Lze předpokládat, že se významným způsobem zhorší kvalita života onkologických
pacientů poté, co vysloví souhlas s účastí v klinickém hodnocení? Dotazníky na hodnocení
kvality života onkologických pacientů se používají v klinických hodnoceních od 80. let 20.
století. Evropská organizace pro výzkum a léčbu rakoviny (European Organisation For
Research and Treatment of Cancer, dále jen EORTC) se velmi intenzivně podílí na
výzkumu kvality života onkologických pacientů. Tato organizace vyvinula dotazník
kvality života European Organisation For Research and Treatment of Cancer Quality of
Life Questionnaire – C 30 (dále jen EORTC QLQ – C 30), který je dnes standardně
používaným dotazníkem v klinických hodnoceních.(118) Hlavní předností tohoto dotazníku
je, že hodnocení kvality života provádějí subjekty samostatně, tj. bez ovlivnění
zkoušejícím lékařem. Tímto způsobem lze získat posouzení účinnosti nového hodnoceného
léčivého přípravku v celé jeho komplexnosti. O. Sláma však upozorňuje, že výsledky
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těchto dotazníků vykazují hodnoty pro celou skupinu pacientů se specifickým
onkologickým onemocněním a není možné je uplatnit ve vztahu ke každému jednotlivému
pacientovi.(118)
Autorky I. Koharová a T. Inouová zjistily ve svém výzkumu, že pacienti, kteří se
rozhodovali k účasti v klinickém hodnocení, považovali zajištění kvality života po
zbývající délku přežití za významnou. Účastníci výzkumu, kteří souhlasili s účastí
v klinickém hodnocení, vyjádřili porozumění pro svou účast v něm tak, že mají nejistý
klinický prospěch a není možné zabránit výskytu nežádoucích účinků hodnocené léčby. Ti
účastníci výzkumu, kteří účast odmítli (21 % účastníků), upřednostnili raději ponechání
dosavadní kvality života, která jim zajistí žít spokojený život.(79)
Z. A. Nurgat a jeho spolupracovníci se dotazovali pacientů na motivaci k účasti
v rané fázi klinického hodnocení. Zjišťovali, jaké kompromisy by byli pacienti ochotni
udělat mezi kvalitou života po zbývající délku života nebo zda by dali jednoznačně
přednost délce života. Účastníci výzkumu přikládali významnou roli jak kvalitě života, tak
prodloužení délky přežití. V otázce kompromisů jejich odpovědi nebyly konzistentní.
Účastníci tohoto výzkumu souhlasili s tím, že „žít tak dlouho, jak je to možné“, je pro ně
nejdůležitější. Více než polovina účastníků ale souhlasila s tím, že by upřednostnili lepší
kvalitu života než déle trpět.(102) Z. A. Nurgat a jeho spolupracovníci potvrdili, že mnoho
pacientů si potřebovalo svým vyhraněným postojem udržet určitý stupeň naděje navzdory
pokročilé fázi svého onemocnění.(102) Zlepšení kvality života, které je subjekty očekáváno
od účasti v klinickém hodnocení, lze považovat za klinický prospěch. Ztotožňuji se
s názorem H. Stankušové, že je nutné ponechat každému pacientovi naději na zlepšení
zdravotního stavu bez ohledu na závažnost nebo prognózu onemocnění. H. Stankušová
zdůrazňuje, že zejména pacientům s infaustní diagnózou je třeba vždy „ponechat naději na
zlepšení jejich stavu nebo alespoň na zabezpečení takové péče, která zmírní jejich
utrpení“.(123, s. 273)
Deset (10) respondentů v mém výzkumném šetření považuje kvalitu života po dobu
účasti v klinickém hodnocení za významnou, a to včetně respondentů Olgy a Václava, u
kterých nastala progrese onemocnění.
Velmi výstižným příkladem toho, jak významnou roli hraje kvalita života v životě
pacienta s onkologickým onemocněním, je právě příběh respondentky Olgy. Ta připisuje
pojmu kvalita života s onkologickým onemocněním velkou důležitost. Ráda by nadále
vedla plnohodnotný život, ve kterém by mohla být zapojená do pracovního a sociálního
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života bez výraznějšího omezení. „Nabídli mi, že je to takovej projekt, máš na to měsíc. No
to jo, ale prostě je to problém, jakoby jim něco slíbit, že každej den pravidelně něco
udělám. Já můžu dělat práci. Tak mezitím, já v tom měsíci určitě ten čas někde najdu. Jo,
mezitím si tedy užiju nějaký zvracení nebo umírání, strašně jak se kroutíte a nevíte, čí jste.
Ale je to těžký, aby na mě spolíhali. Já nevím, kdy bude pětadvacátýho. Já nevím, kdy budu
vždy k dispozici, protože já to fakt nevím jako. Ani vzhledem k tomu, jak to není pravidelně
takhle, jak by to mělo bejt. Já to neumím předvídat. Ale samozřejmě je to hrozně fajn, že
jsem k něčemu. Říkala jsem si, kdyby prostě se to nějak stabilizovalo a byla nějaká léčba
udržovací. Protože tam je spousta lidí, kteří dostávají třeba jenom ten avastýn (pozn.
autora: název léku Avastin), který je fakt drží jenom při životě. Nic moc se od toho nedá
čekat. Tak vím, že to tam mají tak, že vedou takovej pravidelnej pomalejší klidovej život.
No jak na tu dialýzu, když člověk chodí. Jo prostě no a musíte žít a nějak se radovat z toho,
co je. A tak to by se mi líbilo, takhle bych to klidně brala. Protože je spousta nemocí, kdy
vlastně ty lidi vod mlada mají nějakej potíž a musejí s tím furt něco dělat.“(Olga)
Podobné představy o kvalitě života onkologického pacienta mají i ostatní
respondenti mého výzkumného šetření.

6.4.2 Postoj k životu po zkušenosti s účastí v klinickém hodnocení
Na základě odborných diskuzí lze předpokládat, že výskyt maligních onemocnění
se bude v populaci zvyšovat, a to se vzrůstajícím věkem. Lékař K. Smetana konstatuje, že
hlavní příčiny vzniku maligních onemocnění jsou mutace DNA či virové infekce. Jedná se
o vícestupňový proces, který vede ke vzniku karcinomu in situ a posléze i ke vzniku
vzdálených metastáz. Riziko vzniku malignit je vyšší s přibývajícím věkem a je to dáno
tím, že DNA v lidském organizmu je vystavena vlivu mnoha karcinogenních látek. K.
Smetana doplňuje, že se k tomu dále připojují zdravotní problémy spojené s prodloužením
délky života, např. „poruchy metabolismu, pokles aktivity buněk imunitního systému a
porušení neuroendokrinních regulací“.(120, s. 381)
Je zřejmé, že pokud je včas diagnostikováno maligní onemocnění a neprodleně
zahájena účinná onkologická léčba, lze docílit klesající mortality. Na tomto se shodují
odborníci zejména s ohledem na příznivou prognózu karcinomu prsu u žen.(120)
Naskýtá se otázka, zda je možné zabránit vzniku onkologického onemocnění
promyšlenou prevencí. Pokud budou lidé i v pokročilém věku žít zdravým způsobem
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života, je možné zabránit výskytu onkologického onemocnění? A to i v případě, že osobní
anamnéza člověka je zatížena genetickou dispozicí?
Respondenti mého výzkumného šetření byli dotazováni na to, co považují za
příčinu vzniku svého onkologického onemocnění. Proto jsem se jich v rozhovorech
dotazovala, jaký životní styl vedli před stanovením diagnózy onkologického onemocnění a
zda optimistický postoj k životu mohl zamezit výskytu zhoubného onemocnění. Je třeba
zdůraznit, že u deseti (10) respondentů byla potvrzena genetická dispozice. Jedenáct (11)
respondentů se shodlo na tom, že před stanovením diagnózy svého maligního onemocnění
vedli spořádaný a pracovitý život. Respondenti Gabriela, Miloš, Miroslav a Oto uvedli, že
přestože vedli zdravý životný styl, sportovali, nekouřili a pili alkoholické nápoje pouze
příležitostně, příchodu a rozvoji svého onkologického onemocnění nezabránili.
Respondentka Simona si myslí, že je možné ovlivnit, zda člověk onemocní zhoubným
onemocněním nebo ne. „Já si myslím, že je to možné ovlivnit. Můj manžel byl už deset let
vážně nemocnej. Víceméně já jsem žila ve strašným tlaku a stresu, protože jsem nevěděla
dne ani hodiny, kdy se probudí nebo neprobudí. Tak to k tomu určitě muselo
přispět.“(Simona)
Čtyři (4) respondenti, Simona, Václav, Olga a Marta, uvedli za hlavní příčinu
vzniku svého onemocnění nadměrnou zátěž a stres v zaměstnání. Respondent Václav
zdůvodňuje příčinu vzniku svého onemocnění tím, že byl v zaměstnání vystaven
extrémnímu stresu. „Já si myslím, já jsem o tom přemýšlel. Myslím, že to bylo ze stresu.
Z práce. Byl jsem v zaměstnání, pracoval jsem v bance a byl jsem pod obrovským tlakem,
prostě měl jsem obrovskou zodpovědnost. To byly stamilióny korun, co mi prošly rukama.
Prodával jsem nemovitosti a nakládal jsem s financema. Dělal jsem výkazy banky. Chodil
jsem do práce od rána do večera. Pomalu jsem dělal i soboty a neděle.“(Václav) K velkému
pracovnímu vytížení se současně staral o vážně nemocného otce a měl starosti se stavbou
rodinného domu. „A ještě jsem dělal, jako pracoval. Mám rodinnej domek, takže jsem
dělal na rekonstrukci domku. A ještě než táta zemřel, tak jsem se o něj staral, protože byl
po dvou mrtvicích, a byl prostě na tom velmi špatně. On jenom ležel a já jsem se o něj
staral jako o malý dítě. Prostě jsem mu chodil pro léky, nakupoval jsem nebo mu vařil,
prostě jsem se o něj kompletně staral.“(Václav)
Respondentka Olga popisuje své pracovní nasazení na významné pracovní pozici
v nadnárodní společnosti takto: „Skutečně jsem se dostala v kariéře dál. Byla jsem finanční
auditor, nejvyšší člověk přes finance ve firmě. No nicméně to prostředí. Byla to nadnárodní
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společnost, oni vás tak jako moc neberou jako lidskou bytost. Vy jste prostě ten otrok v tý
rozvojový zemi. Já vím, že to zní hloupě, ale prostě na vás nakládají úkoly a čekají rychlý
reakce. Moc se tedy nezajímají, jestli to zvládáte nebo ne. No prostě to byla zrovna šílená
hektická doba. Bohužel i ten můj šéf místní, teda jako zrovna nebyl můj zastánce, spíš
naopak. Řekla bych, že mě tak trochu šikanoval. A já si myslím, že za normálních okolností
bych to zvládla. Jako dneska se už hodně lidi neobávají, že by měnili místa. Asi by to bylo
správný, prostě jsem se měla sebrat a jít. To jsem prostě neudělala, pořád jsem si říkala, že
to nějak zvládnu. Ale už jsem cítila, že jako třeba reaguju pláčem nebo prostě lítostí. To u
mě jako v práci nebylo normální. Říkala jsem si, že to je divný.“(Olga)
Respondentka Marta je přesvědčena, že kromě extrémního pracovního nasazení
muselo být příčinou vzniku onkologického onemocnění také to, že se také nadměrně
věnovala jiným povinnostem. Starala se o své děti a v té době s manželem stavěli rodinný
domek. „My jsme byli s manželem velký sportovci a cestovatelé. A lyže a kola. Já
nekouřím, nepiju. Víte, že z počátku se člověku honí všechno v tý hlavě. Jak je to možný, že
zrovna já. No, je to ale takový ponaučení. Už jsem se prostě zklidnila. Už nejsem taková, že
se to beze mě vše zblázní. Práce a tak. Ono se to nezblázní, že jo.“(Marta)
Jedenáct (11) respondentů si nepřipouštělo, že by mohli onemocnět zhoubným
onemocněním a byli toho názoru, že se jim to nemůže stát. Naopak respondent Václav měl
podezření, že onemocněl závažným onemocněním, protože měl nespecifické zdravotní
obtíže a zjistil si krev v moči. Lékaři nejdříve nevěřili jeho obavám ze závažného
onemocnění s ohledem na jeho nízký věk. V době, kdy Václavovi diagnostikovali
karcinom prostaty, mu bylo 43 let. „Šel jsem na urologii. Když jsem se tam dostavil, tak
jsem řekl, co mám za problém, že mám v krvi moč. Oni mi říkali, že v mým věku to není
možné, a smáli se tomu. Říkal jsem jim, že mám obavu, jestli nemám ňákej nádor nebo
něco takovýho. Že jsem to slyšel v televizi. Odebrali mně krev a potom zjistili, že mám
vysokej PSA antigen prostatickej. Pozvali mě na další kontrolní odběr, protože tomu
nevěřili, že je to možný v mým věku. A zjistili, že mám hodnotu asi třicet dva celých, já
nevím pět, tu hodnotu. Tak mě poslali na další vyšetření, na scintiografii kostí a tam mi
zjistili, že už mám pokročilý onemocnění, že to mám ve skloubení kostí. A potom mi udělali
odběr z tý tkáně, prostatický a histologický vyšetření a zjistili nějakej gradient. Ty hodnoty
nějaký onkologický, to nebylo špatný. Problém byl v tom, že už jsem to měl v kostech. To
pro mě byl šok docela, v tý době.“(Václav)
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Optimistický postoj k životu před stanovením diagnózy onkologického onemocnění
respondentů výzkumného šetření byl již popsán v podkapitole 6.1.3. Zde uvádím, že devět
(9) respondentů si svůj optimistický postoj k životu udrželo i v průběhu onkologické léčby
a účasti v klinickém hodnocení.
Odklon od optimistického postoje k životu s onkologickým onemocněním byl
samozřejmě zaznamenán u respondentů Václava a Olgy, u kterých došlo k výrazné
progresi onkologického onemocnění. Účast v klinickém hodnocení nepřinesla očekávaný
léčebný prospěch. Olga konstatovala s ohledem na informaci o progresi svého onemocnění
toto: „Já vím, že už se neuzdravím úplně. To je jasný, ale jako může se stát, že to bude
stabilní na tolik, že se s tím dá ještě pár let bejt. Proč ne.“(Olga)
Respondent Václav byl pesimistický ohledně prognózy svého onemocnění a doplnil
k tomu: „Určitě se snažím, jako si prodloužit ten život, že jo. Nikdo nechce zemřít a zatím
nejsem na tom tak zle. Samozřejmě potom, já nevím, lidi spáchají sebevraždu nebo chtějí
eutanázii. Ale to už jsou ve stavu, kdy ten život pro ně není. Kvalita života je pro ně dál
nesnesitelná. Ale já se cejtím relativně dobře.“(Václav)
Tázala jsem se respondentů, z čeho čerpají energii a sílu k zvládání náročné léčby
svého onkologického onemocnění. Jedenáct (11) respondentů uvedlo, že sílu pokračovat
v jakékoliv onkologické léčbě včetně podstoupení hodnocené léčby v klinickém hodnocení
jim dodávají děti nebo vnoučata. Na této odpovědi se shodují zejména ženy. Respondentka
Marta uvedla, že věděla, že ji ještě děti potřebují a že kvůli jejím dětem to prostě musí
vyjít. Vidět vyrůstat vnoučata bylo hlavní motivací respondentky Milady vydržet a
pokračovat v hodnocené léčbě v klinickém hodnocení. „Moje dcery to prostě tak berou, že
jsem se z toho nesložila. Říkala jsem si, byla to pro mě taková motivace. Říkala jsem si, tak
sakra mám dvě holčičky, pak se narodily vnučky. Musím se přece z toho dostat, abych je
viděla vyrůstat. My jsme opravdu byli tak vychovaný, že jsme hodně rodinný. Toto bylo pro
mě nejdůležitější, abych nepřišla o rozum.“(Milada)
Vycházím z obecného a známého předpokladu, že matky lpějí na svých dětech.
Toto se potvrdilo u většiny respondentek v mém výzkumném šetření. Respondentka
Gabriela uvedla, že si od začátku nepřipouštěla, že by možnost vyzkoušet něco nového po
dobu účasti v klinickém hodnocení mohla dopadnout špatně právě s ohledem na své děti.
„Jak tak hrozně lpím na těch mejch dětech. Já jsem taková kvočna, i když už mají svoje
domácnosti. Přesto jsem si říkala, aspoň rok nebo dva prostě chci vidět, jak dcerka
dostuduje vysokou školu. Syn pracoval v zahraničí. Říkala jsem si, já musím. To není
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možný, abych nebyla viděla, jak jdou dál. To mě hodně posilnilo. Upevnil se mi také vztah
s partnerem, proti jiným ženským, se kterými jsem sdílela léčení. Moc se mi upevnil vztah
s mými dětmi.“(Gabriela)
Pouze jeden (1) respondent se ztotožnil s tímto názorem, když přiznal, že rodina a
vnoučata jsou pro něj důležitá. Respondent Miroslav uvedl: „Já si žiju svůj život. A máme
vnoučata. Měli jsme krásnýho psa, toho už taky nemáme.“(Miroslav)
Pouze dvě (2) respondentky výzkumného šetření měly v době účasti v klinickém
hodnocení nezletilé děti. Respondentka Olga uvedla, že její motivací k léčbě je syn. V roli
matky pro ni bylo nejhorší to, že když jí byla potvrzena diagnóza onkologického
onemocnění, synovi bylo teprve 11 let. Progrese onemocnění se dostavila pět let poté, kdy
synovi bylo již 16 let. „Tak mám ještě dítě, které je na mně závislé. Pro mě je to teda
strašná motivace. No a potom, čím je menší, tím je to strašlivější. Prostě na tom to nic
nemění, je to vaše dítě.“(Olga)
Oproti tomu respondentka Marta uvádí, že potřebovala být co nejvíce ve
společnosti lidí, a proto nebyla ani v pracovní neschopnosti, jak to bývá běžné u pacientů
s onkologickým onemocněním. „Já jsem si říkala, já bych se zbláznila být doma a
přemýšlet o tom. Jako samozřejmě asi fakt jsem měla štěstí, že mi bylo dobře. Kdyby
nebylo, bylo by to asi jiný. Takhle mně moc pomohlo být mezi lidmi. V práci to věděli.
Museli. Tam bych jako nemohla to neříct. V té práci to bylo automaticky. Kolegyně to se
mnou rozebíraly.“(Marta)
Respondentka Milada shodně potvrdila, že jí velmi pomáhalo být ve společnosti
druhých lidí a hovořit otevřeně o svém závažném onemocnění. „Víte co, já si myslím, že je
to hrozně špatně, když to někdo do sebe uzavře. Je to hrozná nemoc, ale je důležitý o tom
mluvit. Když to dostanete ze sebe ven. Já jsem pracovala v lékárně, kde to věděli všichni.
Chodili mě tam navštěvovat. Bavili jsme se o tom a před nima jsem neměla pocit, jako že
bych si musela dávat paruku, když přijdou.“(Milada)
Respondent Václav byl přesvědčený, že hodnocený léčivý přípravek v klinickém
hodnocení dostával, protože je přece na světě o něco déle, než se obecně předpokládá u
onemocnění s neblahou prognózou. To, že žije déle, je pro něj motivací nevzdat to a
zachovat si naději na další oddálení konce svého života. „Teď vím, že todle mě udržuje.
Jestli to mám, možná že jo. Jsem na tom jeden rok a tři měsíce. Píšou, že to selže ta
chemoterapie po šesti měsících a je progrese onemocnění. Tak si myslím, že ten lék
dostávám. Todle je pro mě udržovací.“(Václav)
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Ptejme se, jakým způsobem se změnil postoj k životu subjektům s onkologickým
onemocněním po ukončení účasti v klinickém hodnocení. Sedm (7) respondentů potvrdilo,
že jejich způsob života zůstal po ukončení účasti v klinickém hodnocení beze změny. Lze
předpokládat, že tento postoj k životu vychází z rozhodnutí respondentů nepřipouštět si, že
onemocněli závažným onkologickým onemocněním, protože stejný postoj byl zachován
během podstoupení předchozí onkologické léčby. Z výpovědi respondentů Jindřicha a Oty
vyplynulo, že považují skutečnost, že onemocněli karcinomem prostaty, za zdravotní
potíže, které jsou běžně spojené s pokročilým věkem. Nepovažují to za mimořádnou
komplikaci. Uvědomují si, že život je krátký, a chtějí nadále žít plnohodnotný život, který
je možné mít s ohledem na svůj věk a celkový zdravotní stav. Oto se snaží přes pokročilý
věk stále sportovat. „Jsem aktivní, pořád chodím cvičit. Sice už ne tak, jako dřív, ale prostě
se snažím posilovat tu tělesnou schránku, aby mně ty svaly držely tělo. A teď jako cvičím a
nemám problémy s tím, že si můžu zavázat tkaničky.“(Oto) Respondent Petr, který se
nepovažuje za nemocného, popisuje sám sebe jako soběstačného a nezávislého člověka.
Respondent Oto svým zdravotním potížím nevěnoval pozornost ani na počátku
jejich výskytu, změna nenastala ani po stanovení diagnózy onkologického onemocnění.
Oto své zdravotní potíže prostě nepovažuje za důležité. „Já si to bohužel nepamatuju, kdy
jsem zpozoroval, že mám nějaký problémy. No bylo to u mě dost pozdě, protože většinou
muži mají tyhle problémy už kolem padesátky, že jo. A já jsem začal mít tyhle problémy až
kolem sedmdesátky. Já jsem trošku takovej flegmatik. Trvalo to dlouho, než jsem
zpozoroval, že něco není v pořádku. Jako jsem nějak nevyváděl. Já jsem to přijal normálně.
Já jsem prostě kliďas. Ono abych pravdu řekl, už tady dlouho přesluhuju taky.“(Oto)
Deset (10) respondentů potvrdilo, že jejich onkologické onemocnění a následná
onkologická léčba včetně účasti v klinickém hodnocení přispěla k tomu, že přehodnotili
své životní priority a změnili celkový postoj k životu. K situacím, se kterými se setkávají
v běžném denním životě, přistupují jinak než dříve. Respondentka Simona řekla, že vše
v životě bere s humorem a snaží se nehádat s nikým a v případě hrozícího sporu raději
ustoupí. Simona doporučuje: „Já si myslím, že to mám nějak srovnaný, a jsem ráda, že
ostatní jsou zdraví. Chci si ještě trochu užít toho života a hlavně těch vnoučat. Pak jsou
děti a pak teprve manžel. Jen kdyby se něco podobnýho stalo vnučce, to bych ji musela
hodně podpořit. Ona na mě hodně dá. A prostě se musí bojovat. Všichni bychom stáli za ní.
Ale to raději ať se nestane. Já jsem citlivá na tyto věci. Jako kdyby se jim mělo něco stát, to
ne. To raději budu trpět jenom já.“(Simona)
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Změnu pohledu na okolní svět uvedla respondentka Gabriela. „Určitě jsem změnila
pohled na lidi. Člověk žije s takovým tím, teď už se nezatěžuju maličkostmi. Já vím, že je to
hloupost, ale televizi vypouštím. Chodím ráda mezi mladý lidi. Takže jako ten život jde
vlastně dál, ale řekla bych tak nějak lehčeji. Podívala jsem se do Vatikánu a tam to teda na
mě padlo. Ta pokora a člověk si říká, jak je hrozně malej. O to víc je vděčnej, že tady je. Já
se spíš dívám na svět tak nějak optimisticky.“(Gabriela)
U respondenta Václava probíhala změna postoje k životu velmi pomalu. Po
stanovení diagnózy onkologického onemocnění a první onkologické léčbě pokračoval ve
svém pracovním nasazení a stylu života beze změny. Václav nejdříve podstoupil pouze
standardní onkologickou léčbu, invazivní terapie mu nebyla doporučena s ohledem na
progresi onemocnění, které se rozšířilo dále do kostí pánevních a páteře. Václav byl v šoku
a v depresi. Nicméně nadále si nepřipouštěl, že je nutno přizpůsobit svůj životní styl a
pracovní tempo svému zdravotnímu stavu. Lze předpokládat, že Václav si nedokázal
připustit, že je v práci nahraditelný. Bral léky na uklidnění, které ho tlumily. Václav
popisuje, jak jej spolupracovníci hodnotili v této době: „V práci to šlo se mnou z kopce.
Tam prostě mysleli, že prostě vypadám dobře. Tak na mě tu práci pořád jako navalovali.
Bral jsem ty léky, který mě utlumovaly. Byl jsem jak ve snu. Nebyl jsem nějak schopnej
pracovat, nějakou chybu jsem taky udělal v práci prostě nechtěně. Navíc tam probíhala
transformace. Všechny místa rušili a udělali nový pracovní pozice a teď jsme se hlásili do
novýho výběrovýho řízení. Musel jsem se přihlásit a podstoupit to přes assessment
centrum. Takový pohovory formou hry, formou ňákejch prostě zátěžových testů. Práci jsem
nakonec získal. A v tý práci jsem to nakonec řekl, že ze zdravotních důvodů
odcházím.“(Václav) Teprve poté si Václav připustil, že je nutné pozměnit svůj postoj k životu
a vyrovnat se s onkologickým onemocněním. Smíření Václava se závažným onkologickým
onemocněním byl velmi dlouhý proces. Václav potvrdil subjektivní zlepšení zdravotního
stavu až poté, co odešel ze zaměstnání a nastoupil do pracovní neschopnosti. „Samozřejmě
ten rok jsem byl z toho špatnej. Měl jsem prostě výčitky svědomí, že jsem tu pozici dostal.
Vyhrál jsem to výběrový řízení, že jsem jim to odmítl a tak dál. Potom jsem si ale postupně
říkal, že zdraví je nejdůležitější.“(Václav)
Osm (8) respondentů považuje za hlavní změnu postoje k životu zlepšení rodinných
vztahů. Tato změna je logická a lze předpokládat, že se začala vytvářet již v době
stanovení diagnózy onkologického onemocnění a následné onkologické léčby. Fungující
rodinné zázemí a podpora rodiny jsou považovány za nezbytné pro psychickou podporu
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pacientů s onkologickým onemocněním. Respondentka Marta přisuzuje význam svému
dobrému manželství takto: „My jsme měli vždycky dobré manželství nebo máme. Nyní je to
samozřejmě lepší. Spíš že manžel ví, že jsem taková bojovnice. On sám neřekne, třeba
chceš pomoc. Spíš jsem řekla já. Víte, aby se člověk necejtil tak méněcenný. Já si spíš
řeknu, když něco potřebuju, než aby se on ptal. To by mi nedělalo dobře.“(Marta)
Respondent Miroslav jako jediný popisuje odlišnou změnu ve svém postoji
k životu. Miroslav přestal důvěřovat lékařům. Je nutné zdůraznit, že hlavní příčinou této
nedůvěry byla skutečnost, že praktický lékař neodeslal Miroslava na specializované
vyšetření a jeho závažné onemocnění nebylo včas odhaleno. Miroslav dodnes přisuzuje
vinu za nevčasné odhalení svého onemocnění právě praktickému lékaři. Avšak svoji účast
v klinickém hodnocení považuje za dobrou zkušenost. Přestože má předchozí špatnou
zkušenost s praktickým lékařem, získal důvěru ve zkoušejícího lékaře v klinickém
hodnocení. „Nebál jsem se, že budu zkoušet něco novýho. Protože jsem věděl, že to lékař
se mnou myslí dobře. Potom, když jsem slyšel, že je to americká firma, tak jsem do toho
šel.“(Miroslav) Miroslav po skončení účasti v klinickém hodnocení konstatoval, že mu
nezbývá nic jiného a nadále musí chodit na lékařské prohlídky. „Nevěřím. To víte, chodíte
k nim pořád. Mám novou doktorku, která mně řekla, že mám možná cukrovku. Tak mě
poslala na specializovaný vyšetření a voni přišli na to, že mám slabou cukrovku. Ihned mi
předepsala léky.“(Miroslav)
Z výsledků šetření vyplývá, že deset (10) respondentů se smířilo se svým závažným
onemocněním a naučilo se s ním žít. Tento postoj k životu zůstal zhruba stejný také po
účasti v klinickém hodnocení. Respondentka Jana se k tomu vyjádřila: „Já i s touhle
chorobou. Já jsem se s tím naučila žít. Já s tím nemám nejmenší problém. A teď si říkám,
že i kdyby se teď něco stalo, takže každej musíme zemřít.“(Jana)
Respondentka Marta si uvědomila, že musí trochu zvolnit, protože onkologická
léčba byla obecně velmi intenzivní, náročná a vyčerpávající. „Tak trošku jsem zvolnila.
Protože to tělo dostalo teda asi záhul. Na procházky jsem chodila hned od začátku a na
kolo jen menší okruhy. Nic náročnýho. Možná, když člověk má dobrou fyzičku, myslím si,
že mi to pomohlo.“(Marta)
Respondenti, kteří se smířili se svým závažným onemocněním, si nepřejí znovu
zažít stejnou zkušenost a být znovu vystaveni skutečnosti, že se onkologické onemocnění
vrátilo. Nepřejí si opětovně podstupovat onkologickou léčbu. Respondentka Milada doufá,
že se stejné onkologické onemocnění nevyskytne v její rodině, přestože mají v rodinné
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anamnéze genetickou dispozici. „Už bych nechtěla, aby mě něco takovýho zase potkalo. A
samozřejmě nikoho v rodině. Pokud by se to stalo manželovi nebo dětem, vnímala bych to
jinak než u sebe. To by potom byl ten strach větší. Oni nesmí trpět rozhodně.“(Milada)

6.4.3 Lze se smířit se závažnou nemocí a se smrtí?
„Ale ať to bude cokoliv, stejně, když se to člověk dozví. To není jenom rakovina
prsu, že jo. Je to pořád takovej strašák ta rakovina. Když já vím, že třeba infarkty a
takovýdle věci jsou častější, ale prostě rakovina to je strašák.“(Gabriela)
Z výsledků mého výzkumného šetření lze vyvodit, že deset (10) respondentů se
smířilo se svou závažnou nemocí a životem s onkologickým onemocněním. V otázce
blížícího se konce života deset (10) respondentů vyjádřilo částečné smíření s tím, že se
jejich život naplňuje a rádi by prožili zbytek svého života plnohodnotně a nezávisle na
pomoci druhých. Všichni respondenti shodně vyjádřili obavu z blížící se smrti.
Profesor chirurgie A. Gawande z Harvardovy univerzity, který se ve své knize
Nežijeme věčně s podtitulem Medicína a poslední věci člověka(33) zabýval dilematickými
situacemi u vážně nemocných a terminálně nemocných pacientů, nepovažuje za špatné,
pokud se pacient upne k naději, že by se mohl z této situace dostat. Pacient však musí být
připravený i na to, že musí přijmout smrt. Ve své knize cituje spisovatele S. J. Goulda,
kterému byl diagnostikován vzácný druh abdominálního mezoteliomu. Přestože prognóza
po stanovení diagnózy zhoubného onemocnění byla neblahá a střední doba přežití od
okamžiku stanovení diagnózy u tohoto zhoubného nádoru byla pouze 8 měsíců, S. J. Gould
si udržel optimistický postoj a věřil, že bude žít déle. S. J. Gould žil ještě 20 let poté, co mu
bylo vzácné zhoubné onemocnění diagnostikováno. Zemřel na zhoubný nádor plic, který
s předchozím onemocněním nesouvisel.(33) A. Gawande odkazuje na výrok S. J. Goulda
v jeho eseji s názvem Meridián nerozhoduje (The Median Isn’t the Message): „Podle mého
názoru se stalo jaksi módním považovat přijetí smrti za projev pravé důstojnosti. Já
samozřejmě souhlasím s tím, že je čas milovat a čas umírat – a až se naplní můj čas,
doufám, že dokážu svému konci čelit v klidu a po svém. Ve většině situací však preferuji
vojenský názor, že smrt je nejlepší nepřítel – a nevidím zhola nic špatného na tom, když
člověk proti umírání bojuje.“(33, s. 149)
A. Gawande je přesvědčen o tom, že pacienti, jejichž život se chýlí ke konci, mají
také jiné zájmy, než je jen prodloužení délky přežití. Tito pacienti si přejí „netrpět,
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napravit vztahy v rodině a být mezi přáteli, být při smyslech, nebýt zátěží pro ostatní nebo
dosáhnout pocitu, že jejich život měl smysl“.(33, s. 135)
H. Stankušová zdůrazňuje, že pokud již kauzální léčba nemůže prospět pacientům
s onkologickým onemocněním, je třeba zaměřit se na zmírnění obtíží a zahájit paliativní,
tedy symptomatickou léčbu. I při té je však „nejdůležitější ponechat pacientovi naději, že
v kterékoli fázi jeho nemoci je a bude plán, jak mu pomoci“.(123, s. 273)
U respondentů mého výzkumného šetření Václava a Olgy nastala progrese
onkologického onemocnění a situace se stala beznadějnou. Olga k tomu uvedla: „Teď je to
tedy jasný, že jsou tam metastázy. Je to bohužel v játrech, v kostech. Doufejme, že už se to
dál nedostane. Já nevím, protože teď, jak se nedaří ta léčba, tak vlastně může bejt cokoliv.
Je to tedy zpomalený, to já nevím, co se bude dít. A teď už jako myšlenky, že by se člověk
měl srovnat s tím, že teda to jako skončí. Protože je jasný, že nebudu na sto procent
vyléčená. To jsem si naprosto jistá, že už to spravit nepůjde. Možná půjde. Zase jako před
rokem jsem předpokládala, že už se jako Vánoc nedožiju. Protože prostě mi to řekli na
podzim. Já už jsem byla hrozně vyřízená, opravdu oslabená.“(Olga)
Odborníci vědí, že v situaci, kdy nastala progrese onemocnění a onkologická léčba
je neúspěšná, mnozí pacienti vyhledávají nejrůznější alternativní metody. Respondentka
Olga začala vyhledávat alternativní možnosti léčby poté, co jí lékařka nešetrně a patrně bez
zlého úmyslu řekla: „Víte, měla byste se radovat z každýho hezkýho dne, který máte.“
Olga slovům lékařky porozuměla tak, že už ji lékaři dále nebudou léčit, protože to
nemá cenu, a že se má na to vykašlat. Olga se na základě přístupu lékařky rozhodla
vyhledat a vyzkoušet alternativní metody léčby svého onkologického onemocnění. Je pro
mne zarážející, že přes odborné diskuze o empatické komunikaci a citlivém sdělení
informací o zdravotním stavu pacientům je výpověď Olgy důkazem, že chování lékařů
v klinické praxi tomu stále neodpovídá. Je zřejmé, že odborné diskuze ani zajištění
odpovědného zaškolení lékařů nejsou zárukou citlivého přístupu a komunikace lékaře
k pacientovi, který potřebuje neustálou podporu ve své těžké životní situaci. Respondentka
Olga mne požádala, abych její výtku k přístupu lékařky a výzvu, aby se „komunikace
lékaře s pacientem“ stala součástí výuky na lékařských fakultách, začlenila do své
disertační práce. Cituji slova Olgy takto: „Teď už je to rozšířená nemoc, že by se tomu
opravdu mělo věnovat hodně peněz, tomu zdravotnictví, aby to bylo pohodlně snesitelný
pro ty lidi. A myslím si, že už by se jako mělo začít vyučovat na škole pro doktory nějakej
přístup k pacientům. Měl by to bejt totálně povinnej předmět, o kterým by nikdo
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nepochyboval. Aspoň ta další generace, aby už to prostě měla v krvi. Vžít se do pacientovy
situace, v jakým je hrozným postavení a potřebuje totálně útěchu a jako ze všech ztrát,
prostě neustálou podporu. Já bych řekla, že toto by mělo být nařízený, v osnovách, aby o
tom nikdo nepochyboval. Že až časem za deset, dvacet let, už by to bylo něco naprosto
normálního. Já si myslím, že i kdyby vy jste přispěla tím, že děláte takovou práci, tak
přispěla k povědomí. To by bylo vlastně hrozně záslužný.“(Olga)
Je třeba doplnit, že výuka psychologie existuje na lékařských fakultách jako
povinný předmět dlouhá léta a že po roce 1989 byla významně rozšířena o praktické formy
nácviku komunikace. Je závažnou otázkou, proč je nepochybně poučení medici ve své
praxi „hotových“ lékařů nepoužívají nebo proč se dopouštějí iatrogenních chyb.(46)
Respondentka Olga sdělila, že má největší strach z utrpení a velké bolesti. „Čeho se
skutečně obávám, je nějaký odporný umírání, prostě v bolestech, nemohoucnosti. Nejsem
taková, že bych si dokázala vzít život. Ale prostě v takový tý nedůstojnosti, tak to je to, čeho
se obávám. Jestli budeme to schopný nějak zkrátit nebo s tím něco udělat.“(Olga)
Respondent Václav vyjadřuje své obavy ze smrti následovně: „Určitě se snažím si
jako prodloužit ten život, že jo, nikdo nechce zemřít. Zatím nejsem na tom tak zle.“(Václav)
Přestože lékaři nevěděli, kolik dní či měsíců jim ještě zbývá, Václav a Olga se
vyrovnávají psychicky s terminální fází svého onemocnění. Václav připustil, že je sice
pokřtěný, roky ale nebyl praktikující věřící, ale nyní význam víry v Boha přehodnocuje. Ve
chvílích, kdy se Václav cítí nejhůře, se k Bohu obrací. „Já jsem křtěnej. Do kostela
nechodím pravidelně, jako že bych měl k tomu nějakej vztah. Když je mi nejhůř, tak říkám,
pane Bože, ať ještě vydržím, nebo pomož mi. Ale nejsem aktivní věřící, že bych chodil do
kostela, to ne.“(Václav)
Olga se mezitím naučila, jakým způsobem zareagovat a vyrovnat se se špatnými
informacemi o zhoršení zdravotního stavu. Pokaždé, když jde na kontrolní vyšetření a
dozví se, že se její stav nelepší nebo spíše opět zhoršuje, uvažuje takto: „Myslím si, že to
vůbec není důležitý. Já dneska prostě žiju s tím, že pro mě ty zprávy jsou teda informace,
které spíše potřebují doktoři. Nějaký zhoršování pro mě není žádná informace. Prostě,
protože to klidně může bejt tak, že se to nějakej ten čas zhoršovat bude, a pak se to třeba
zlepší, lehce zhoršovat nebo to bude stejný. Ale prostě to pro mě není důležitý. Tak se na to
ani nepotřebuju ptát. Ale prostě já teďka momentálně nejvíc věřím tomu, co říkala ta moje
kámoška. Potrvá to dva roky. Tak jsem si je dala před sebe a uvidíme, jak se to vyvine. Za
ty se může dít spousta různých cétéček a různých výsledků.“(Olga)
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Respondentka Olga s ohledem na beznadějnost svého onemocnění měla potřebu
uspořádat své věci před odchodem z tohoto světa a zajistit k tomu vše potřebné. Olga si
myslí, že má většinu věcí ve svém životě uzavřených s ohledem na svoji rodinu. „Peníze,
co jsem potřebovala s financemi vyřešit, který jsem do tý doby vedla já, tak jsme všecko
s manželem urovnali. Nemůžete říct, že by na nás vykoukl nějakej průšvih. Takže já si
prostě myslím, že jsem s lidma, s kterejma jsem měla problémy, tak jsem si to vyřešila.
V podstatě jsem se snažila i s mámou, ale ona to nechce slyšet ve svým věku. To po ní už
nemůžu chtít. Na podzim jsem udělala pro sebe nejzdravější věc. Řekla jsem jí, ať se na mě
nezlobí, ale že bohužel už se s ní nebudu stýkat, protože mě to pak hrozně rozhazuje, bere
mi to energii.“(Olga)
Nejtěžší je pro Olgu vyrovnat se s blížící se smrtí a situací, že se nedožije toho, až
její syn dostuduje a založí si vlastní rodinu. Rozhodla se proto, že své budoucí snaše a
vnučce připraví dárek na památku, který jí umožní v symbolické rovině být stále s nimi.
„Dostala jsem takovej nápad, vlastně úplně praštěnej. Že možná nepotkám svý vnoučata a
dejme tomu ani snachu. Že kdyby už to takhle dopadlo, takže jako něco vymyslím. Tak já
prostě udělám takovou krabičku. Já tam napíšu takovej pěknej dopis tý budoucí snaše teda
a věnuju jí náramek po mé tchýni, který mi darovala. Takže to jsem vymyslela pro ni. Pak
jsem koupila takovou panenku, kterou vám neukážu, protože ji mám na chatě. Já na ni
ušiju prostě nějaký historický oblečky a napíšu povídání. Todle by bylo jako pro holčičku,
kdyby měla holčičku, tak by to dostala. A jako mě to strašně uklidnilo. Že jako bych se
s tou generací, kterou by normální ženská, jako ještě potkala. Tak já budu jako s ní, i když
vlastně nebudu.“(Olga)
Václav je svobodný, své osobní věci však považuje v životě za uzavřené. Přál by si
mít co nejkvalitnější život a zamezit bolestem, kterými trpí. „Prostě ty bolesti mě dohnaly
k tomu, že jím prášky. Přečetl jsem si, že ty prášky ničí játra a mají se brát jenom čtrnáct
dní, tam píšou. Já je beru půl roku. Ty slabší mi přestaly pomáhat a v noci mě to chytne, že
ležím, a to je bolest, jako když mě píchá nožem do zad. Musím si sednout, opřít se a beru
ten prášek, než můžu jít spát, protože bych neusnul normálně. Čekám, až to odezní, a pak si
jdu lehnout. Zaplať pán Bůh, že jsem v tom invalidním důchodu.“(Václav)

6.5

Doporučení účasti v klinickém hodnocení jinému pacientovi
Je všeobecně známo, že lékaři mají nedostatek času na to, aby mohli komunikovat

(nejenom) s pacienty se závažným onkologickým onemocněním ve chvílích, kdy potřebují
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kromě profesionální rady a zajištění správného terapeutického postupu také vyjádření
empatie nebo morálního povzbuzení. Lékařům se nedostává času z důvodu zvýšené
administrativy spojené s výkonem jejich profese, ale stále více i časově náročného
používání nových technických možností v procesu diagnostiky a terapie.
Vycházela jsem z obecného předpokladu, že pokud se pacientům s neblahou
prognózou onkologického onemocnění dostane pochopení a psychické podpory od
člověka, který onemocněl závažným onkologickým onemocněním a má stejnou životní
zkušenost, dostane se jim značného morálního povzbuzení. Rada od stejně „nemocného
kolegy“ může být a často bývá podnětem k zamyšlení a motivací pokračovat
v onkologické léčbě a nevzdávat naději na zlepšení zdravotního stavu v těžké životní
situaci.
Zajímalo mne, zda by respondenti mého výzkumného šetření doporučili účast
v klinickém hodnocení neznámému pacientovi s onkologickým onemocněním, který by je
požádal o radu. Pouze osm (8) respondentů se shodlo na tom, že by doporučilo účast
v klinickém hodnocení neznámému pacientovi. Význam doporučení k účasti se však u
jednotlivých respondentů lišil, a to zejména v přístupu a postoji k celkové účasti
v klinickém hodnocení. Lze předpokládat, že doporučení respondentů vycházela z vlastní
zkušenosti s účastí v klinickém hodnocení a zejména souvisela s tím, co každý jednotlivý
respondent očekával od své účasti v klinickém hodnocení.
Respondentka Simona spatřovala v účasti v klinickém hodnocení možnost získat
léčbu, která jí může pomoci prodloužit délku přežití, přestože celá situace vypadá
beznadějně. „Poradila bych jí, aby do toho šla. Protože tak trošičku jsem to dělala i pro
sebe. Protože to je vlastně taková následná léčba, která se zkoušela. Když by to bylo
v pořádku, tak já jsem vlastně jakoby přeléčená. Takže je to i pro sebe a pro ostatní. Zkusit
se to musí, za to se nic nedá. Když to nepomůže, tak to nebude ono. Když to ale nezkusím,
tak nemůžu potom dávat někomu vinu, že jo. Musím zkusit všechno. Mě ani nenapadlo říct,
že bych do toho nešla, nebo něco takovýho.“(Simona)
Je zřejmé, že všichni výše uvedení respondenti posuzovali svoji účast v klinickém
hodnocení pozitivně, a to proto, že snášeli hodnocený léčivý přípravek bez výrazných
nežádoucích účinků. Respondentka Zuzana ve svém doporučení zdůraznila, že po dobu
účasti v klinickém hodnocení neměla obtíže, a proto může účast doporučit jiné pacientce
s karcinomem prsu. „Já říkám přistupovat k tomu tvrdě, hlavně tvrdě. Nefňukat v rohu, to
si nepomůžete, to se jenom nervujete. Já bych řekla, jestli to chce podstoupit, tak ano.
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Nevyvracela bych jí to. Mně to nic nedělalo, já jsem se cejtila celou dobu normálně. Ano,
je to pro vás dobrý. Pomůže vám to třeba oddálit nějakej ten den. Co si budem povídat. To
se může znovu vrátit.“(Zuzana)
Respondentka Marta přikládala velký význam pozornosti zkoušejícího lékaře a
ostatních zdravotnických pracovníků po celou dobu účasti v klinickém hodnocení. Na
základě své zkušenosti by proto účast jiné pacientce také doporučila. „Aby to zkusila, aby
do toho prostě jednoznačně šla. Záleží sice na každém jedinci, jak se rozhodne. Já říkám,
když jsem sem přišla, tak to byla moje záchrana. Prostě takový, jako hodný prostě všichni
jsou. Od sestřiček přes pana doktora. Prostě mi to takhle vysvětlili, takže se není čeho
obávat.“(Marta)
Respondentka Milada přisuzovala účasti v klinickém hodnocení význam zkusit
něco nového, co je spojené s pokrokem dnešní moderní medicíny. „Určitě, aby to zkusila.
Myslím si, že je třeba zkusit všechno. Ta lékařská věda jde stále dopředu. Pořád je něco
novýho, tak proč to nezkusit, zkusit toho co nejvíc.“(Milada)
To, že nejlepším způsobem doporučení je vlastní příklad, je zřejmé z úryvku
rozhovoru respondentky Olgy. „Samozřejmě se musíš rozhodnout ty, ale tak jak jsem to
udělala já, se mi to zdálo správný. Vypadalo to tak, že jdou na to odjinud. Byla tam naděje,
když teda selhávaly ty normální věci. Tak jsem si říkala, tohle by mohlo být to pravý a
navíc prostě. Když nic jinýho, pomůžeš někomu dalšímu. Takže aspoň budeš mít dobrej
pocit. Když už se ti stalo tohle, tak prostě to pomohlo někomu dál a nebylo to úplně
k ničemu.“(Olga)
U respondenta Václava doporučení k účasti v klinickém hodnocení neznámému
pacientovi je značně ovlivněno skutečností, že přes prognózu relativně časově omezeného
přežití si svou účastí v klinickém hodnocení oddálil konec svého života. „Určitě bych mu ji
doporučil. Protože když je možnost něco udělat, tak je to lepší zkusit, než neudělat nic. To
jako pro mě to bylo úplně jasný. Protože mi řekli, že není žádná léčba, budete čekat, až se
to prostě zhorší. Četl jsem na internetu, že prostě žádnej lék není. Prostě chemoterapie
skončí a jsem sledovanej. Tady je možnost brát ňákej lék, buď ho brát, nebo nebrat.
Možnost jedna ku jedný. A oddálit si další onkologickou léčbu po nějakej čas. Jakej, to
nikdo neví.“(Václav)

142

7

Stručné shrnutí výsledků výzkumné části
Za cíl výzkumného šetření jsem si stanovila porozumět dilematickým aspektům

rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického hodnocení z hlediska subjektivně
konstruovaných realit, které jsou u jednotlivých respondentů (aktérů) jiné. Zaměřila jsem
se na to, jak respondenti popisují svou sociální realitu, jaké významy přikládají
jednotlivým událostem a setkání s ostatními aktéry, která předcházejí procesu rozhodování
k účasti. Cílem bylo pouze porozumění této sociální realitě, tedy jakým způsobem
respondenti interpretují a vytvářejí svou sociální realitu, a co následuje. Výsledky mého
výzkumného šetření týkajícího se rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického
hodnocení na území České republiky jsem porovnala s výsledky výzkumů zveřejněných
v zahraniční odborné literatuře.
Pouze tři (3) respondenti mé studie uvedli, že mají předchozí zkušenost s účastí v
klinickém hodnocení. Sedmdesáti procentům (70 %) respondentů účast v klinickém
hodnocení doporučil zkoušející lékař pracující přímo na zdravotnickém pracovišti, ve
kterém se klinické hodnocení provádělo. Zbývajícím respondentům odborný lékař
doporučil účast v klinickém hodnocení na jiném zdravotnickém pracovišti.
Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že sedm (7) respondentů bylo seznámeno
se základními principy a cílem klinického hodnocení a mělo dostatek času na rozmyšlenou
zvážit svou účast. Zastávali názor, že porozuměli správně cíli klinického hodnocení, a
poskytli dobrovolný písemný informovaný souhlas. Navzdory této skutečnosti se subjekty
zúčastnily rané fáze klinického hodnocení v naději na získání léčebného prospěchu.
Výsledky výzkumného šetření potvrdily, že osmdesát dva procent (82 %)
respondentů označilo důvěru v lékaře a doporučení zkoušejícího lékaře za významný
faktor v rozhodování k účasti v klinickém hodnocení. Přesto osmdesát osm procent (88 %)
respondentů shodně uvedlo, že neznají důvod, proč zkoušející lékař doporučil účast v
klinickém hodnocení právě jim. Je zřejmé, že u těchto respondentů panuje bezmezná
důvěra v autoritu lékaře a jeho profesní znalosti. Ve vztahu zkoušející lékař a subjekt
hodnocení tak převažuje asymetrie z důvodu profesní odbornosti a znalosti. Pouze tři (3)
respondenti vyjádřili nedůvěru v účast v klinickém hodnocení ihned poté, co jim byla účast
nabídnuta zkoušejícím lékařem. Z rozhovoru dvou (2) respondentů, kteří účast v klinickém
hodnocení nejdříve odmítli, vyplývá, že zkoušející lékař vyvinul nátlak a přesvědčování
subjektů k účasti. Vycházím z předpokladu, že u těchto dvou (2) respondentů zkoušející
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lékař sledoval pouze jejich léčebný prospěch, tj. jednal pro dobro svých pacientů a
postupoval v souladu se svou profesní povinností a morální odpovědností vědce.
Výsledky výzkumného šetření se shodují s výsledky zahraničních výzkumů
(Daugherty et al., 2000,(17) Nurgat et al., 2005,(102) Agrawal et al., 2006(4)), ve kterých byla
za jeden z hlavních důvodů rozhodování k účasti v klinickém hodnocení označena důvěra
v lékaře.
Za další faktor, který respondenti považovali za nejvýznamnější při rozhodování k
účasti v klinickém hodnocení, byla označena pravděpodobnost získání léčebného
prospěchu. Výsledky mého výzkumného šetření potvrdily, že sedmdesát procent (70 %)
respondentů uvedlo naději na léčebný prospěch za nejčastější důvod k účasti. Respondenti
v této souvislosti používali synonyma „naděje“ nebo „optimismus“ právě pro kladné
očekávání osobního prospěchu ze své účasti. Lze předpokládat, že tato vyjádření
respondentů byla spojená spíše s nadějným očekáváním léčebného prospěchu než s
neporozuměním základním principům a cíli klinického hodnocení.
Šedesát pět procent (65 %) respondentů přisoudilo očekávanému léčebnému
prospěchu především význam prodloužení délky přežití a zlepšení kvality života. Pouze
čtyři (4) respondenti spatřovali v účasti v klinickém hodnocení význam prevence nebo také
léčby, která měla zabránit vzniku dalších zdravotních potíží. Lze dovodit, že tento postoj
zastávali tito respondenti proto, že si nepřipouštěli závažnost svého onkologického
onemocnění.
Uvedené výsledky jsou shodné s výsledky zahraničních výzkumů (Daugherty et al.
2000,(17) Nurgat et al., 2005,(102) Agrawal et al., 2006,(4) Miller a Joffe, 2008,(92) Sulmasy et
al., 2010(128)), které označily za neméně významný důvod pro rozhodnutí účastnit se
klinického hodnocení očekávání léčebného prospěchu.
Z výpovědí respondentů vyplývá, že naděje v léčebný prospěch je spojena
s celkovým optimistickým postojem k životu (dispoziční optimismus). Protože pouze devět
(9) respondentů bylo schopných „svým způsobem“ zpětně vysvětlit základní principy a
cíle klinického hodnocení, je zřejmé, že příčinná souvislost mezi neporozuměním
relevantním informacím o klinickém hodnocení a nesprávném porozumění nebyla
prokázána. I tyto výsledky se shodují se závěry studie, kterou provedli L. A. Jansen a jeho
spolupracovníci.(69)
Sedmdesát procent (70 %) respondentů uvedlo, že svou účastí v klinickém
hodnocení chtějí pomoci ostatním pacientům ve vývoji nové léčby onkologického
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onemocnění. Osm (8) z těchto dvanácti respondentů však přisuzovalo „pomoci ostatním“
význam „pomoci svým blízkým“, a to jmenovitě dětem nebo vnoučatům. Tento výsledek
výzkumného šetření je naprosto shodný se závěry výzkumu L. Lococka a L. Smitha.(85)
Všichni respodenti (17) shodně vypověděli, že velkým přínosem z účasti v
klinickém hodnocení je „být pod lékařskou kontrolou“. Výsledek je shodný se závěry
zahraničních výzkumů Z. A. Nurgata(102) a L. Lococka a L. Smitha.(85)
Sedmdesát šest procent (76 %) respondentů popsalo změnu role běžného pacienta
v pacienta s výhodami (subjekt hodnocení) tak, že se stali privilegovaným pacientem,
kterému se dostalo zvýšené pozornosti ze strany zkoušejícího lékaře. Skutečností je, že
privilegovaný pacient má zvláštní výhody (nejenom) po celou dobu účasti v klinickém
hodnocení, např. doporučení souběžné léčby akutních symptomů, doporučení nejenom při
zdravotních potížích (lékař poradí a vyřeší zdravotní potíže), odvoz z trvalého bydliště na
pravidelné kontroly do zdravotnického zařízení a zpět domů aj. Svým způsobem tento
privilegovaný pacient deleguje zodpovědnost za (nejenom) své zdraví na zkoušejícího
lékaře po dobu účasti v klinickém hodnocení a postupuje přesně podle jeho instrukcí a
doporučení.
Zeptala jsem se subjektů hodnocení, kterým nebyl podáván hodnocený léčivý
přípravek, na to, zda pro ně bude pozornost zkoušejícího lékaře zadostiučiněním v případě,
pokud u nich nastane progrese onkologického onemocnění nebo se zhorší kvalita života. U
šesti (6) z nich (tj. u respondentů, u kterých nastala progrese onemocnění) a u čtyř (4), kteří
účasti v klinickém hodnocení přisuzovali význam „prevence“, pozornost zkoušejícího
zadostiučiněním nebyla.
Výsledek mého výzkumného šetření se liší od závěrů výzkumu F. W. S. M.
Verheggena a jeho spolupracovníků,(138) které poukazují na to, že zdravotní stav subjektů
se subjektivně spíše zlepší po dobu účasti v klinickém hodnocení. V tomto výzkumu bylo
posuzováno, jak respondenti hodnotí změnu zdravotního stavu v porovnání se svým
očekáváním před vstupem do klinického hodnocení a poté po dobu své účasti. F. W. S. M.
Verheggen a jeho spolupracovníci předpokládali, že změna zdravotního stavu by mohla být
ovlivněna spokojeností pacientů s aspekty účasti v klinickém hodnocení (spokojenost se
způsobem, kterým byli léčeni, s léčebným prospěchem z účasti, důvěrou v lékaře a jeho
doporučení, s provedením kontrol na zdravotnickém pracovišti), ale také ostatními
intervencemi (např. léčba jiné souběžné zdravotní komplikace).(138) Přesto nebyla
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prokázána lineární souvislost mezi vnímáním zlepšení zdravotního stavu respondentů a
spokojeností respondentů s účastí v klinickém hodnocení.
Z výsledků mého výzkumného šetření byl potvrzen jako významný vliv
rozhodování subjektů k účasti v klinickém hodnocení postoj rodiny k účasti v rané fázi
klinického hodnocení, který artikulovalo celkem devět (9) respondentů. Výsledek se také
shoduje se závěry zahraničního výzkumu autorek I. Koharové a T. Inouové z roku 2010.(79)
Je však zajímavé, že osm (8) respondentů se neporadilo o své účasti v klinickém hodnocení
se svými blízkými a své rozhodnutí jim oznámili až poté, co podepsali písemný
informovaný souhlas k účasti.
Přestože osmdesát dva procent (82 %) respondentů výzkumného šetření uvedlo, že
měli špatnou zkušenost s předchozí onkologickou léčbou, která jim způsobila nepříjemné
zdravotní potíže, souhlasili s účastí v klinickém hodnocení. Příčinná souvislost mezi
odmítnutím účasti v klinickém hodnocení a špatnou zkušeností s předchozí onkologickou
léčbou se nepotvrdila. Toto se shoduje s výsledkem zahraničního výzkumu, který provedly
autorky I. Koharová a T. Inouová v roce 2010.(79)
Padesát devět procent (59 %) respondentů přirovnalo podání hodnoceného léčivého
přípravku v klinickém hodnocení k dobré zkušenosti. Respondenti ji ale takto vyhodnotili
až poté, co dospěli k závěru, že nezaznamenali výrazné zhoršení kvality života nebo
omezení běžných celodenních aktivit v porovnání s obdobím před vstupem do klinického
hodnocení. Oproti tomu u sedmi (7) respondentů se po dobu účasti v klinickém hodnocení
vyskytly různé nežádoucí účinky, které byly pravděpodobně způsobeny působením
hodnoceného léčivého přípravku.
V otázce, zda je možné ovlivnit vznik onkologického onemocnění, se většina
respondentů výzkumného šetření shodla, že ano. Přestože šedesát pět procent (65 %)
respondentů vedlo spořádaný a pracovitý život, onkologické onemocnění jim bylo
diagnostikováno. U padesáti devíti procent (59 %) respondentů byla potvrzena genetická
dispozice v osobní anamnéze a lze předpokládat, že toto přispělo ke vzniku maligního
onemocnění. Čtyři (4) respondenti uvedli jako hlavní příčinu výskytu svého závažného
onemocnění nadměrnou psychickou zátěž a zejména stres v zaměstnání.
Devět (9) respondentů, kteří vyjádřili optimistický postoj k životu před stanovením
diagnózy onkologického onemocnění, si jej zachovali také navzdory prognóze a
onkologické léčbě. Optimistický postoj k životu u nich přetrval i po ukončení účasti
v klinickém hodnocení. Šedesát pět procent (65 %) respondentů uvedlo, že sílu pokračovat
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v náročné léčbě svého onkologického onemocnění včetně podstoupení hodnocené léčby po
dobu účasti v klinickém hodnocení jim dodávají děti nebo vnoučata.
Sedm (7) respondentů nepotvrdilo změnu ve stylu života po ukončení účasti v
klinickém hodnocení. Neměnit dosavadní zvyky bylo pravděpodobně způsobeno tím, že si
respondenti nepřipouštěli závažnost svého onkologického onemocnění.
Padesát devět procent (59 %) respondentů potvrzuje, že jejich onkologické
onemocnění a podstoupení onkologické léčby včetně účasti v klinickém hodnocení
přispěly k tomu, že přehodnotili své životní priority a změnili postoj k situacím, se kterými
se setkávají v běžném denním životě. Osm (8) respondentů považuje za hlavní změnu, ke
které došlo v důsledku závažného onemocnění, zlepšení rodinných vztahů.
Z výzkumného šetření lze vyvodit, že padesát devět procent (59 %) respondentů se
smířilo se závažným onemocněním a životem s onkologickým onemocněním. Všichni
respondenti (17) shodně vyjádřili obavu z blížícího se konce života – smrti.
Pouze osm (8) respondentů se shodlo na tom, že by doporučilo účast v klinickém
hodnocení neznámému pacientovi s onkologickým onemocněním. Doporučení k účasti
však bylo u jednotlivých respondentů jiné. Doporučení respondentů vycházelo z jejich
vlastní zkušenosti s účastí v klinickém hodnocení a bylo v korelaci zejména s tím, co
očekávali od své účasti v klinickém hodnocení.
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Etické zamyšlení – Jak je to s autonomií pacientů? K jaké naději se
upínají onkologicky nemocní zařazení do klinického výzkumu?
Z výsledku mé studie vyplývá, že jsem převážně potvrdila to, co bylo už v odborné

literatuře popsáno. Neskrývám, že jsem očekávala i nové odpovědi na zvolené otázky.
Přesto ale přínos své vědecké práce spatřuji v něčem jiném než jen v uvedených
výsledcích. Práce na projektu mého výzkumu mě totiž přivedla k následujícím závěrečným
etickým úvahám.
I když nikdo nezpochybňuje nutnost plně respektovat autonomii pacientů, stejně tak
jako subjektů klinického hodnocení, dochází v této věci k chybám nebo k přehlížení
některých jejich nároků (přání), které s principem autonomie souvisejí.
Pojem autonomie vychází z filozofie svobody J. S. Milla, z pojetí liberálního
individualismu 20. století, kdy byl tento pojem postaven do role základního práva se
zřetelným výrazem na právo na sebeurčení. Je třeba ho bezpodmínečně uplatňovat i
v medicíně. Bioetik J. Kuře uvádí, že: „V kontextu medicíny autonomie jednotlivce
představuje koncept, jenž je předpokladem pro právo. To vychází z existence nositele
oprávnění, který má schopnost autonomie a díky ní uskutečňuje svoji volbu a realizuje své
právo.“(83, s. 21) Princip autonomie pacienta v klinické medicíně vychází z toho, že pacient
je schopný svobodně se rozhodovat a vyjádřit svou vůli. V oblasti klinického výzkumu je
autonomie interpretována jako pozitivní svoboda subjektů rozhodnout se k účasti
v klinickém hodnocení. Nezbytným a limitovaným pozitivním právem subjektů hodnocení
je právo obdržet veškeré relevantní informace, které se týkají účasti v klinickém
hodnocení. Onkologicky nemocní zvažují svoji účast v klinickém hodnocení na základě
informací, které jim ústně sdělí zkoušející lékař, a dále z informací obsažených v
písemném informovaném souhlasu. Svou účast v klinickém hodnocení pak plánují, mají
svá individuální očekávání z této účasti. Jsou-li však jejich schopnosti porozumění a
rozhodování omezené, resp. zatížené vysokou mírou emocionality, mohou se skutečně
rozhodnout racionálně? Lze předpokládat, že i když se subjekty klinického hodnocení
rozhodují svobodně, nemusí být jejich volba racionální. Někteří svou účast v klinickém
hodnocení odmítnou, a to přesto, že by z ní mohli mít podle názoru zkoušejícího lékaře
jistý prospěch. Pokud subjekty hodnocení odmítnou účast v klinickém hodnocení, pak se
jedná o vyjádření tzv. negativního práva. Opakem je tzv. pozitivní právo, vyjádřené
souhlasem k navrhovanému zařazení do klinického hodnocení. Ti, kteří s účastí
v klinickém hodnocení souhlasí, nejsou z hlediska zkoušejících lékařů problémoví. Sami se
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následně mohou cítit jako objekty, jejichž psychický, resp. aktuálně emoční stav „nikoho“
nezajímá. V obou případech je však sledování jejich psychického stavu ve fázi
rozhodování, jakož i v celém procesu klinického hodnocení, vysoce potřebné.
Vrátíme-li se k autonomii jako k právu, pak připomeňme názory I. Berlina, který je
autorem konceptu pozitivní a negativní svobody.(83) I. Berlin navázal na pojetí autonomie
J. S. Milla jako individuální svobodné volby. Pozitivní svoboda znamená, že každý člověk
se autonomně rozhoduje. Negativní svoboda znamená ochranu před zasahováním do
autonomního rozhodování.(83) Zkoušející lékař by se proto měl vyvarovat jakéhokoliv
ovlivňování pacientů, ať již formou přemlouvání, nebo dokonce donucování. To sice
v teoretické rovině každý zkoušející lékař ví, ale v praxi jsou subjekty vystaveny jeho
manipulaci, nebo dokonce zjevnému nátlaku. Důkazem toho jsou již citované výsledky
disertační práce M. Peterové.(108) „Polehčující okolností“ pro takto jednajícího zkoušejícího
lékaře je nepochybně jeho snaha klinický výzkum uskutečnit a přispět k uvedení nového
účinného léčivého přípravku do klinické praxe.
Je pochopitelné, že se zkoušející lékař zabývá především zdravotním stavem svých
pacientů (subjektů), což dobře navazuje „do praxe“. V důsledku toho nebere v úvahu, že
každý člověk je jedinečný a vysoce individuálně prožívá vše k sobě samému a k okolnímu
světu. Do svobodného rozhodnutí subjektů se proto promítá žitá zkušenost každého
člověka. Zkoušející lékař by měl přistupovat na základě své empatické schopnosti ke
každému onkologicky nemocnému s respektem k jeho jedinečnosti a pozorně si všímat i
bolestí psychického nebo existenciálního rázu a reagovat na ně.
Onkologicky nemocní,

kteří

zvažují

účast

v klinickém

hodnocení,

jsou

z psychologického hlediska mimořádně zranitelní, právě v důsledku svého závažného
onemocnění, a lze předpokládat, že jejich rozhodovací schopnosti mohou být omezené.
Subjekty jsou sice náležitě informovány o svém zdravotním stavu a možnostech
onkologické léčby, ale odborným informacím o klinickém hodnocení, které získávají
v ústním sdělení od zkoušejícího lékaře, možná zcela nerozumí. I když jim ale v zásadě
rozumějí, vnímají je selektivně. Onkologicky nemocní většinou plně důvěřují doporučení
zkoušejícího lékaře k účasti v klinickém hodnocení, a to je patrně jeden z hlavních důvodů,
proč se svou účastí v klinickém hodnocení souhlasí. Dalším důvodem je pak naděje, že se
jim dostane nového léčivého přípravku, který jim pomůže prodloužit život nebo zlepšit
kvalitu života. Důvěra subjektů ve zkoušejícího lékaře je projevem nejenom toho, že
zkoušejícího lékaře autorizují k nové nevyzkoušené léčbě, ale také projevem odevzdanosti
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se druhému člověku v hlubokém přesvědčení, že koná pouze pro jejich dobro. Ostatně to je
právě důvod, proč by se zkoušející lékař neměl dopustit žádné formy manipulace a nátlaku
a v žádném případě bezmeznou důvěru nemocných nezneužít. Domnívám se, že i když
zkoušející lékař o existenci důvěry mnohých subjektů velmi dobře ví, důvody její případné
redukce si plně neuvědomuje. Je tedy zřejmé, že nelze zajistit, aby subjekty byly
v rozhodování o své účasti v klinickém hodnocení zcela nezávislými na zkoušejícím lékaři.
Pokud zkoušející lékař seznámí subjekty s relevantními informacemi a naznačí nejlepší
možný léčebný postup (tj. účast v klinickém hodnocení), domnívám se, že se subjekty
právě v těchto intencích rozhodnou pro účast.
Dominantní diskurz dehumanizované moderní medicíny se zaměřuje na diagnostiku
a léčbu nemocí. Lékař se zaměřuje na somatické problémy nemoci, které léčí, a cílí k
k vyléčení nemoci. Laická veřenost se však na vznik onemocnění dívá jinak, a proto se v
běžném životě setkáváme s použitím metafor: „nemoc napadla“ jeho tělo nebo ho
„skolila“ či „přemohla“, „bojoval“ o svůj život a „nevzdal se“ do poslední chvíle“ aj.(132,
s. 32)

Zejména u mladých onkologicky nemocných nebo u těch onkologicky nemocných,

kterým je oporou rodina a převládá u nich starost o nezaopatřené děti, lze nalézt patrný
aspekt boje zaměřený na boj se závažnou nemocí. Naopak u starších nemocných je zápas
s nemocí nahrazen obavou, že se stanou závislými na druhých lidech (časově náročným
ošetřováním) nebo budou umírat v bolestech a osamoceni.
Část odborné veřejnosti si je vědoma toho, že v dehumanizované medicíně chybí
osobní, celostní přístup lékaře k nemocnému. Jedním ze zastánců konceptu péče zaměřené
na konkrétní potřeby pacienta, tzv. individualizované péče, a potřeby jeho rodiny je
psychiatr a psychoterapeut D. Skorunka. D. Skorunka uvádí specifické aspekty
individualizované péče takto: „a) důraz na komunikaci, b) poskytování péče, která se
vyznačuje soucitem, c) adekvátní informovanost a edukace všech zúčastněných včetně
poskytovatelů zdravotní péče, d) posílení soběstačností a zvládání (personal agency), e)
spolupráce s rodinou, f) zohlednění kvality života, g) podpora paliativní péče.“(119,

s. 19)

Zejména u dlouhodobých, život zkracujících a kvalitu života snižujících nemocí, které
přecházejí do stadia chronicity (tj. i u onkologických onemocnění), je nutné neopomíjet
provázanost onemocnění a jeho příznaků s psychickými, tělesnými a sociálními jevy. D.
Skorunka dále doplňuje, že chronická nemoc je tvořena nejenom projevy onemocnění, ale
také: „sociálními interakcemi a komunikačními vzorci, včetně významů, které se v této
souvislosti objevují nebo jsou přímo nabízeny zdravotním personálem“. (119, s. 20) Z toho lze
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odvodit, že i subjekty hodnocení si vytvářejí komunikační vzorce ve vztahu se zkoušejícím
lékařem a k prognóze svého onemocnění. Zkoušející lékař se tak podílí na vytváření
sociální reality subjektů hodnocení. Domnívám se, že koncept individualizované péče
zaměřené na konkrétní psychické a sociální (případně spirituální) potřeby subjektů může
přispět ke zlepšení jejich zdravotního stavu nebo kvality života.
Vzájemná sounáležitost pacienta a lékaře byla v evropské hippokratovské tradici
vždy přítomna a byla podstatou jejich důvěryhodného vztahu, který je zpětně označován
jako paternalistický a který u nás plně fungoval až do roku 1990. Doba se změnila a
vzájemný, tzv. partnerský vztah používá především institut informovaného souhlasu.
Podpis takového informovaného souhlasu však nezíská důvěru pacienta ke spolupráci, jak
by mělo být, spíše naopak. Nelze než nesouhlasit s A. Doležalem, který uvádí, že: „Z mého
pohledu není informovaný souhlas ničím jiným než potvrzením právě tohoto
paternalistického důvěrného stavu, stvrzením přísahy o vzájemné důvěře, fikcí psychoemocionálního pouta, které sice možná neexistuje, nicméně musí být alespoň fingováno
proto, aby pacient získal důvěru k lékaři a v jeho postavě i k léčbě jako procesu
znovuobnovení vlastní svobody a možnosti jednání Já.“(23, s. 11)
Vítězná medicína má své limity. Lékař bývá konfrontován s tím, že jeho možnosti
v léčbě pacientů jsou omezené po odborné stránce. Onkologicky nemocní se po dobu
relapsů a relativně dlouhých remisí postupně stávají chronicky nemocnými. Musí se smířit
se svou situací a naučit se žít se svým závažným onemocněním. Léčení některých
onkologicky nemocných tak pokračuje navzdory jejich terminálnímu stavu. Lékař si
nechce připustit bezmoc, bezradnost a nadále léčí pacienta, přestože v tomto terminálním
stavu by bylo potřeba zaměřit se na zmírnění jeho utrpení a bolestí. Problém, kdy ukončit
léčbu, která je marná, a kdy zahájit včas léčbu paliativní, je odbornou veřejností
akceptován a řešen. Pozornost není ale věnována tomu, jak se má lékař vyrovnat se situací,
že život jeho pacienta právě skončil navzdory léčení a úsilí o celkové vyléčení pacienta. Na
racionální úrovni si jistě každý lékař dovede připustit, že prohrál, ale pocity lítosti a svého
„selhání“ v něm budou dlouho přetrvávat. Možná právě proto zkoušející lékaři doporučují
svým pacientům účast v klinickém hodnocení. V účasti v klinickém hodnocení spatřují
perspektivní možnost objevení nové účinné léčby, která by jejich úsilí o vyléčení dalších
onkologických pacientů saturovala.
Druhé zamyšlení věnuji hodnotě naděje. V lékařském diskurzu je naděje u
nevyléčitelně nemocných spojována s prodloužením života a zlepšením kvality života.(132)
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Lze předpokládat, že pokud onkologicky nemocní dostávají kurativní léčbu, jejich prvotní
naděje je zaměřená na léčebný prospěch a uzdravení. S rozvojem onkologického
onemocnění nemocní získávají informace o stavu svého onemocnění a možnostech
standardní onkologické léčby nejenom od odborných lékařů, ale i od ostatních onkologicky
nemocných, kteří jsou v různých fázích malignit. Na základě schématu onkologické léčby
nebo i případech úmrtí ostatních onkologicky nemocných si vytvářejí obraz průběhu své
„stejné“ nemoci a odhadují prognózu. Je pochopitelné, že si hledají způsoby, jak si
zachovat život, a upírají se k nejrůznějším formám naděje.
Onkologická onemocnění jsou charakteristická svým cyklickým průběhem. Po
relapsu přichází různě časově dlouhá remise. Stává se, že po první atace nemoci se
onkologicky nemocný domnívá, že je zcela vyléčen. Proto ho velmi zaskočí další relaps.
Navazující remise ale bývají kratší a kratší. To, co prožívá takový onkologický pacient, je
známo od roku 1969, kdy E. Kübler-Rossová vydala svou knihu O smrti a umírání, ve
které popsala psychickou odezvu na příchod a rozvoj onkologické nemoci (tzv. klasická
křivka psychického prožívání nemoci).(48) Jistě k tomu přispěla skutečnost, že: „malignity
všeho druhu byly dlouhou dobu synonymem bolestné a neodvratitelné smrti“.(44, s. 84)
Poté, co onkologický pacient prošel všemi fázemi klasické křivky psychického
prožívání nemoci podle E. Kübler-Rossové(48) a pochopil, že je nevyléčitelně nemocný,
stále doufá v návrat zdraví a stejného životního stylu jako před vznikem onemocnění.
Naději, že bude lépe, si člověk uchovává v okamžicích nouze, a tedy i v nemoci,
která je považována za mezní lidskou situaci. H. Haškovcová ve své knize Spoutaný život
rozlišuje následující fenomény naděje: „reálnou, částečně reálnou a iracionální“.(48, s. 330)
U vyléčitelných onemocnění je reálná naděje v plné uzdravení založena na základě
odžitých zkušeností člověka a lze jej reálně dosáhnout. Oproti tomu u chronicky
nemocných, u kterých je zřejmé, že nelze dosáhnout návratu plného zdraví, je částečně
reálná naděje spojena s přáním dosáhnout alespoň takové kvality života, ve které je
nemocný soběstačný a nezávislý na pomoci druhých. Nevyléčitelně nemocní, kteří jsou
obeznámeni s prognózou svého onemocnění, nebo ji tuší, si uchovávají iracionální naději.
Vědí, že už se neuzdraví a že naděje alespoň na výrazné zlepšení zdravotního stavu je
marná.(48) Naděje se tak stává vysokou hodnotou pro nemocného. Po jejích formách pátrají
také příbuzní, kteří chtějí nemocného podpořit.
Jednou z konkrétních forem částečně reálné naděje je i nabídnutá účast v klinickém
hodnocení nových léčivých přípravků. Subjekty hodnocení jsou si vědomy toho, že
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alternativou k účasti v klinickém hodnocení je pouze paliativní léčba, která je cílená na
zmírnění bolesti, aktuálních zdravotních potíží a zajištění přijatelné kvality života.
Uvědomují si, že nejdůležitější jsou mezilidské vztahy s ostatními a vztahy v rodině.
Potřeba pochopení vlastního života, vyrovnání se s nemocí, s koncem svého života a
opuštěním svých blízkých, je považována za náročné období v životě každého člověka.
Mají-li lékaři, další zdravotníci i rodinní příslušníci dotyčnému nemocnému ulehčit jeho
těžkou situaci, pak by všichni měli uvažovat i o výše uvedených formách naděje. Zatímco
reálnou i částečnou naději poskytují všichni vyjmenovaní celkem bez problémů,
iracionální naděje je problém, kterému je třeba začít věnovat pozornost. Téma naděje by
bylo vhodné více rozpracovat v samostatné práci.
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Příloha 1. Informovaný souhlas
Mgr. Olga Norková
E-mail: olganorkova@gmail.com
Tel.: 724 075 755

Pseudonym________________

Informovaný souhlas
Podrobnosti k výzkumnému projektu
Záměrem aktuálního výzkumu je porozumět etickým problémům v rozhodování
pacienta s onkologickým onemocněním k účasti v rané fázi klinického výzkumu
(experimentální léčba). Výzkum zahrnuje rozhovor s výzkumníkem.
Výhody a rizika
Účast na výzkumném projektu nepředstavuje žádná rizika. Se všemi daty a
informacemi získanými v rámci výzkumného projektu bude zacházeno s maximálním
ohledem na uchování Vašeho soukromí. Vaše data a informace budou vedeny pod
pseudonymem namísto skutečného jména. Všechna data a informace získané během tohoto
výzkumného projektu budou použity jen pro výzkumné účely.
Souhlas účastníka
Přečetl/a jsem si tento formulář o povaze výzkumného projektu a jeho metodice.
Souhlasím s účastí ve výzkumném projektu. Dostal/a jsem kopii tohoto formuláře a
podepsal/a jsem duplikát, který bude uchován pro účely tohoto výzkumného projektu.
Podepsáním a vrácením tohoto formuláře potvrzuji, že se dobrovolně zúčastním tohoto
výzkumu a dávám svůj souhlas k použití mých informací v rámci tohoto projektu. Byl/a
jsem ujištěn/a, že Mgr. Olga Norková zodpoví veškeré mé otázky. Rozumím, že mám
právo odmítnout odpověď na jakoukoliv otázku a také kdykoliv odvolat svůj souhlas o
účasti ve výzkumném projektu verbálním ohlášením bez předsudků proti mně teď nebo
v budoucnosti. Rozumím, že z mého rozhodnutí účastnit se nebo neúčastnit tohoto
výzkumného projektu nepoplynou žádné výhody nebo nevýhody.

Jméno:
Datum:

Podpis:

……………………

………………………..

Informovaný souhlas – verze 2.0, 4. listopadu 2013

I

Příloha 2. Scénář rozhovoru
Vyprávějte mi, jakým způsobem jste se dozvěděl/a, že máte nádorové
onemocnění?
Na co jste myslel/a ve chvíli, když Vám lékař potvrdil, že se jedná o
nádorové onemocnění?
Úvod

Onemocněl někdo z rodiny nádorovým onemocněním v minulosti?
Jak na onemocnění reagovala rodina/přátelé?
Jak jste se dozvěděl/a o účasti ve studii?
Proč si myslíte, že lékař doporučil tuto léčbu právě Vám?
Jaký byl důvod lékaře, že Vám doporučil tuto léčbu ve studii?
Jakým způsobem Vám lékař vysvětlil podmínky a cíle účasti ve studii?
Měl/a jste možnost zeptat se lékaře na nejasnosti? Dostal/a jste čas na
rozmyšlenou anebo jste se rozhodl/a k účasti ihned?
Můžete mi popsat, jaké jsou podmínky a cíle studie?

Lékař

Jak jste porozuměl/a tomu, že je možné, že nebudete dostávat zkoušený lék
ve studii?
Proč jste se rozhodl/a zúčastnit se studie?
Co pro Vás znamená pomoc ostatním?
Myslíte si, že se změní chování lékaře k pacientovi, který se účastní studie?

Osoby blízké

Předchozí
zkušenost s
onkologickou
léčbou?

Myslíte si, že pacienti ve studii mají výhody?
Mluvil/a jste s rodinou/přáteli o onemocnění?
Radil/a jste se o své účasti ve studii s rodinou/přáteli?
Jak reagovala rodina na účast ve studii?
Jak onemocnění a účast ve studii ovlivnila Vaše děti/vnoučata?
Jsou děti již zaopatřené?
Jak jste snášel/a onkologickou léčbu? Měl/a jste zdravotní potíže?
Co pro Vás bylo nejtěžší podstoupit v rámci onkologické léčby?
Zúčastnil/a jste se již studie v minulosti? Jak byste svoji zkušenost
popsal/a?
Jak byste popsal/a svoji zkušenost s účastí ve studii?
Jak jste snášel/a léčbu ve studii? Měl/a jste zdravotní potíže?
Myslíte si, že životní styl může ovlivnit, zda člověk onemocní nádorovým
onemocněním?
Popište mi Váš způsob života před onemocněním.

Postoj k
životu

Když se podíváte zpět a porovnáte svůj způsob života před onemocněním a
nyní, změnilo se něco? Změnilo se něco ve Vašem životě po ukončení
účasti ve studii a nyní?
Co Vám dodávalo sílu pokračovat v léčbě a nevzdat se?
Co považujete nyní za důležité ve svém životě?
Je ještě něco, co byste chtěl/a v životě udělat?

II

Doporučení
neznámému
pacientovi

Závěr

Představte si, jste potkal/a neznámého člověka, kterému lékař právě sdělil,
že má nádorové onemocnění. Co si myslíte, že je v té chvíli nejdůležitější,
co byste poradil/a?
Co byste poradil/a neznámému pacientovi, který by Vás požádal o radu, že
mu lékař doporučil účast ve studii a neví, jak se rozhodnout?
Zkuste si vybavit cokoliv, co jste ještě neřekl/a, chtěl/a byste doplnit k
vašemu životnímu příběhu, k onemocnění, k onkologické léčbě, k účasti ve
studii.

III

Příloha 3. Seznam respondentů výzkumného šetření

Přezdívka

Pohlavi

Věk

Karcinom

Pracovní
status v
době účasti
v
klinickém
hodnocení

Povolání

Pracovní
status v
době
rozhovoru

Rodinný
stav

Vzdělá
ní

Předchozí
zkušenost s
klinickým
hodnocení
m

vyučená

ne

vyučená

ne

&

Marie

žena

81

karcinom
prsu

v důchodu

kadeřnice

v důchodu

vdova, 2 děti
(syn a dcera)
rozvedená/
žije s
partnerem, 2
děti (syn a
dcera)

Gabriela

žena

54

karcinom
prsu

zaměstnaná
na plný
úvazek

vychovatel
ka

zaměstnaná
na plný
úvazek

Jana

žena

74

karcinom
prsu

v důchodu

úřednice

v důchodu

vdaná, 3 děti
(1 dcera a 2
synové)

SŠ

ne

Lída

žena

69

karcinom
prsu

zaměstnaná
na částečný
úvazek

úřednice

v důchodu

manžel, 2
děti (syn a
dcera)

SŠ

ne

Petr

muž

70

karcinom
tenkého
střeva

zaměstnaný
na částečný
úvazek

informátor

v důchodu

ženatý, 2 děti
(syn a dcera)

SŠ

ne

Miroslav

muž

82

karcinom
prostaty

v důchodu

elektrikář

v důchodu

ženatý, 2 děti
(syn a dcera)

SŠ

ne

Jindřich

muž

72

karcinom
prostaty

v důchodu

zedník,
řidič

v důchodu

ženatý, 2 děti
(syn a dcera)

vyučený

ano

Zuzana

žena

69

karcinom
prsu

švadlena

v důchodu

vdaná, 2
dcery

vyučená

ne

Simona

žena

58

karcinom
prsu

vdaná, 2 děti
(syn s dcera)

vyučená

ne

Marta

žena

62

karcinom
prsu

vdaná, 2 děti
(syn s dcera)

SŠ

ne

zaměstnaná
na plný
úvazek
zaměstnaná
na plný
úvazek
zaměstnaná
na plný
úvazek

kuchařka

zaměstnaný
na plný/na
částečný
úvazek

manažer

v
invalidním
důchodu

svobodný,
bezdětný

VŠ

ano

pracovnice
v lékárně

v důchodu

vdaná, 2
dcery

SŠ

ne

úřednice

v důchodu

vdova,
2 synové

SŠ

ne

úřednice

zaměstnaná
na plný
úvazek
zaměstnaná
na plný
úvazek

Václav

muž

47

karcinom
prostaty

Milada

žena

64

karcinom
prsu

Vlasta

žena

72

karcinom
prsu

zaměstnaná
na plný
úvazek/na
částečný
úvazek

úřednice

zaměstnaná
na plný
úvazek

rozvedená,
2 děti (syn a
dcera)

SŠ

ne

zaměstnaná
na plný
úvazek
zaměstnaná
na plný
úvazek

Lenka

žena

55

karcinom
prsu

Miloš

muž

79

karcinom
prostaty

v důchodu

práce v
hutnictví

v důchodu

ženatý,
bezdětný

VŠ

ne

Oto

muž

84

karcinom
prostaty

zaměstnaný
na částečný
úvazek

optik

v důchodu

ženatý,
3 dcery

VŠ

ne

VŠ

ano

zaměstnaná
na plný
úvazek/na
v
karcinom
žena
51
částečný
účetní
invalidním
vdaná, 1 syn
Olga
prsu
úvazek/
důchodu
invalidní
důchod
Pokud jsou uvedeny 2 statusy, pak se tyto statusy střídaly v době účasti v klinickém hodnocení.
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Příloha 4. Zkrácený rozhovor respondentky Olgy
(Vysvětlivky k rozhovoru: V – výzkumník, R – respondentka)
V: Zkuste se vrátit do minulosti a do prvního okamžiku. Kdy jste zjistila, že je něco
v nepořádku. Zkuste si vzpomenout, jak to probíhalo, jaké byly okolnosti. A já Vás
nechám povídat Váš příběh.
R: Já si myslím, že to první, co mě trošku zaskočilo, bylo taková proměna mé
odolnosti vůbec. Protože já dělám v účetnictví, to je takový obor, kde asi to chce mít silný
nervy. Já si myslím, že všichni spíš říkali. No ty jsi taková hroší kůže, jen tak tě něco
nerozhodí. Jenže najednou se mi začaly dít v práci věci, které mě opravdu rozhazovaly.
Tady a také doma. Ne že bychom měli doma nějaký krutý rodinný problémy, ale přeci
jenom po nějakých dvaceti letech manželství už je to takový nějaký, že jo. Takže prostě se
člověk cítí, že by se asi mělo nějak něco stát teda, dejme tomu vzrušujícího, a ono se nic
neděje a v tý práci to začalo být hodně náročný. Pro mě zpočátku to vlastně bylo hezký,
protože kluk byl třeba jedenáctiletý. Už je to přece jenom větší dítě a já jsem se chtěla
nějak dál seberozvíjet. Skutečně jsem se dostala v kariéře dál. Byla jsem finanční auditor,
nejvyšší člověk přes finance ve firmě. No, nicméně to prostředí. Byla to nadnárodní
společnost, oni vás tak jako moc neberou jako lidskou bytost. Vy jste prostě ten otrok v tý
rozvojový zemi, jo. Já vím, že to zní hloupě, ale prostě na vás nakládají úkoly a čekají
rychlý reakce. Moc se tedy nezajímají, jestli to zvládáte nebo ne. No prostě to byla zrovna
šílená hektická doba. Bohužel i ten můj šéf místní, teda jako zrovna nebyl můj zastánce,
spíš naopak. Řekla bych, že mě tak trochu šikanoval. A já si myslím, že za normálních
okolností bych to zvládla. Jako dneska se už hodně lidi neobávají, že by měnili místa. Asi
by to bylo správný, prostě jsem se měla sebrat a jít. To jsem prostě neudělala, pořád jsem si
říkala, že to nějak zvládnu. Ale už jsem cítila, že jako třeba reaguju pláčem nebo prostě
lítostí. To u mě jako v práci nebylo normální. Říkala jsem si, že to je divný. Přikláněla
jsem se k tomu, že doma to vadí, že jsem hodně v tý práci, že teda to vyvolává tady nějaký
stresy. Spíše jsem to přikláněla k tomu, že to bude jako rodinnej problém. No a pak pracuju
pro fitness, tam patří k dobrému bontonu, chodit cvičit. Přesto, že jste jenom z účtárny a já
nejsem žádnej sportovec. Tak jsem se do toho jako dala a já si myslím, že to bylo totální
oslabený tělo. Pracujete, pak si jdete strašně zacvičit, z toho ty stresy všechny. Práce
skutečně na patnáct hodin denně, víkendy klidně a tak dále. Pořád toho máte plnou hlavu,
zodpovědnost za druhý lidi a tělo, to už to nemohlo brát. Tak si myslím, že jsem si
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přetočila svůj vlastní závit. A tak jak člověk posiloval a tak jsem si říkala, tady mě začalo
bolet. Nejdřív jsem si říkala, to je určitě svalstvo a tak dále, a pak už to bolelo takovou tou
ostrou bolestí a už jsem si něco tadyhle vyhmatala. Měla jsem poměrně pečlivýho
gynekologa, tím, že my v rodině tu rakovinu máme. Babička vlastně takhle byla. Já nevím,
od pětatřiceti mě posílají na nějaký kontrolní vyšetření, tady SONO, takže já jsem celkem
byla klidná. A ona říká, tady je něco, to se mi nějak nelíbí, běžte. No jenže přesně, že je
člověk zaujatej kariérou a vším. Jako úplně jsem to jako podcenila, si myslím, až už to
podle mě bylo velký, ale přesto se stalo to, že teda nakonec jsem vyrazila. Oni mě poslali
na nějaký lepší pracoviště, kde tam jako mají lepší přístroje než tam. A tahleta paní
doktorka říkala, to jsou cysty v pohodě. Běžte domů. Takže jsem se celkem uklidnila. No a
pak během dvou měsíců jsem si šla něco koupit a vidím se v kabince, a to už jako stačí se
na sebe podívat a vidíte, že tam něco není v pořádku. Tak jsem teda šla znova k doktorovi,
a tak dále. Zase mě tam poslala ta samá paní doktorka, už trošku začala bejt váhavější,
vzala mě na MAMO a už teda bylo. Pak už bylo vymalováno, takže samozřejmě skončí
úplně svět A a začne svět B, protože to je prostě velikánskej nápor. A první věc, co jsem,
to vám musím říct, cítila, je šílená úleva, že budu doma a že si odpočinu od tý práce. Takže
se to jako podařilo vlastně překonat ten asi šok z toho, co se děje. Tak tou strašlivou
úlevou, že prostě teď se na to můžu vykašlat, můžu říct, dejte mi pokoj, já prostě se na vás
vybodnu. Jako vůbec mi nevolejte, odpočívám, ležím, spím. Taky ta únava, to tělo prostě
jako ji cítí, takže jako mi to asi pomohlo. Já si myslím, že to zázemí tady mám jako
opravdu výborný v manželovi, takže i ty lidi nakonec v tý práci.
V: To je velká určitě výhoda, ano.
R: Ten kolektiv, absolutní podpora, nakonec i ten management zahraniční bych
řekla, že mě podpořili. Řekli samozřejmě, udělej, co můžeš, čekáme na Tebe. Zvládni to a
tak dále. Ale i jako v průběhu léčby skutečně musím říct, že mě podporovali, že ty lidi mě
znali, co jsem tam dělala za ty léta. Prostě opravdu věděli, že nejsem žádný pitomec. Tohle
asi hodně pomohlo. Druhá věc je ta, že rakovina prsu, přece jenom nebylo až tak pozdě. Já
jsem celkem měla důvěru v to, že to dobře dopadne. Vzhledem k tomu, jaký je taky
povědomí, tak jsem neměla zas takový strach. Věděla jsem, že to bude dlouhý, složitý a tak
dále. Nepříjemný, ale prostě předpokládala jsem, že to jednoho dne bude dobrý. Takže
celkem si myslím, že v tom prvním kole jsem necítila žádnou změnu větší. Samozřejmě že
jinej život mě čeká a že to je možná dobře, že se věci prostě dál jako vyřešily, i když já
jsem se nechtěla zajímat.
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V: Vy jste tedy zmínila, když do toho vstoupím, že máte pocit, že si myslíte, že jste
to nechala dojít až na jakousi hranu. Zejména v té práci, že na tělo toho bylo asi opravdu
moc, stresu a všeho. Říkala jste, že to máte v rodině. Ale přesto nějaké preventivní
prohlídky jste absolvovala. Také jste sportovala. Přemýšlela jste, co ještě jiného mohlo
způsobit, že jste onemocněla, že jste dostala rakovinu?
R: Tak samozřejmě člověk pořád přemýšlí. Já mám jenom takový problém v rodině
s matkou svojí, až téměř od kolíbky. Je to hodně složitý, teď se to zase vrátilo hodně.
K tomu se když tak pak dostanu, k delší historii. Ona sama, teda si myslím, že má problém,
kterej bych teda tady úplně neventilovala, ale je to asi skutečně závažnej problém s jejím
vlastním tatínkem, který teda ji mohl strašlivě ovlivnit v životě. A já se obávám, že ona
není natolik silná, aby to dokázala nepřenést na ty děti, který potom měla, a jako se mstí,
dá se říct jako na někom slabším, jo. Takže my odjakživa máme mizernej vztah a je fakt,
že v době, kdy já jsem poprvý onemocněla, tak už jsme tak přibližně čtyři roky spolu
nekomunikovaly, to opravdu došlo až do takovýho stavu. Samozřejmě i když pro mě to
znamenalo úlevu, protože je to s ní těžký komunikovat, skutečně. Myslíte na to, že jste asi
neudělala něco v pořádku, že prostě jste se zachovala proti společenský normě. Tak to
samozřejmě asi člověk někde vzadu si uvědomuje, si říkám, že to může mít nějakou
příčinu, že jako nejsem odolná nebo něco. Já si myslím, že ten nápor na tu práci, že vlastně
se to potvrdilo teď napodruhý, že to bude takový hlavní jakoby úplně ten nejintenzivnější
tlak, který mě prostě potom skolí. Samozřejmě i nějaký trable, který nastanou v tý rodině.
Tak vás pořád někde vzadu v hlavě obtěžujou. Probíráte si takový, co by kdyby, jak by, a
tak dále. A jako šíleně to tu energii odebírá.
V: Napadaly vás třeba i takové otázky, proč zrovna já, proč se to stalo zrovna mně?
R: No upřímně, díky tomu, že teda je ta historie v tý rodině, tak my jsme tři sestry.
Vždycky se říkalo, babička měla rakovinu a říká se, že se to dědí. No někdo to možná
schytáte. Takže jsem teda říkala, je to blbý, jsem to já. Tak nevím, já si myslím, že já jsem
jako člověk silnej. Říká se dobrá, tak je to taková výzva, a tím, že jsem si byla celkem jistá,
že většinou to dopadá dobře, tak jsem si říkala: Dobrá, tak je to rok a půl, budu to brát jako
nějakou epizodu, prostě jdem dál potom. No tak jako tyhle otázky, musím říct, že jsem si
moc nekladla. Ani teď napodruhý, když už vlastně bohužel to jako dopadá takhle. Já si
myslím, že jsem si to napískala sama, to se nedá u mě nic jinýho dělat. Jako jsou lidi, jako
třeba viz můj manžel, který prostě věci neřeší. Já jsem samozřejmě vždycky byla dotčená,
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já budu ta, která to musí oběhat. Nakonec vidím, že tyhle lidi jako postupujou správně. Jo,
protože se nemamlaj v blbostech.
V: Zajímalo by mě, ještě bych se ráda vrátila k té první epizodě. K tomu prvnímu
výskytu, jak na to reagoval váš manžel? Vy jste hned otevřeně o tom hovořila s manželem?
R: Já jsem mu poprvý říkala: „Něco se našlo, tak mě tam zavez.“ On mě tam zavezl
a tehdy ty cysty byly jakoby zvětšený. No tak jako samozřejmě, že se nám oběma strašně
ulevilo. No pak jsem za dva měsíce říkala: „Nezdá se mi to, jedem.“ A tehdy on byl tam se
mnou. Doktorka řekla: „Máme tady MAMO, ale budeme dělat nějakou biopsii a tak dále.
Tak zatím se neplašte.“ Protože teda všichni měli šíleně dlouhý lokty, to mě teda úplně
vytáčelo v tom procesu. Když mi potvrdili potom, že teda bohužel, tak on tady u mě seděl.
Jeho reakce byla spíš taková, proč zrovna my přesně a to jsou pitomci. Já říkám, nikdo
není pitomec. Oni mi to jenom sdělili. To se prostě stalo, takže on měl takový ty chlapský
reakce, jakoby dá se říct neúměrný jo. Potřeboval se taky vyventilovat, ale samozřejmě byl
se mnou prostě. Držel mě okolo ramen a tak dále.
V: To je důležitý. To máte opravdu velkou oporu.
R: No rozhodně. Vím, že i teď je nešťastný, dá se říct, protože já se s tím musím
nějak zrychtovat. Jako na mě působí, že on je víc z toho rozhozenej. Možná takhle občas
budu dojatá, ale to je v pohodě.
V: To je naprosto pochopitelný.
R: Tak to je pravda, když vlastně mi nějak oznamovali biopsii, tak cestou domů
jsem si říkala, tohle bude pro mě asi nejtěžší, jak mu to nějak říct. Tohle je pro mě asi
problém a musím říct, že dneska raději chodím sama na ty kontroly. Protože prostě vím,
jak on je vždycky zdrcenej z toho, že vlastně ta dobrá zpráva už se dlouho neobjevila.
V: Že se ho svým způsobem snažíte chránit.
R: No asi jo, protože on to potom taky potřebuje. Potřebujeme někoho, kdo nás
bude teď živit, aby byl schopnej se teď na nějakou práci soustředit. Jemu taky naštěstí
vycházejí vstříc. Takže kdykoli já potřebuju odvézt, tak nemá s tím problém. Podporujou
ho v práci, ale potřebuje se soustředit. Já si myslím, že dělat něco přitom nelze, jo.
V: To je zátěž pro všechny.
R: No jako samozřejmě pak s děckem. Když se mi to stalo poprvý, tak mu bylo
nějakejch těch jedenáct a půl, dvanáct. Tak jsme mu to nějak vysvětlili. Řekli jsme mu,
jako všichni se vyléčili, neměj strach, bude to takhle. Takže i kvůli němu jsme tady udrželi
takový jako prostředí, že se tak moc neděje. Jenom si pamatuju, že přišel jednou ze školy a
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říká, ona jedný spolužačky maminka má taky rakovinu. Jejich učitelka měla dlouhodobou,
ta má bych řekla nějakou vleklou, co už má paliativní léčbu, ale pracuje s tím dál. Ono to
asi taky nebylo dobrý zůstat v práci, protože ona na ty děcka byla hrozná. Já to chápu.
Když se vám udělá změna z minuty na minutu blbě, tak já bejt na chvíli ve třídě, tolik dětí,
tak to musí bejt něco strašnýho. Takže já to chápu, ale zase si říkám, jestli bylo od ní
moudrý tu práci dělat. Oni děti ji neměli rádi tím pádem, u dětí nějakej soucit o tom, že je
nemocná, to prostě jim nevysvětlíte. On pak jednoho dne přišel a úplně mě dostal. Říká, no
tak ta maminka tý Martinky, no tak ta už to má dobrý, tu už nic nebolí. A teď vlastně vidíte
tu otázku v těch očích, jako u nás to bude taky takhle? A my jsme říkali, dobře, já nevím,
co měla. Ona prostě dlouho nešla na vyšetření, neboj se, u nás to nebude taky takhle, jsou
různý druhy. Jo, fakt byl maličkej na to, abysme mu to řekli, no. Tentokrát mu bylo
sedmnáct, když se to stalo podruhý, tak už je to trochu jiný. Ten začátek, než jsme teda
dostali nějaký potvrzení, že to je opět rakovina. Já jsem už měsíc tady klepírovala
s různýma věcma. Takže on viděl, že se tady tak povaluju a nic se mnou není. Tak pak
říká, já už vidím, že tady ležíš, takže se už něco děje. Už je to větší prostě člověk.
V: Už to vnímá jinak.
R: Pak nám vyrazil dech, protože on je přesně takovej počítačovej pařič, že jo. Tak
on říkal, hraju boží hru, tam má chlap rakovinu plic a teď já to hraju. No a já jsem úplně,
pane bože, to si děláš srandu? No, já to hraju dobře, vždycky se dobře rozhodne.
V: Jak jste i sama říkala, dneska se celkově o rakovině mluví hodně. Řekla bych, že
je i dobrá prevence na to, ale stále spousta lidí má samozřejmě strach. Avšak v okamžiku,
kdy se to stane Vám nebo někomu z rodiny, tak najednou se to změní, protože se Vás to
dotýká.
R: Přesně tak, ale většinou když včas, tak dobrý, tak přestane to v tu chvíli platit.
Ale i když já říkám: Mě to prostě posílilo, protože jsem ty statistiky prostě nějak znala. Jak
se o to člověk u tý babičky přece jenom trochu zajímal. Takže jako poprvý, mě to
samozřejmě jako zaskočilo. Nebála jsem se, absolutně jsem se neobávala smrti, to ne. To
musím říct. Teď je to tedy jasný, že jsou tam metastázy. Je to bohužel v játrech, v kostech.
Doufejme, že už se to dál nedostane. Já nevím, protože teď, jak se nedaří ta léčba. Tak
vlastně může bejt cokoliv. Je to tedy zpomalený, to já nevím, co se bude dít. A teď už jako
myšlenky, že by se člověk měl srovnat s tím, že teda to jako skončí. Protože je jasný, že
nebudu na sto procent vyléčená. To jsem si naprosto jistá, že už to spravit nepůjde. Možná
půjde. Zase jako před rokem jsem předpokládala, že už jako Vánoc nedožiju. Protože
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prostě mi to řekli na podzim. Já už jsem byla hrozně vyřízená, opravdu oslabená. Až se
ukázalo, že je to tohle a ještě všude možně. A já tehdy jsem ty informace neměla, například
o těch játrech, a říkala jsem si, tak to je špatný. Jediný, co jsem měla z doslechu, že támhle
ten pán, když měl játra, tak to bude špatný. K mému velkému překvapení musím říct, že je
to mnohem menší malér než teďka ty kosti. Teď na podzim mi bylo řečeno, že už je to
minimálně stabilní, takže to nerostlo. To se může změnit zase stokrát, ale to je zase bych
řekla dobrá zpráva. Potkala jsem strašně lidí, kterým opravdu jako řekli, pak z jater dobrý.
Třeba to mám zas někde, ale prostě ty játra nakonec, že se vyčistily. Ale řadě lidí, jako
tohle bych v životě neočekávala, takovou informaci dostat. Takže to mně poměrně zase
jako udělalo radost, dá se říct. Tak jsem si říkala, dobrá, tak nebudu jako úplně zoufat.
Kosti je mi to jasný, že už žádnej sport, že budu muset být na sebe velice opatrná. Nebudu
se moc nějak hejbat, ale vždyť já jsem ani nikdy moc nechtěla cvičit, opravdu. Mě spíš
donutily nějak ty podmínky v tý práci. Takže to si myslím, proboha je mi padesát, tak já už
nepotřebuju bejt prostě nějaká svalnatá, úžasná. Prostě stačí, když budu jakoby zdravá a
soběstačná. Tak to nějak neřeším, samozřejmě bych nerada skončila jako nějaká, že se
budu plazit a někdo mně bude muset jakoby pomáhat, jo. Takže tohle je takovej cíl, co se
nám podaří, nepodaří. Je to strašně těžký, ale já teda musím říct, že na podzim toho roku,
kdy se nepovedla třeba ta studie, v kterou jsme nějak dejme tomu doufali. Protože každej
doufá, že jo, že to bude něco nového, že to něco přinese. Tak jsme se vrátili k normální
léčbě, no a já mám trošku trable s krvinkama, takže je to taková léčba neléčba. Protože
prostě furt jsou nějaký prodlevy. No a tam se stala taková věc u paní doktorky. Ona mi
říká, já vám to nemůžu dát, protože prostě máte ty krvinky, tak prostě trpělivost, bude to
těžký. Řekla: „Víte, měla byste se radovat z každýho hezkýho dne, který máte.“ Pro mě to
byla informace, že končíte, jo. Ona to tak možná nemyslela. Jednak mi sdělila, že prostě ty
krvinky, ještě mě poslala na nějaký vyšetření. Ze stehna mi brali nějaký, to vy asi budete
znát, že jo. To dopadlo teda dobře a to si říkáte, ježíši, další nějaká hrůza, leukemie nebo
prostě. Jako nevzdělanej člověk tomu nerozumíte. Jako já jsem byla tak ohromená, že jsem
neměla ani odvahu se jí zeptat: „Jak to myslíte?“ Tohle zrovna si myslím, že jsou takový
momenty, kdy ti doktoři by si měli hodně dobře rozmyslet, co povídají. Že já si dneska
myslím, že ona to tak nemyslela, že mi řekla: „Víte, my vás už nebudeme léčit, protože to
nemá cenu,“ nebo „Vykašlete se na to“. Ona to prostě asi myslela jako útěchu a moc se jí
to nepovedlo. No ale musím teda říct, že to byl teda okamžik, kdy jsem pochopila, že teda
takhle by to nešlo asi a víceméně jsem se začala daleko víc zabejvat jako jinejma
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možnostma, jak na to choděj takový ty alternativci. Což já jsem do tý doby, já jsem se
tomu smála, mně to nepřipadalo. Ale teďko vidím, že jo a není to o tom, že bych věřila
tomu, že někdo mě obejde nějakým řetízkem a já budu vyléčená a tak dále. Ale spíš
nějaký, že vám dají nějakou víru, jiný pohled na svět a takovýhle věci. Tak to si myslím, že
to se mi jako moc povedlo nebo bych řekla, že mi to hodně prospělo. Hlavně já asi mám
takovou tu bojovnost, když vám někdo řekne takovouhle věc, tak já začnu okamžitě. To ne
jako, tohle mi nevykládejte, takhle to prostě nebude. A v tomhle duchu my víceméně s paní
doktorkou komunikujeme. Ona mi tam vždycky něco povídá. Já říkám, to jsou vaše
doktorský řeči. Já vím, že to bude dobrý. Minimálně to bude dobrý. Já vím, že to nebude
super, že to nebude stoprocentní, ale bude to přijatelný. Takhle bych řekla.
V: Ano. Medicína se neustále vyvíjí dále, nicméně možnosti jsou omezené, ale zase
každý ten případ je opravdu jiný, ono se to nedá zaškatulkovat. Myslím si, že vždycky
lékař, zejména teda ty onkologové po té profesní stránce dělají maximum, co mají
v možnostech léčby.
R: No ano, jenže oni taky mají bohužel nějaký postupy. Jak jsem vypozorovala,
když se bavíte s jinejma pacientama, tak mi téměř připadá, že jsou nějaký noty, podle
kterých se postupuje. Občas se něco vynechá, co teda vědí, že teda není úplně pro vás.
Víceméně tam je taková, jako když mám někoho, že rok je na tom, pomalu budu vědět, co
všechno ještě za léčbu eventuálně můžu dostat, jo. A je to takový, jak se říká, že je to šitý
na míru. Tak já o tom mám teda svý pochybnosti, protože to takhle určitě není. Já jsem se
doktorky ptala, existujou nějaký věci, který neplatí pojišťovna, který třeba by byly dobrý?
A ona prostě říká, že v tomhle směru je to dostupný všechno, že jí teda nic osobně
nenapadá a ona teda zrovna nemá ráda takový ty babský rady. Já jí vždycky říkám, tak mi
řekněte na ty krvinky něco, jo. Ne, babský rady já nedávám. No tak nakonec, je fakt, že se
mi třeba zdá, třeba může to být taky jenom moje víra, že se mi zdají, že jsem pila hodně
červenou řepu. Prostě takový blbiny, že jsem se trošku zlepšila, aniž bysme museli dávat
nějaký růstový hormony. Tak se to zdařilo. Jo nějakým lepším, že se člověk trošku sám
drží v nějakým zdravějším stavu. Já teda musím říct, že osobně pozoruju, jak se člověk
setkává tam s těma druhýma lidma, což je teda podle mě největší profit. Přesně ty zlomený
lidi, který podle mě to brzo zabalej, protože ani nechtěj jako. A takový, co s tím jako žijou,
nějak si udělali jinej život, tak prostě ho žijou a jako dva roky, tři, čtyři roky, jako prostě
pořád dobrý. Vídám je tam. Jo, takže vím o pár lidech, že nebudou nikdy zdravý, přesně
tak jako já, ale prostě je to život s nějakou chronickou chorobou, dá se říct, jo.
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V: Já bych se ještě ráda vrátila k tomu prvopočátku. Zmínila jste, že ta prvotní
léčba, jestli jsem to pochopila správně, řešilo se to operativně nebo neřešilo?
R: Taky, taky. Samozřejmě byla nějaká před, takže jsem měla nějakou, jak se říká
adjuvatní. Jak se říká, to bylo, nějaký čtyři dávky, potom teda byla operace a potom dávali
ještě nějaký další lék po ozařování. Takže klasika.
V: Jak jste snášela tuto léčbu? Co z toho pro vás bylo nejhorší?
R: No, tak podle mě nakonec to ozařování, jako ta chemoška je blbá. Přijdete vo ty
vlasy, vypadáte jak pitomec. Ale to jsem si zrovna užila, že jo, s tím, že si člověk koupil
nějakou paruku, to nebylo tak zlý nakonec. A říkám, vokolo sebe mám dost lidí, který
prostě říkají: „Jé ty seš prostě nádherná.“ Takže jako vás drží v nějakým stavu, že člověk
nemá dojem, že opravdu dělá pěknej vovar. Tak to jako překonáte. Operace nepříjemná,
ale vzhledem k tomu, že to není moje první životní operace, tak jsem z toho nebyla až tak
vyvalená. Myslím, že se mi stala jedna věc, která mě teda hodně vyvedla z míry.
Samozřejmě bylo mi kolem dvaačtyřiceti, tak člověk prostě vypadá hezky a snaží se, aby
mu toho vzali co nejmíň, že jo. Tak jsem si i našla doktora, chirurga. On řekl, jo že by to
šlo, že teda vezmeme nějaký bohužel ty axily, a tak dále, že máme vlastně jenom ten
kvadrant nějakej. Takže dá se říct, že jako sice tam ňáká ta jizva je, ale není to prostě celý,
ta ablace.
V: Ta úplná.
R: No, no. Takže jakože bych se cítila prostě nějak handicapovaná v tomhle, to ne.
A jak bych se bývala styděla na pláži, to bych v žádným případě. Nicméně mi vadilo, že
vlastně jsem chodila k jiný doktorce na to. Říkám jí, já jsem si vybrala doktora v jiný
nemocnici a tak dále. Ona na to, jo, v pořádku, a pak teprve když jsem přišla a říkám jí, on
souhlasí, že by to byl jenom ten kvadrant. Ona říká, jo, všechno dobrý, že jo. A když už
bylo po všem po operaci, tak mi říká, no nevím, jestli jste se dobře rozhodla, oni tam
bejvají dost recidivy. Já si říkám, tohle snad mi měla říct předtím, třeba bych se stejně
šprajcla, ale měla jsem to vědět, jo. Tohle si myslím, že nebylo vůbec dobrý, že neřekla, že
to má takový riziko. Promyslete si to pořádně. Jo, jestli to je teda ten problém, proč se to
vrátilo, teda nevím.
V: To jste docházela na jiné pracoviště než v tuto chvíli?
R: Ne. Jenom to byla jiná doktorka, takže já jsem od ní právě odešla. Já neříkám, že
dělala něco špatně, to vůbec ne. Ale ten přístup měla jinej, my jsme se prostě nepotkaly
lidsky. Já si myslím, že i kdyby takhle v těch nemocnicích.
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V: Pardon, že Vám skočím do řeči. Na mě to působí, že jste si ty informace
zjišťovala vlastně sama. Komunikace tam tedy nefungovala?
R: To bylo totiž hrozně zajímavý. Protože já jsem původně vlastně na všechny
první vyšetření chodila do nemocnice XXX a tam mě teda přijali na onkologii. Pak mi ale
říkala, my vás musíme poslat s tím případem dál, protože kvůli léčbě, vy byste vlastně na
tom tratila. To jsou ty centra, že jo, takže půjdete do nemocnice YYYY, což už je takový
nebe a dudy jenom v tom roce. Před těma šesti lety nebo ještě hůř, protože to je nelidskej,
strašnej barák, že jo. [smích] Já už jenom když tam vlezu do tý haly, tak si říkám, bože
jako [smích]. Toto je prostě humus, jo. A jako první bylo, že ona o mně sice už telefonicky
věděla. Říká: „No, já teď na vás nemám čas, tak se běžte najíst a popovídáme si v jednu.“
Ale takovým prostě, bohužel ona má asi v hlase něco jako ta moje matka. Já si myslím, že
to jsou lidi, který já už prostě nikdy nebudu moct akceptovat. Který prostě už předem vím,
že můžou říkat, co chtějí, a já nebudu schopna s nimi nějak komunikovat.
V: Kdyžtak si udělejte pohodlí, jak potřebujete, jestli si.
R: Jo jo jo.
V: Jestli si chcete i lehnout?
R: Ne, já jako nejsem, že bych byla prostě špatná, jo. Pokud zrovna mě nepostihne
nějaká reakce, tak celkem se cítím dobře. Takže i vy se klidně uložte. [smích]
V: Jo jo jo. [smích]
R: Ale nebojte se, klidně nohy nahoru, žádnej problém. Takže to bylo takový. Ona
nebyla jakoby zlá, ale říkám, taková velice komisní. Absolutně tam nenastalo nějaký, je mi
Vás líto nebo cokoli. Prostě sdělila toto a tady máte brožurku, tak si to tam ještě pročtěte a
přijďte tehdy, tehdy. A hlavně prostě, ještě dovyšetříme támhleto, támhleto. Takže já od
nějakýho února, kdy teda bylo jasný, že mám nádor, jsem se na první léčbu dostala
v srpnu. Jo a čas běží a pak člověk si říká, tam asi jde o minuty. Já nevím, teď tohle už mi
vadilo, už jenom to, jak prostě oni jsou v pohodě. Ale to se stalo i teď třeba u tý studie. Tak
jsme věděli, že prostě nezabrala nějaká léčba, tak mě poslali od týdletý původní doktorky
za jinou, že ta dělá tohle, tak běžte za ní. Popovídejte si. Ta doktorka, protože mě
potřebovala do tý studie, tak mi skutečně ten čas jako věnovala. Povídaly jsme si o tom.
Tady ale tisíce lidí čeká, takže jako víte, že furt na ty hodinky přece jenom kouká, ale
snažila se bejt trpělivá. No ale než jsme začaly, já říkám, fakt čas běží a už jako tady to
není sranda, tady už prostě jde o život. No tak zase měsíc nic, šest tejdnů a todle mě teda
vytáčí.
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V: Ty čekací doby tam.
R: To mě vytáčí teda nejvíc, jo. Takže potom ta studie, přeci jenom tam jak máte
nějaký privilegia, tak to docela bylo příjemný, že vás trošku jako upřednostňují, nikde
nečekáte.
V: Můžu vás jenom chviličku zastavit? Ohledně nabídky do té studie. Radila jste se
o tom s manželem nebo s někým jiným, než jste se rozhodla?
R: Povídala jsem si o tom s mužem. Ale můj muž je takovej. On říká: „Vždyť ty seš
stejně rozhodnutá. Tak si tady můžu klidně povídat, co chci.“ Protože mě zná, že asi spíš,
většinou si to rozhodnu sama. Já myslím, že lidi, když se s vámi jdou poradit, to si to
jenom potřebujou potvrdit. Já si myslím, že člověk už v první chvíli ví, co udělá. A je to asi
nejlepší rozhodnutí. Jak to začnete rozebírat, tak si myslím, že se to rozmělní celý. Já
jednak jsem věděla, že to je nový, jednak já jsem vždycky chtěla něco udělat pro vědu a
zdravovědu, jsem říkala, tohle je vlastně příležitost nějaká. Mimo teda můj stav, že jo a
taky je to, je to jistá naděje, i když nejistá, že jo, tak ale je to nový. Tak uvidíme. Vlastně to
bylo založený na tom, že ono to má zvýšit imunitu, což se mi líbilo. Už jsem se začala
trošku zajímat o to, že vlastně je potřeba to mít trošku jinak, než jako do sebe dávat nějaký
chemikálie. Takže jsem říkala ano, já to udělám. Udělám to, i z toho budu mít dobrej pocit,
že jsem pomohla dalším lidem.
V: Ta léčba byla s něčím porovnávaná, s něčím to porovnávali na zvýšení té
imunity? Jak jste to tedy pochopila? Jestli bychom se u toho mohly na chviličku zastavit?
R: Myslíte ta alternativa, nebo ta?
V: Když vám paní doktorka nabídla a řekla, takže by to mohlo navýšit tu imunitu,
tak tam se léčba s něčím jiným porovnávala nebo jak toto bylo myšlené?
R: No, oni vám vlastně zastaví klasickou léčbu, nic jinýho nedostáváte nežli tohle.
Zase si to teda musíte prostudovat doma, nějaký povídání. Který říká, že vlastně je to
založený na tom, že to má zvýšit jakoby vaši tvorbu všech těch věcí, který jsou pro tu
imunitu vlastně dobrý. Takže by se to tělo mohlo s tou nemocí vypořádat úplně samo. Já
jsem z toho měla radost v tom, protože si říkám, že už i doktoři tydlecty, začínají na to
koukat jinak, jo. Protože do tý doby, nalejou do vás savo, nejlépe takhle hlavou, že jo, a
budete, vono vás to vyčistí. Budete si úplně, slezou vám nehty úplně. Ale vstanete jak
fénix z popela. Kdežto tady chtěli na to jít jinak. Mně se to zdálo právě dobrý a věřila jsem
celkem, že by to mohlo bejt dobrý, jako opravdu úspěšný. Doktorka říkala, že podobnou
léčbu už úspěšně schválili pro, teď nevím, pro ledviny. Tak to i mě podpořilo, že jsem si
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říkala, že to zase úplná pitomost není, nebude, a tak jsem i pro sebe, pro tu nějakou naději,
že je to něco jinýho, když tedy ty normální věci jako nezabírají. No bohužel to teda
nezabralo. Já jsem vždycky říkala, že jsem chtěla něco udělat pro vědu a zdravovědu i jako
dávat krev a tak. Nešlo to ale v mým případě. Tak když nic lepšího prostě není, tak alespoň
udělám tohle. Říkala jsem si, tohle je vlastně příležitost, jak pomoci. Ať prostě mám dobrej
pocit, že jsem jako tak přispěla k vývoji celý týhle léčby. No, bohužel to teda nezabralo, já
vím, že jsme tam byli asi tři ve studii, že to nezabralo žádnýmu. Takže to asi teda úplně
zrušili teda, protože mně vylítly márkry úplně strašným způsobem a i jako cétéčka ukázaly
úplně, že nikde se nic neděje, jako ne.
V: A tuto léčbu jste snášela dobře, neměla jste nějaký potíže?
R: No to byla taková pohodička právě, takže já i když nic jinýho, tak já jsem
vlastně během půl roku se docela zotavila jakoby z tý první léčby. Protože mi nasadili
tehdy opravdu ošklivej lék, kterej se mi do tý krvi úplně dostal. Do toho ty kosti, dávají
nějaký antiléky, aby vás nebolely, že já jsem fakt nechodila. Zas musím říct, že podzim
2013 já jsem si fakt myslela, že nedožiju Vánoc, protože já jsem jako dojít si na záchod,
nešlo. Než po čtyřech. Takový bolesti, to jsem prostě nezažila. Jak vás to v těch kostech
bolí. A tím, že vám to ozáří, tak v podstatě mě zbavili toho nejhoršího problému, že vůbec
by člověk jako nějak mohl myslet žít. Jenže teď už mám zkušenost, že nemůžu kombinovat
ozářky s chemoškou.
V: To jste tenkrát nevěděla?
R: To já jsem prostě nevěděla. Já jsem se totálně složila, že jsem skončila na
pohotovosti úplně, protože to asi fakt je moc velkej nápor. Už to dneska vím, už se mi to
stalo podruhý zase. Takže vím to a už to nikdy neudělám, že bude muset bejt jedno nebo
druhý. Když už jo, tak to už si teď musím hlídat. A to je další věc, která, proč to těm
doktorům musím třikrát opakovat. A bojovat za sebe, že to ne teda. Todle by přece
krucinál už měli zvážit sami.
V: Máte pravdu.
R: No ale není to tak. Oni prostě potřebujou honem vás jako zmasit, aby vás z toho
dostali, aby to bylo vidět. Prostě tehdy už docela rychle, když se zase ukázalo, že to je toto
a začali jsme hrozně brzo všecko najednou dávat a jako děsně takovej, teď vám to tam
napumpujeme, a to prostě nejde. To jsem se bála, že vás podříznou úplně.
V: Je to určitě nápor na to tělo.
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R: No, strašnej, a to prostě teda bylo fakt už přes čáru. Takže já jsem se totálně
složila, že jsem nedýchala, nějaký šílený průjmy, nebyla jsem schopná jíst nic. Takže jsem
tam ležela prostě úplně jak mrtvola, no tak to teda nebylo chytrý. Nakonec ta léčba, teď
zase se vám to posune, takže vás nechaj bejt, dají antibiotika, takže zase nic se neděje. Tak
já se ani nedivím, že to nebylo úspěšný, ta léčba.
V: Zkouší se nové léky a musí se to zkusit, aby se to opravdu ověřilo. Je to
výzkum. A když to funguje, tak je to dobře, ale jsou bohužel i případy, že se prokáže, že to
nefunguje nebo že to funguje jenom například na ty ledviny, ale nemusí to fungovat na
rakovinu prsu.
R: Ale jo, tak s tím do toho jdeme. Vy víte, že to taky nemusí bejt k ničemu, jo
dobrovolně se rozhodnete k něčemu, podepíšete. Já toho ani trošku nelituju, protože tím
chci říct, že vlastně tohle, jak mi bylo takhle mizerně, to byla klasická léčba. Pak teda
nastalo tohle, já jsem do toho šla s velkou nadějí, nadšením krásně začínalo jaro na světě.
A já jsem prostě, když nic jinýho, tak jsem si strašně orazila. Protože naštěstí, jak mě
ozářili, tak mě už nic nebolelo. A teď se mi vrátily síly do toho podzimu, kdy jsme teda
viděli, že teda bohužel je to na houby. Upřímně musím říct, že když teda zrovna jako
nejsem po tý chemošce a není nějaká reakce, tak já bych vlastně o sobě ani neuvažovala
jako o nemocným člověku. Já bych o sobě uvažovala jako o padesátiletý ženský, která holt
je taková už trošku vytuhlá. Ona říká nebo obecně všichni říkají, že ty vypadáš strašně
zdravě. Já bych to na tobě třeba nepoznala. No teď už třeba zase, jak už mi slezly vlasy, tak
zas kdo se vyzná, tak tu paruku identifikuje. Ale já jsem vlastně před tejdnem měla ještě
svý vlasy. Prostě pohodička, všechno dobrý a všichni říkají: „Fakt jseš nemocná? Nejseš
nemocná.“ Třeba tam sedíte s nějakýma lidma tam v čekárně a říkají, tak já o vás myslela,
že sem chodíte už na takový ty kontroly třeba. Takže i mi nic není, támhle dloubne, tudle
dloubne, trochu mi ty játra zlobí, když se blbě najím. To je takový, když bych podle mě nic
neměla a nesledovala to. Prostě padesátiletej člověk není bezbolestnej. Takže já když nic
jinýho, tak je třeba taková síla, vitalita aby byla. Začali jsme s nějakým lékem, to byla
polykací, ta Xeloda a Navalgin a nějaký takový léky. První se dostavilo zvracení,
samozřejmě. Poté mi doktorka řekla, že tam zase něco identifikovala na nějakém obratli a
chtěla by to ozářit. Tak jsme ozařovali. No jenže v kombinaci s tímhle, což to tělo
nezvládalo. Oteklo mi totálně oko, já bych ani špendlíček neukoukla. Takže jsem se úplně
podvyživila, nakonec jsem skončila v nemocnici asi deset dní na tom oddělení, jak vám
dávají ty umělý výživy a takovýhle věci. Zase se zdržela léčba, že jo, to tělo bylo úplně
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vyřízený. Takže já si myslím, že si musím hlavně najít způsob, jak si udržet imunitu, aby
vůbec tu léčbu zvládlo. To byly stále nějaký odklady a já si myslím, že už se to ztrácí na tý
síle. Kdyby tohle nebylo, tak možná by vše bývalo bylo úspěšnější.
V: Sbíráte zkušenosti a lékaři určitě také. Myslím si, že je to tak, že každý člověk je
úplně jiný. Proto oni mluví o tom, že je to šité na míru, protože nedá se to zaškatulkovat.
R: To je jasný, no. Já říkám, co mě nejvíc otravuje, je, vždycky když jdu na tu krev
a zase vám řeknou, hm blbý, tak zas to posuneme. Tak si říkáte, bože, ono to má mít
nějakej rytmus a toho teda vůbec nedosáhnete. Protože je furt něco, jako byste začínala
odznova. Takže říkám, je to taková léčba neléčba a tohle je ten problém. A zase si myslím,
že taková dost divná situace a tak teď mi vlastně nasadili novej lék. To už je zase kapačka
a mně dva dny bylo úplně fajn. Všichni tady ale měli chřipku, tak já jsem odjela. My máme
tu chatu, takovou, kde se dá bejt jako i na zimu. Tam už jsem cítila nějakou zimnici a
prostě strašlivý bolesti, křeče v břiše. Ale mohla to bejt klidně nějaká salmonela, cokoliv
blbýho, jo, prostě jenom co se umocní tím lékem. No, já zalehla a úplně hotovo. A tak teda
po nějakejch třech dnech jsem přišla takhle úplně v předklonu k doktorce a ona byla teda
strašně hodná, věnovala se mi. Všeho nechala a šla mi něco řešit. Já jí říkám, já si myslím,
že to může bejt nějaká chřipka. Víte, jak to řádí, tak nějaký antibiotika mi dejte, ať to
zabere co nejdřív. No ale ona, že dobrý, já vás pošlu na lůžko, vy si tam odležte, ať tady
nesedíte na chodbě takhle zkroucená. Udělám krev a počkáme, co bude. A předala mě
nějakýmu kolegovi. Kolega mně dal nějakou kapačku, jako asi nějaký analgetika, tak mně
se samozřejmě ulevilo. A on tak vás pustím domu, protože já jsem říkala, hlavně tady
nechci ležet, to je nanic. Já potřebuju jenom nějaký léky, že to doma zvládnu, to ležení
jako, a teď propadnete takový tý hysterii. Já tady nechci zemřít, že jo, protože to bych ráda,
když by se mi to povedlo umřít doma. Když už teda jako mám umřít. Jak vás jednou
odvezou do nemocnice, tak máte dojem, že už se nevrátíte, to vždycky je nepříjemný. No a
on mě poslal domů, a já se ptám, mám teda nějakej zánět? On že nic, nedal mi nic, než
léky na tu bolest.
V: Nedal vám nic?
R: No a za pět dní vlastně mluvím s paní doktorkou. Ona mi řekla, že brali jsme
zase krev, a ptá: „A berete nějaký antibiotika?“ Říkám: „Neberu, vždyť jste mi nic
nenapsali.“ Ona: „Tak já vám je napíšu.“ Říkám: „To je zase za pět dní, zase zbytečnej
posun.“ To je to samý víme, že teda ty pilulky. [smích] Dobrý, to jsem dostala při tý první
léčbě, to už byl normální standard, že jsem je dostávala. Já nevím, nějakou tu zarzii (pozn.
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autora: název léku Zarzio), to vám dělá ty růstový a nějaký na ty krvinky. Už jsme to
vůbec ani neřešili, to bylo automatický. Já jí to říkám celou dobu a ona no jo, no jo. A teď
jako když tak mi dá, pracně teda se dopracujeme k nějakýmu stavu, že můžu pokračovat.
Já nevím, proč to není, už tak jako daný, že mi pár dají a můžeme mít rytmus. Já to
nechápu, jo.
V: Těžko, těžko soudit, ale pravděpodobně to tak má být.
R: No nevím. Upřímně já si myslím, že trošku zmatkujou. Tohle to bych zrovna
řekla, když mi bude dobře, tak si to s ní klidně vyřídím. Když je vám takhle, že opravdu
sotva lezete, a můj manžel, ten je spíš vyděšenej, než aby tam něco jako začal rovnat. Tak
vám není na to, abyste se tam hádala. A říkám, tak se jako trošku vzpamatujte. Já sem jdu
kvůli lékům. Tři doktoři v tom hrajou roli. Vy nyní voláte na krev na stacionář, kdy vám
budou píchat. Tak jedna doktorka, říká, běžte si za ní, ať ona vám dá antibiotika. Vypadá to
nějak takto a pomůže to, ať se z toho vylížete. Máte sice riziko velký, protože krvinky
žádný nemáte. Já jdu za ní a toto jí řeknu. Pak když to předá třetímu doktorovi, tak on mě
pošle domů. Jen tak, že už vám nic není.
V: Z toho co říkáte, tak do léčby je zapojeno více lékařů, kde se nemohli domluvit
mezi sebou.
R: To se má pak ten pacient skutečně třikrát dožadovat něčeho? Toto mi nepřipadá
moc fér. A to si myslím, že už dneska jsou na tom tak, že si tam píšou ty vzkazy všelijaký.
No taky další věc se stala, když mi brali krev. Jedna mi řekla na tom stacíku, že krvinky
máte nula. A když jsem teda za tři dny přišla, takhle jako v předklonu, fakt jako zoufalým
stavu. Moje doktorka mi říká: „Berete to zarzio?“ To jsou ty růsťáky. Já říkám: „No ne,
kde bych ho vzala.“ Takhle se vás zeptají jo, takže oni jako nevědí, co dělá levá, co dělá
pravá. A to mi vadí teda. Je to tak velká nemocnice, přitom je pozoruju, že chodějí na ty
hlášení. Jsou tam všichni spolu, tak prosím si to můžou říct.
V: Ty informace by se měly předávat mezi lékaři. Proto se píšou lékařský zprávy.
Říkáte, že toto tam evidentně nefunguje.
R: Myslím si, že já jsem v devadesáti procentech při smyslech, ale co ty lidi, co
jsou fakt na tom mizerně? Tak to odskáčou jenom z tý nedbalosti. Podle mě. Tak já nevím,
tak tohle si myslím, že mi teda vadí. A že samozřejmě když mám energii, tak se s ní klidně
jako poštěkám, když to tak vezmu.
V: Z toho co říkáte, vnímáte to tak, že musíte si o něco říct?
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R: Muset za sebe bojovat, to se mi nelíbí, no. A to je tam prostě permanentní a to
teda u tý první doktorky, od který jsem odešla, tam to bylo úplně zoufalý.
V: Je teda pravda, že toto pracoviště je opravdu ohromný. Myslíte si, že by to
mohlo být jinde lepší?
R: Mohlo by bejt, ale muselo by to asi být trošku komornější. Protože já jsem byla
zoufalá, když mě z nemocnice XX vlastně poslali sem. Já jsem ale měla tu diagnózu, já si
nemůžu moc vybírat, protože zřejmě dostanou povolení jenom některý pracoviště, no.
V: V rámci Český republiky se to léčí jenom ve specializovaném centru a nemá ho
každá nemocnice.
R: No, jenže tam právě dochází k tomu, že jim teda nacpou lidi a nedají jim k tomu
ty doktory ani ty prostory. Protože vlastně před pěti lety, když se brala chemoterapie, tak to
byl hukot. Protože jsem tam seděla půl dne na lavičce a čekala, až na nás přijde židlička.
Dneska teda aspoň mají takový prostory, že se dá říct, že jako tam přijdete na čas a nějak
teda začnete a nemusíte tam obejdovat. Ale přece jen teda u tý studie, která se dávala
ambulantně na lůžkovým, kde teda lůžka nejsou, tak jsem to teda dostávala skutečně na
nejrůznějších místech. I jsem si z toho dělala srandu.
V: Jak to na vás působí?
R: No tak například, je tam taková dá se říct společenská místnost. Kde nás teda
potom sedělo nějakejch pět, nejen teda ta studie, ale i jako různý pacienti s chemoškou,
kterým teda nebylo zrovna do skoku. Tak tam v tom křesle sedí takhle. A mezitím tam
chodějí se posadit nějaký návštěvy.
V: Raději byste uvítala, že byste byla někde sama?
R: No tak já určitě. Já jsem bych řekla introvertní člověk strašnej, to je proč já třeba
v těch nemocnicích nechci být. Prostě dohadujete se s nějakejma lidma, jestli je někomu
zima, někomu teplo, někdo chrápe, někdo prostě chce televizi. Já jsem říkala doktorce,
jestli máte privát, já tu ráda zůstanu. Opravdu já nemůžu a nemám nic proti těm lidem.
Každej má ty potíže, ale já se na to fakt nechci koukat, jak tam někdo je zoufalej. Jako to
se na mě nezlobte. A tak tohle mi vadí no, samozřejmě, že tak když je to na deset minut,
teď třeba ta poslední léčba, to je fakt deset minut. Vypadá to vlastně tak, že ráno tam
musíte přijít, že jsem tady a v poledne oni si řeknou, přijďte v poledne. Protože to míchaj
tam, tak tam přijdete. Ještě tam hodinu čekáte, protože samozřejmě na deset minut vám
nebudou dávat postel. Tak jste někde v nějaký sesterně, tam vás šoupnou do rohu a
šoupnou to do vás, ale to dobře trvalo to pár minut.
XIX

V: Jak byste si představovala podle vás, jak by to mělo vypadat, aby to pro vás bylo
příjemnější?
R: Tak minimálně by to asi mělo bejt na tom stacionáři, kterej už zase je
předimenzovanej. V podstatě to lůžko tam nějaký máte nebo sedátko, ta sestřička nemá nic
jinýho na starosti než dávat ty chemošky a koukat, jestli všechno je dobrý. Protože jinak
oni samozřejmě dělají miliony dalších věcí a nechají vás tam přilepenou kdoví jak dlouho.
No a jdete domů. Takže to má nějakej časovej řád, protože ne vždy je vám mizerně, tak že
v zásadě se dá říct dobrý. Jako když někdo chodí na dialýzu, tak já budu chodit na todle
celej život, najdu si na to čas. Problém ale je třeba s dopravou, že jo. Abych jela domu
sockou (pozn. autora MHD), to asi ne. Takže manžel neustále musí nějak koordinovat
všecko, aby teda včas byl v práci a pak někde pro mě. A on pracuje mimo Prahu, takže buď
si musí vzít volno, nebo dělá z domova. Musí to prostě skloubit. Když vám to různě takhle
posouvají, potom on má jako dost problém. Tak jenom toto, já to vydržím v nějakým
polosedě. Mně jenom vadilo tehdy, jak nám to dávali v společenský místnosti. Nás tam
bylo strašně moc, chlapi, ženský, jako všichni najednou.
V: Jak jste si připadala?
R: Nepohodlně, protože si myslím, že pořád jsem dost dáma na to, abych někde
slintala, když spím a koukal na mě nějakej chlap, teda s odpuštěním. A to ještě z daleka,
protože o 14 dní déle se stalo to, že měli lůžka na smíšeným pokoji. Kde ležel pacient
normálně ležící, pak jeden pán, kterej dostával chemošku, tam byl na dopoledne. Já jsem
dostávala studii, taky dejme tomu dopoledne. Tak s tímhle pánem se znám, s tím druhým
jsme si povídali, to bylo fajn, že nám utekl čas. Pak tam ležel někdo, komu asi nebylo
dobře, tak trošku byla plachtička, aby jsme ho nějak neotravovali. On mi povídá:
„Nechcete si odložit?“ Tehdy jsem vlasy neměla. Už jenom ten pocit, že si chci a nemůžu
odložit.
V: Abyste měla soukromí trochu.
R: Jo a je vám jedno, že jste teda plešatý v tý chvíli nebo v šátečku. U těch chlapů
to neuděláte, jako ženská. Ležíte tam nějak v tý paruce, ani nic si nevezmete, nějakou
košilku, prostě tam nějak ležíte nějak polooblečenej. Dovršení všeho bylo, že za tím pánem
nemocným přišla odpoledne návštěva, nějakej skutečnej idiot, kterej si tam sedl, aby viděl
na mě. Říká, ty tady máš ženskou, a takový hm, a proč ji neprobudíš. Já jsem teda dělala,
že spím. On že tak pojď, probudíme ji a zeptáme se. Bylo to trapné, skutečně hluboce
trapné a myslím, že to už jako pro dvacátý, jednadvacátý století je trošku moc přes čáru.
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Takže to mi vadilo jako před těma šesti lety na tom stacíku, kde byli společně chlapi a
ženský.
V: Určité změny tedy nastaly, nějaké změny vidíte?
R: To jo.
V: Co se týče přístupu lékařů, jaké to bylo právě před těmi šesti lety a teď. Nastaly
tam změny?
R: Já jsem měla radost, že když jsem teď začínala, tak ten stacionář, kde je to
takový opravdu kultivovaný. Jsou tam potřeby, nějaký televize, koutek s umývárnou i
poměry. Rozhodně vás nedají s chlapem. Prostě si to hlídají a vlastně i udělají to, že ráno
řeknete: „Já jsem zdravá.“ Oni vám to namíchají, řeknou: „Přijďte v tudle hodinu.“ Takže
tam prostě nejste zbytečně dlouho. Takže to má nějakej řád a člověk řekne: „To bylo
dobrý.“ Ta studie v tom byla jediná, jako bych řekla, trapná, protože se to skutečně dělá na
tom lůžku jen v takových podmínkách. Já už jsem to pak brala s humorem. Akorát mi
vadil, tenhle ten blbec mi vadil. Protože to opravdu už si myslím, že jako bylo přehnaný.
Tak jsem tam příště řekla, teda si sednu do sprcháče, jo. Jako dobrý nebo mě dejte mezi
košťata [smích]. Jako dyť co, já to ještě možná zažiju, já nevím. [smích] No to jako fakt mi
přijde, ale já je chápu, oni skutečně ty lůžka nemají, jo. Takže já vidím, jak jim tam
přibývají lidi, co se tam děje, ty množství lidstva. Přitom je tam stále stejný počet ordinací,
stále stejný počet ambulantních doktorů. Myslím si, že to pro ně musí bejt strašně složitý
teda, a vůbec jako najít sílu si s někým povídat, a to si myslím, že tu doktorku, co mám
teď, že teda opravdu jako nespěchá. Dělá jinou věc, kterou jako...
V: To je ta studijní lékařka?
R: No vlastně já jsem ji potom požádala, jestli u ní můžu zůstat. Protože už celý
léta, co ji tam pozoruju, jako mi byla sympatická. Vlastně znám tam doktora zase z úplně
jinýho oddělení, který o ní mluvil, že je fajn. Jako jsem věděla, že bych hrozně ráda přešla
k ní, a tady jsem využila tý příležitosti a jsem jí o to požádala. Ona říkala, že bez problémů,
že to tak dělají. Jo takže.
V: Vnímám to tak, že nyní máte k té lékařce důvěru.
R: Mám. Protože není to jako tak, že by dělala něco jinak. To si myslím, že prostě
oni ty postupy mají, ale já mám větší prostě odvahu jí říct svoje přání. Tamtý doktorce
jsem si mohla říkat, co jsem chtěla. Ona mě zavalila nějakou svojí teorií a přes to nejel
vlak a nazdar bazar a máte jít, už tady jsem deset minut. A to se mi u tamtý doktorky stalo i
to, že mi fakt bylo zle, přišla jsem tam a ona mi říká: „Děje se něco? Vy nejste objednaná.“
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V: Tak to je zlé.
R: A to mi přišlo prostě hrozný. Takže ona byla taková, ona je možná jenom
osobnost taková, prostě zvláštní studená ženská jo.
V: Nemyslím si, že to je profesionální přístup. To vám někdo řekl?
R: Jenže já říkám, já mám ten problém s tou mámou a i v tom, že já se s ní bojím
mluvit o tom, jaký mám pocity. Protože nás jako dost třískala a prostě její názor byl její
názor a nikdo si nemohl dovolit doma cokoliv říct. Jo, takže to by to šíleně odskákal, táhne
se to se mnou celejch těch padesát let. A jak někdo takový něco z ní má, tak já prostě před
ním mám tenhle šprajc. A já jsem to celou dobu věděla, vždycky jsem říkala mužovi:
„Pojď tam, budeš mluvit za mě.“ Jenže on je takovej jako mírnej člověk. Když pude do
tuhýho, tak určitě se sebere, udělá, co je potřeba, ale pořád neměl dojem. Říkal: „Dyť ona
je normální.“ Jemu připadá normální, protože on ten pocit nemá. Jako ty akorát si s ní
nerozumíš. Akorát jsem na ni vždycky taková jako tvrdá, nebo něco, říkám no, ale já jsem
tady ten pacient, kterej jako se má mizerně, všichni jako byste měli okolo mě hopkat, že jo.
Já zas taková nejsem, že jo. Říkám: „Zase okolo mě nehopkej. Já musím vstát z tý postele,
já nemůžu tady ležet, takže to by nešlo.“ Já bych už tady dodělala. To nemůžeš dělat. To
on je zase takovej, že by všecko zastal, jo. Kolikrát mám pocit, že má radost, že může
někoho opečovávat. Říkám mu: „To nedělej toto.“
V: To máte štěstí, že máte takovou oporu.
R: No jo. To jako jo, ale říkám, on je takovej. Vlastně se nám stalo, když dávno
jsme měli nějaký problémy. Tak nějaký kamarád něco měl a on s ním chodil plavat
rehabilitačně. Tak tehdy mi to přišlo takový komický. Byl vlastně jedinej, kdo to pro něj
udělal. A jako dneska si na to vzpomínám, a prostě v něm to je, měl nějakou zvláštní
radost, že se o někoho může takhle starat. Teď třeba řešíte to, že když má syna. Když byl
syn malej, on se pořád o něj staral, jako by byl o pět let minimálně mladší, než je.
V: Manžel to má prostě v sobě.
R: Jo, ona jeho maminka byla úplně stejná, on je obtisk svý maminky. Prostě
strašně hodnej, pečlivej, starostlivej člověk. To je všechno paráda, a když se člověk
nemůže hejbat, tak jako díky bohu, že umí vařit a postará se tady o všechno. Je to pohoda,
jo, ale pak člověk říká, je čas vstát. Já musím vylízt a prostě nemůžeš mě nechat tady, jinak
je to špatný. Takže zase jako tady bojujeme a pak takový ten boj, kdo bude v kuchyni,
[smích] takže tady řešíme krávoviny, ale to se nedá nic dělat.
V: Já bych ještě do toho vstoupila. Zajímalo by mě, jste věřící?
XXII

R: Nejsem věřící, ale myslím si, že nějaká ta síla, jiná, nad náma určitě je. To teda
se mi potvrzuje a jsou to i takový věci. Momentálně se mi zdají takový zajímavý sny, který
jako mají nějaký, něco mají, jo. To jsem dřív vůbec neřešila, a to proto, že jsem byla na tý
kineziologii například, tak spíš se mi dějou takový věci. Že je tu jakási síla, kterou prostě je
potřeba nějakým způsobem přijmout a ono to i pomůže člověku. A ta víra v to. Říkají to
takový ty kamarádi, který právě tydle ty věci řešej. Já si myslím, ty budeš za dva roky
dobrá. Ale tak přesvědčivě vám to řeknou, že to jsou přesně takový ženský, který furt něco
alternativně dělají. Jako pro mě je to takový, že samozřejmě jsem v situaci, kdy ráda
uvěřím lecčemu, ale pomáhá to.
V: Bylo to takhle vždycky, nebo se to změnilo až s touto nemocí?
R: Ne, ne. Dokonce bych řekla, že až se to změnilo s tadyhle s tou, v tom druhým
kole. V prvním jsem prostě věřila v to, že tady jsou nějaký postupy, že teda až je všechny
absolvuju, tak to bude v pořádku a ono to tak taky vypadalo. Tak jsem si říkala, že budeme
věřit věcem, který jsou tak jakoby hmatatelný.
V: A co Vám dodávalo sílu v tom pokračovat v tom, víra v to, že, že Vám lékaři
pomůžou? Dokázala byste to nějak popsat?
R: Myslíte teď?
V: Zajímalo by mne po diagnóze onemocnění a nyní.
R: No předtím, já jsem měla prostě informace, který byly o tom, že když je to
rakovina prsu a chytí se to včas a zdálo se, že to dostatečně včas bylo. Když už tam teda
byly ty akcely, tak prostě jsem říkala. Když říkají v devadesáti procentech úspěšnost, dobře
zbývá deset, ale devadesát je dost. Já jsem účetní, pro mě je devadesát procent dost.
[smích] Takže já jsem na to přistoupila, všechno vypadalo dobře, že jo, tak jsem neměla
důvod nevěřit tomu, že to takhle je. Znám spoustu žen, který skutečně deset let byly už po
nemoci a nebyl tam problém. Protože já jsem byla celkem jako v pořádku, připravena, že
to teda nějak budu ten rok muset prožít. Ale vrátím se do celkem normálního života. A i
tak jsem žila. Já když jsem potom, se všechno jako zklidnilo, tak jsem i žila normálně.
Začala jsem normálně pracovat, ne moc, dala jsem si, ale spíš kvůli sobě, jenom šest hodin
a i jsem sportovala. Před dvěma lety zase zpátky jsem začala normálně cvičit jógu a tak
jsem…
V: V podstatě jste se vrátila...
R: Do normálního života.
V: Do normálního života. V práci taky?
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R: Takže všechno ne. Ta zodpovědná už nechci být, to už jsem si řekla, na to už
vám kašlu. Oni na mě skutečně počkali. Mezitím se tam teda pozice obsadily, ale díky těm
zkušenostem, co mám, se takový člověk vždycky hodí. Já jsem dělala velice zajímavou
práci, výhodnou v tom, že nezodpovídáte za ty ostatní, že jo. Ale strašně zajímavou práci.
Já jsem se z toho i radovala, začala jsem normálně chodit na jógu, já nevím cvičit nějaký
takový ty aerobní.
V: Měla jste tedy více času pro sebe.
R: No a jako bylo vše vlastně bezvadný. Pak začaly potíže, jsem začala nějak
kulhat. Tak dva roky, bolest v kříži strašná. Zase jsem to ale nepodcenila, šla jsem hned a
udělali mi rezonanci, bylo to dobrý. Ale to kulhání na tu kyčel, to prostě furt bylo horší,
horší, horší. Myslím si, že jsem udělala jednu jedinou věc, že jsem zkoušela nejdřív
vyloučit všechno ostatní. Než bych řekla, je to zase todle. Jo a skutečně nikdo nikde nic
jako nenacházel. A vlastně vám potom ty kontroly začnou řídnout. Po čase takový ty scinty
skeletu a podobně, vlastně to, co by se asi bývalo už možná odhalilo dříve. Já nevím. No a
já to jsem chodila ještě k tý přísný doktorce. Já jsem asi nenašla odvahu jí něco říct a na ní
bylo vidět, že jako neplejtvá těma věcma. Kolikrát mi jako zmínila: „Víte, co to stojí,
takový vyšetření?“ Takže pak máte dojem, že jako žádáte něco absolutně luxusního, abyste
řekla, že: „Já mám nějaký podezření, tak pošlete mě tam?“ A ona i kolikrát některý věci
bagatelizovala. Já si myslím, že se mi občas udělá nějaký takový znamínko a že to taky
může bejt. Tělo mi říká, tady něco se udělalo a to se mi tady někde u tý kyčle. A to jsem jí
ukazovala. Tak já jí říkám. Já vím, že to vypadá jako pitomost, já nechci bejt za blázna.
Mně se ale udělala taková věc a mně to je takový divný. A že mě bolí ta kyčel, jestli třeba
to zase nemůže být. Já si myslím, že ona mohla udělat jednu věc a říct, tak já vás pošlu na
něco, jo, podívají se na to. A ona nic neudělala. A to si myslím, že se nemělo stát. Půl roku
později mi brala márkra a říkala: „No, je to špatný.“ To já už jsem sotva lezla. A to už se
zase stalo to samý v práci, že už to nebyla taková pohodička. Bohužel se tam začaly hrozně
redukovat stavy a já jsem samozřejmě měla strach, že budu jedna z prvních na řadě. Takže
jsem se strašně snažila vyhovět všemu, co bylo. Tehdy tam byl takovej projekt, kterej byl
takovej trošku divokej. Já jsem se prostě snažila, začalo to bejt, že zase člověk musel bejt,
do konce nad tím mudroval. Já jsem prostě blbec zapomněla na jednu jedinou zkušenost,
kterou jsem měla, a pustila jsem se do toho. Věděla jsem, že to už jako je úplně něco, co
mně absolutně nepůjde. Trvalo to takhle dva měsíce a já jsem zase cejtila, jak mi ty síly
ubejvají. Už dávno mohlo něco bejt, ale ono se to mohlo jenom spustit tímhle. A když ten
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projekt jsme první den spustili, tak já jsem šla domu. Já jsem myslela, že tady od metra, že
nedojdu domu, to jak mi bylo. Pak už jsem jenom lehla a říkám, že mám nějakou chřipku.
Nejdu, zejtra nejdu, tak jsem tady tejden zůstala doma, jako že mám chřipku. Věděla jsem,
že mám kontrolu na onkologii, tak jsem si říkala: „Tak uvidíme, co tam bude. Tam už se
něco musí stát.“ A už mi říkali: „Máte marky strašný.“ Tak hned mě poslali a už to jelo. Už
to jelo teda, a tak že bolesti, bolesti až do těch Vánoc, než mě ozářili. To bylo opravdu
těžký, jenom tak ležet a čekat, jenom jestli se jako vzbudím druhej den, nevzbudím [smích]
nebo co to bude, prostě to bylo tak strašný.
V: Zmínila jste velké bolesti, nepříjemné čekání. Co vám dodávalo tu sílu nevzdat
to?
R: Nezavřít ty voči.
V: Nezavřít ty oči, jak říkáte.
R: Tak mám ještě dítě, které je na mně závislé. Pro mě je to teda strašná motivace.
No a potom, čím je menší, tím je to strašlivější. Prostě na tom to nic nemění, je to vaše
dítě.
V: Tomu rozumím naprosto.
R: A nechci mu něco takovýho udělat. Představovala jsem si vlastně tu věc, v tu
chvíli se musím na to soustředit. Teď vlastně začnete řešit takovou věc, která mu vstoupí
do života, jak to tady rozhádá. Tak jsem si říkala, už jenom kvůli tomu. Pak jsem si říkala,
dobře tak jsou to kosti a takhle ta doktorka, s kterou to teda moc nešlo, už se teda skutečně
nějak pochlapila a byla velice taková optimistická a říkala, paní, pustíme se do toho.
Nedělejte si starosti. Tehdy byla taková, tak plná optimismu, že já jsem si říkala, dobře, tak
nějak asi jí o to jde, já nevím. Tehdy jsem vlastně neměla ty játra. Úplně na začátku to byly
bolesti teda, bych řekla byly úplně strašný. Ty játra, který mě pak děsily. Já už jsem žila
jako v tom mýtu, že když je to v měkkým, tak už je to úplně špatně. To mě teda potom už
znova vyděsilo. A vždycky se seberete a já jsem si teda řekla, když už teda dneska jsem
slabší, ale pořád si myslím, že mám hodně potřebu bojovat. Prostě nepřestávat, je tu ten
kluk, že je pro mě to nejdůležitější.
V: Říkala jste, že teď je mu sedmnáct. Půjde maturovat nebo ještě ne?
R: Ne, on je na učňáku, ve druháku. Takže pak něco dalšího, nevím. To ještě nějak
dopadne, jak mu to půjde. Prostě je to vaše dítě, potřebujete vidět, jak dodělá tu školu, jak
třeba si najde nějakou holku.
V: To, to je pochopitelné.
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R: Ty blbosti no.
V: Pro mámu je toto velmi důležité.
R: No a je teda fakt, potom jsem ty Vánoce přežila, i když to teda bylo takový jako
mrákotný. I ty letošní Vánoce byly takový akční, já bych řekla. Dostala jsem takovej
nápad, že možná nepotkám svý vnoučata a dejme tomu ani snachu. Že kdyby už to takhle
dopadlo, takže něco vymyslím. Tak já prostě udělám takovou krabičku. Já tam napíšu
takovej pěknej dopis tý budoucí snaše teda a věnuju jí náramek po mé tchýni, který mi
darovala. Takže jsem to vymyslela pro ni. Pak jsem koupila takovou panenku, kterou vám
neukážu, protože ji mám na chatě. Já na ni ušiju prostě nějaký historický oblečky a napíšu
povídání. Todle by bylo jako pro holčičku, kdyby měla holčičku, tak by to dostala. A jako
mě to strašně uklidnilo. Že jako bych se s tou generací, kterou by normální ženská, jako
ještě potkala. Tak já budu jako s ní, i když vlastně nebudu. [pláč] Pardon.
V: To je v pořádku. Nic se neděje.
R: Tak to už takhle nechodí, no. No takže pro mě to byl takový, dá se říct nějakej
cíl a říkala jsem dobrý. Kdyby teda bylo málo času, tak tímhle se zabavím a je to takový,
něco mu to přinese. Tak to nějak postupně realizuju. Pravda, že vlastně zatím ty psaníčka
nemám, ale to pořád si říkám, že to nechám, až budu cejtit, že to je nějaký už blbý.
V: Špatný.
R: No ale možná to neunesu. Já vím, že už se neuzdravím úplně. To je jasný, ale
jako může se stát, že to bude stabilní natolik, že se s tím dá ještě pár let bejt. Proč ne.
V: Na mě to působí tak, že chcete být připravená na vše a mít uzavřené své věci.
R: Asi tak, no. Když se objevily ty játra, tak mě to vyděsilo k smrti teda, to je jasný.
Já neznám nikoho, kdo by to přežil. A když jsem ty lidi viděla, tak jsem si říkala: „Tak asi
to půjde. Zase tady budeme věřit nějakejm, tomu co vidím, tak to nebudu prostě řešit.“
Mám kamaráda, kterej je tak o rok déle nemocnej. Taky mu to vlastně šlo do kostí. Jako
mně nastalo druhý kolo. Myslím, že z prostaty začal, nebo z něčeho takovýho, teď má kosti
a játra. Nějaký strašlivý nález, to já proti němu mám nic. Je to takovej čipera, docela zatím.
V: Znamená to, že se scházíte s ostatními pacienty?
R: Já se moc nescházím. Já prostě nejsem takovej týpek na to. Jo, mám partu, ale to
jsou lidi, který mě podporujou celou tu dobu. Kámošky, s kterejma jsme vždycky jezdily
k moři na léto a furt něco podnikáme. Už jsme takový jako staříci všichni, ale dělají se
akce. Teda je to úžasný, to vás tak jako nabije a oni jako volají.
V: To je hezký.
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R: Ale pro mě je výhoda, že oni nejsou pražský. Takže já nejsem taková, co bych
furt chodila na kafíčko s holkama. Já je strašně ráda vidím jednou za čtvrt roku. Je to boží,
ale jako nechtěla bych prostě a nejsem ten typ, že prostě vysedávám takhle. Já spíš jsem
sama se sebou, nemám to ráda jo. Jako že bych chodila do nějakýho mamahelpu. Tohle to
asi ne, protože to jsou spolky. Já si myslím, když je víc žen najednou, tak ono je to takový.
Ten chlap tam potřebuje bejt, samý ženský to je hrůza. Já jsem pracovala v účtárně v práci,
víte, to je kolektiv jako prostě ženy a byla jsem v tom celej život. Dívčí škola byla a já
jsem dělala oděvní, takže vlastně taky holky. Já už jich mám po krk, dá se říct. Tyhlety
kámošky jsou skutečně vybraný, vybraný kusy za třicet let. Úžasný lidi a nestojím o to se
kamarádit s každou ženou, to musím říct upřímně, že.
V: Já taky už na sobě vnímám, že už si vybírám, s kým se stýkám.
R: No je to tak, jako určitě si je držte. Já z toho mám docela hroznou radost, dneska
ta mládež je taková furt sedí a maximálně se baví přes počítač. To mě úplně neuchvacuje.
A my prostě blbneme, já jsem byla v podstatě nejmladší z nich. A furt děláte nějaký
ptákoviny, furt se za něco převlíkáme, děláme si narozeniny jako vtipný a prostě furt je
nějaká sranda. Že se smějete jak blázen a to je prostě jako výborný jo. [pláč]
V: Ten kontakt s lidmi je důležitý, to vás dobije v tu chvíli.
R: Už jenom, ale nezávisle na nějaký nemoci, prostě se domluvíte. Jsou starší, třeba
jedný je osmašedesát. Tak stále něco děláme. Nejsme teda takový, aby to odpovídalo věku,
který třeba fakt sedí někde nebo krmí holuby. Nebo jste zalezlí jenom doma, to prostě není.
A to je teda úžasný a my se z toho vždycky všichni strašně radujeme.
V: To je úžasný. To je fajn. Tak máte možnost vlastně se sejít a myslet na jiné věci.
R: A hlavně se to děje, že by člověk seděl prostě jen v hospodě, prostě se tam
vždycky něco organizuje. Takže to nás všechny nepřestalo bavit, tak mám radost, no.
V: Z té práce, ještě jste v kontaktu s někým?
R: Já defakto jsem pořád zaměstnaná. Rok jsem byla teď nemocná, bylo to i tak, že
ani bych toho moc nevymyslela. Teď teda jsem přešla na invalidní důchod. Uplynul ten
rok. Oni pořád něco potřebovali, pomoc, jo. Tam nevím, proč se jim tam ty vedoucí na tom
mým bývalým místě nějak střídaly. Asi je to fakt náročný, takže vždycky přijde novej
člověk. Já vždycky se snažím nějak ho zaškolit a tak dále. Je to fakt, že už mám takovou
pověst. Když to neví Olga, tak to neví nikdo. Tak já, ne že bych za to něco chtěla, tak třeba
za nějaký oběd nebo čokoládu. Prostě si vypomáháme s různýma věcma, rady, porady. To
je pro mě dobrý, protože já zase si ten mozek chci trošku udržovat. Tak když ne to, tak si
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tady luštím nějaký sudoku nebo tak. Tohle je takovej problém, kterej řešíte. Zase je to
v tom stavu, že nezodpovídáte za tak strašný věci jako dřív, ale dá se říct, že je to
kvalifikovaná práce na to, abych si řekla, že nejsem úplně jako otupělá, jo. Tak si říkám,
kdyby třeba se to dostalo do nějaký doby, že ještě budu, protože já když nemám léčbu, tak
já v podstatě jsem docela fit jo. Tak já bych to zvládla.
V: Cítíte se dobře.
R: Nabídli mi, že je to takovej projekt, máš na to měsíc. No to jo, ale prostě je to
problém, jakoby jim něco slíbit, že každej den pravidelně něco udělám. Já můžu dělat
práci. Tak mezitím, já v tom měsíci určitě ten čas někde najdu. Jo mezitím si tedy užiju
nějaký zvracení nebo umírání, strašně jak se kroutíte a nevíte, čí jste. Ale je to těžký, aby
na mě spolíhali. Já nevím, kdy bude pětadvacátýho. Já nevím, kdy budu vždy k dispozici,
protože já to fakt nevím jako. Ani vzhledem k tomu, jak to není pravidelně takhle, jak by to
mělo bejt. Já to neumím předvídat. Ale samozřejmě je to hrozně fajn, že jsem k něčemu.
Říkala jsem si, kdyby prostě se to nějak stabilizovalo a byla nějaká léčba udržovací.
Protože tam je spousta lidí, kteří dostávají třeba jenom ten avastýn (pozn. autora: název
léku Avastin), který je fakt drží jenom při životě. Nic moc se od toho nedá čekat. Tak vím,
že to tam mají tak, že vedou takovej pravidelnej pomalejší klidovej život. No jak na tu
dialýzu, když člověk chodí. Jo prostě no a musíte žít a nějak se radovat z toho, co je. A tak
to by se mi líbilo, takhle bych to klidně brala. Protože je spousta nemocí, kdy vlastně ty lidi
odmlada mají nějakej potíž a musejí s tím furt něco dělat.
V: Chronických nemocí je hodně, počínaje cukrovkou například.
R: No vidíte a to jsou lidi, který prostě celoživotně musejí bejt omezený. To já
vlastně musím říct, že je to velký štěstí, že jsem ten produktivní věk prožila, dá se říct
v pořádku, při normální síle. Zrovna včera jsem říkala manželovi, jak tady vidím děcka
sáňkovat, no to se mi stát, kdyby byl malej a já se musela vyplížit někam ven. To by bylo
strašný, my jsme vlastně furt byli venku. Od rána do večera a blbli jsme. A někam jsme
chodili a to já v životě kdybych o to přišla. Prostě kdybych nemohla dělat, tak to by bylo to
nejhorší. Nebo to, že jsem se s ním učila, že jo, když mu to moc nešlo ve škole. Tak to je
to, co nás taky drží, že máme dobrej ten vztah spolu. To že dneska se tady tak povaluju, no
tak on to vnímá. Úplně vidíte, když vylezu z postele, jak pookřeje, že vidí, že se neděje nic
drastickýho. Ale už támhle velkej pán, támhle se zavře a jako nerušit, že jo. Vyleze na
večeři, ale jako víte, že on to sleduje. Prostě tak.
V: Určitě to syn prožívá a vnímá také.
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R: On je takovej, jako říkám, že opravdu se podařil. Když teda mu řeknu, budeš
muset pomoc, tak on prostě to nesabotuje, i když je v blbým věku, tak [smích] má nějaký
řečičky, ale v podstatě to pak udělá. Jako je to v pořádku, si opravdu nemůžu stěžovat ani
na syna, že bych opravdu měla, tady si zoufala.
V: Máte štěstí, že Vám je rodina oporou a jsou tady. Z toho, co říkáte, tak manžel
funguje. Což je dobrý, protože jsem slyšela i příběhy, kdy manžel situaci neunesl a utekl.
R: No právě věc, která se nám stala. Ještě vlastně, než jsem cítila, že se něco začíná
dít, tak manžel přišel o práci. Někde tak v polovině toho mýho zdravýho meziobdobí. Což
teda byla hodně, hodně těžká situace. Já jsem to hlavně asi ne úplně zvládla, přeci jen už
jsem taková oslabenější. Takže jsem nebyla taková, že bych řekla, nic se neděje a jdem
dále. A spíš jsem se na něj zlobila, že prostě to podcenil. On to teda podcenil, no, ale to se
nedá nic dělat. A jako byla jsem na něj naštvaná, byla to taky taková krize. A vlastně když
teda jsem pak onemocněla, tak jsem mu říkala: „Ty máš teď plný právo se sebrat a jít,
protože já jsem se opravdu nezachovala dobře. Tak jako jestli prostě chceš, tak to udělej, to
se nedá nic dělat, já to chápu.“ A on teda jako věděl, že mi není dobře a že mě skutečně
potěšilo, že je člověk, na kterýho se můžu spolehnout. [pláč] Myslím si, že je z toho hodně
nervózní, že tady věčně dochází k takovým situacím, jak jsem nervózní, tak samozřejmě.
Dohadujeme se, ale jako v zásadě se můžu na něj spolehnout, že rozhodně bude teda tady
při mně stát. [pláč]
V: To ráda slyším. Váš vztah se určitým způsobem vyvíjel po celou tu dobu?
R: No rozhodně tak.
V: Vnímáte to tak, že je pevnější nyní, dalo by se to tak říct?
R: No víte co, je to takový, jste prostě parťáci jo. To není, jako to byl vztah na
začátku, prostě takovej to, že se začnete hladit, zas to ne. To by se asi nehladili, když by
byli nemocný. V podstatě spolupracujete a jako myslím si, že on ještě nepřijal tu
myšlenku, že to eventuálně může blbě skončit. Zrovna včera jsem mu říkala, čeho se
skutečně obávám, je nějaký odporný umírání, prostě v bolestech, nemohoucnosti. Nejsem
taková, že bych si dokázala vzít život. Ale prostě v takový tý nedůstojnosti jo, tak to je to,
čeho se obávám. Jestli budeme to schopný nějak zkrátit nebo s tím něco udělat. Tak to, že
odejdu. Já vlastně když se to tak vezme, tak mám ty důležitý věci hotový. Až teda napíšu
ty dopisy těm svejm holkám. Peníze, co jsem potřebovala s financemi vyřešit, který jsem
do tý doby vedla já, tak jsme všecko s manželem urovnali. Nemůžeme říct, že by na nás
vykoukl nějakej průšvih. Takže já si prostě myslím, že jsem s lidma, s kterejma jsem měla
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problémy, tak jsem si to vyřešila. V podstatě jsem se snažila i s mámou, ale ona to nechce
slyšet ve svým věku. To po ní už nemůžu chtít. Na podzim jsem udělala pro sebe
nejzdravější věc. Řekla jsem jí, ať se na mě nezlobí, ale že bohužel už se s ní nebudu
stýkat, protože mě to pak hrozně rozhazuje, bere mi to energii.
V: To věřím.
R: Takže o mně určitě uslyší přes sourozence, že to prostě nejde. No a to taky
myslím, že to bylo velmi léčebné teda. [smích] Protože to fakt nešlo.
V: Pokud to tak vnímáte, tak ano.
R: No, bohužel jo. To jsem si srovnala, že jsem asi úplnou blbost neudělala. Když
jsem se samozřejmě uzdravila poprvé, tak jsem udělala to, že s ní navážu styk. Začaly jsme
nějak, pojďme si o tom promluvit, proč to je, a ona nechtěla. No a zase už je v takovým
věku, kdy jsem říkala, já nevím, aby to s ní nějak nepraštilo. Nebudu ji dráždit nebo kvůli
ní, ale furt to tam bylo nevyřešený. A ona má takový jako spisovatelský sklony, takže
nakonec, když jsme se teda dohodly, nebudeme to řešit, uděláme čáru, začneme nějak
spolu jinak. Jenže ona tu povahu má takovou, že se nedá začít jinak, prostě to je máma
naše. A ona napsala něco o naší rodině, a teď to sem poslala mně i ostatním sourozencům.
Jako to tam všechno líčí z toho svýho zaslepenýho pohledu, mě se to teda šíleně dotklo.
Bylo by potřeba si o tom s ní promluvit, ale nešlo to. Ani nevím, jestli ty sestry to četly.
Čekám, že přijede jedna, že si o tom popovídáme. Která taky myslím to od ní schytala, a já
jsem říkala, jestli o tom nejsme schopný mluvit, tak to nejde. Jako to nejde, abych já k tobě
chodila na kafe a dělala, že je všechno v pohodě, když není.
V: Vy byste chtěla, aby se to nějakým způsobem dořešilo nebo uzavřelo?
R: Víte co, muselo by se to asi probrat. Ale je to hodně těžký, protože je to prostě
spousta věcí. Ono není jednoduchý, že byste řekla, obviňuju tě v životě za to, že jsi mi
todle provedla. Je to takovej permanentní stav toho soužití, kdy prostě furt ta máma vás
jakoby sráží, tluče, nezajímá se o vás. Jako má jiný věci. Že prostě furt řeší nějaký svoje
vnitřní problémy. Nestalo se to jenom mně. A ta sestra, která právě přijede, ta má stejnej
problém. Taky je dost nemocná, nemá teda rakovinu, má nějaký jako s dýcháním, pořád je
nějak neduživá, jo. A já si tak trošku myslím, že právě tím, že já jsem taky tak trošku byla
neduživá celej život. Prostě ta máma, že v nás jakoby tu sílu prostě někde utlumila. Ono to
zní hloupě, ale mám prostě takovej pocit, i to sebevědomí.
V: To je velmi zajímavý, ano.
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R: No. A narazila jsem na to, že řada lidí říká, že kdo má ty trable nějaký jako i
s těma dalšíma nemocema, že to vychází z těch nedořešenejch vztahů.
V: To může být, říká se tomu rodinná zátěž, co se ob generace přenáší.
R: Proto já jsem třeba byla na kineziologii. Tam byla zrovna paní, která taky má
nějakou rakovinu, zase ženský orgány. Úplně jsme si notovaly na téma maminka teda. Kdy
ona říkala, že to taky musela vzdát, že prostě to jako nešlo vůbec řešit, že prostě to není
nic. Jako když se provede nějakej kriminální čin. Je to jenom takový soustavný působení,
který vás tak zdeptá, že prostě vy s tím člověkem už opravdu nejste schopný normálně
komunikovat. To je tak únavný, že přesně jak jsou ty americký filmy, který teda tak úplně
dalece od pravdy nejsou. Jste z toho tak unavenej, že opravdu ani nemáte zájem o ty
rodiče. A je to hrozná škoda, protože táta byl prostě zase naopak člověk, kterej pro mě
znamenal hrozně moc. Bohužel mi umřel poměrně brzo. Takže se to naštěstí vykrejvalo
doma, asi jo. A vlastně když umřel, tak jsem odešla, protože tam jsem nemohla vůbec být,
jo. Já jsem chtěla právě říct, že jsem si to právě dost drsně vyřešila sama pro sebe tím, že
jsem přestala brát ohledy na to, jestli to mámě nějak uškodí nebo neuškodí. Podle toho jak
to slyším, tak to s ní ani nehnulo. Takže v podstatě jsem se nemusela žinýrovat. [smích]
V: To je v pořádku, že bráníte sama sebe.
R: No. Teď musím, ale hlavně teď už jako jde i o život. Skutečně to bylo tak, když
já jsem jí poprvý napsala, někdy na podzim, že jsem se odhodlala jí napsat, teda s tím, že to
mezi námi v pořádku stále není. A nikdy nebylo. Ona na to reagovala, ty říkáš, jako kdyby
od kolíbky jsem tě nějak, já nevím, říkám, no v podstatě jo.
V: Je třeba sebrat odvahu udělat takové věci, otevřít to a začít, začít to řešit.
R: No tak právě. Ona aby řekla, když myslíš, tak si teda o tom jakoby promluvíme,
to ne. Pořád je vidět, že ona je v hrozný ofenzívě. A já bych jenom potřebovala jí to prostě
říct, ty svoje pocity. Já si prostě myslím, že se k tomu ani nedostanu, když ta diskuze
nastane. A já nějak si říkám dobře, já to musím nějak zkusit aspoň napsat. Než bysme se
teda sešly, no a já jsem teda o tom dumala, dumala, dumala několik dní a nocí. Pak přijdu
na krev a řeknou, vždyť vy to máte horší než před tejdnem. A říkám, no tak to je divné, nic
moc jinýho se nestalo. Tak jsem si říkala, tak to ne, tudy cesta nevede. Já prostě se teď
budu muset bránit jako všemi zuby nehty a vzdát se věcí, který mně opravdu vybíjej tu
energii. I když je to takhle nepříjemný. Jak říkám, i ségra druhá říká, já se s ní musím bavit
podle toho, kolik jí je. Že jako respektovat, je to stará žena, že jako nemůžu bejt na ni drsná
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nebo něco, ale máme z ní všichni strašnej vítr. Bojíte se někoho, jako čarodějnice, to je
hrozný. To ty maminky by měly vypadat jinak no, asi no.
V: Ještě jsem se chtěla zeptat, ze strany manžela, říkala jste, tchýně a tchán, vztahy
byly v pořádku?
R: Jo to jo. To jo.
V: Takže z jejich strany aspoň ta podpora tam byla.
R: Určitě, tam právě celý ty léta si říkám, že mně hrozně pomohla. Jsem odešla do
tý rodiny a viděla jsem, jak to asi tak v rodinách jako chodí. Neříkám, že by neměli
problémy. Tak babička byla taková jako akurátní a všechno chtěla jako mít, a děda ty léta,
tak jí to tam prostě zprasil. [smích] Třeba někde, tak to byl oheň, a takový ty pitomosti a to
jsou srandy. Prostě podlosti se tam neděly a to že on si s nimi normálně povídal. Nebo
když se ženil muž, tak byl v podstatě skoro třicetiletej a s rodičema měl takovej vztah, že
na ně furt myslel, že jim bude pomáhat. Oni sem pořád chodili, že s Péťou mi pomáhali
vlastně. Babička, moje máma, ta se o něj prakticky ani nezajímala a říkala, že má dalších
devět vnoučat, že už jí to jako nějak nebaví. To bylo takový hodně smutný, takže
v podstatě vlastně mi pomohla s tímhle. S tím mateřstvím mi pomáhali oni. Potom děda
umřel, když už jako byl kluk dvouletej, tak o toho jsme přišli. Babička vlastně celý ty léta,
kdykoliv jsem se mohla na ně spolehnout. Dokaď byla na tom dobře, že teda mi pomůže.
Neříkám, že bysme si nějak rozuměly, to v žádným případě, ale prostě kdykoliv jsem se na
ni mohla spolehnout. Prostě můžu jí na rovinu říct, požádat ji o vše a všecko bude dobrý.
Takže ty vztahy to prostě mě tak udivovaly, když jsem přišla do manželovy rodiny, že to
takhle může vypadat. Ze začátku takže.
V: Tak je fajn, že rodinný zázemí od manžela v podstatě fungovalo.
R: Určitě no, tak ono je vidět, že vychází jako z dobrejch poměrů, a proto je
takovej, jakej je. Stalo se, že on má bratra a jeho žena, tý se stal hodně těžkej úraz. Někdy
před patnácti lety, že teda byla v bezvědomí strašně dlouho. A nebyla na tom dobře hrozně
dlouho a vlastně ten druhej kluk, taky jakoby tam pořád byl, že prostě ty chlapi jejich jsou
takový. [pláč] Myslím si, že už jenom z výchovy, jako můžu vlastně počítat s tím, že se na
mě nevykašle, když je to teda těžký, no.
V: To je výhra teda.
R: No je to výhra. Když já vím, že řada těch holek, který vlastně si prošly takovým
tím, tak vlastně zároveň řešily rozvody v tý situaci. No to musí bejt strašný.
V: To musí bejt strašný.
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R: No to jako se divím, že jsou schopný se vyléčit, jo.
V: Ještě když si vezmete, že jsou tam děti, tak to musí být opravdu strašné.
R: Bohužel jsou tam čím dál tím mladší ženy, jo. To mě prostě úplně jímá hrůza, co
tam vidím za mladý lidi. Tak si říkám, že to musí bejt opravdu strašný, strašně krutý, když
takhle jako vás ty lidi opouštějí. Já teda za tohle můžu poděkovat, že jako když se to tak
vezme, tak já jsem měla hezkej život, úspěšnej život [pláč], to jako pro mě bylo důležitý.
Se povedlo, tak v zásadě říkám, já mám víceméně hotovo. Takže celkem takový to odejití
asi není v momentě, kdy bych si říkala, že ještě něco musím stihnout. Nemusím stihnout
vůbec nic, můžu si teď v pohodičce žít nějak. Aby to nebolelo a říkám, jako jedině jestli
existuje nějaká možnost, abych jako překlenula takovou tu nedůstojnou část, která teda asi
bohužel u týdle nemoci dost často bejvá.
V: Můžu se ještě zeptat, z pohledu ženy, co vnímáte hůř, když teda by nastalo úplně
odstranění celého prsu nebo spíše ztráta těch vlasů. Jak to vnímáte? Co je z vašeho pohledu
horší?
R: No já bych řekla, že teda ty vlasy, no.
V: Ty vlasy.
R: Protože jsou vidět. Já si myslím, že já jsem jako nikdy nevyrostla v tom, že bych
byla dokonalá žena, jako jsme asi všechny, normální, průměrný. Tak víte sama, že prostě
musíte se nějak oblíct a upravit, tak aby to bylo dobré. A myslím si, že když se to ženská
naučí, tak prostě i ty, který nejsou prostě manekýny, tak nakonec jsou na tom mnohem líp.
Protože když ty dokonalý ženy pozoruju, že většinou jsou tak nedostupný, že ten šťastnej
život ani nemůžou mít. Tak já si myslím, že stačí bohatě se naučit ty fígle. A je to jako
jednodušší pod oblečení schovat nějakej nedostatek nežli řešit ty paruky. Přeci jen si
myslím, že ty lidi na to oko mají, že to teda nejsou ty vlasy. Teď ta práce s tím je taková
jako dost, no a dejme tomu, když teda jedete na ty mejdany, tak začnete řešit, kam se
uložit, abyste se jako nemusela se tam producírovat, potom plešatej někde. Tak mně ty
vlasy teda vadily podstatně víc. A zrovna si myslím, že jako vlasy moje opravdový, že to
bylo něco, co jsem vždycky měla jako takovou chloubu. Tak to mi teda docela opravdu
mrzelo. Tak dobře potom si člověk vybral nějakou paruku, vyplatilo se investovat teda. A
jako v pohodě a to prso naštěstí to nedopadlo. Esteticky to není tak děsivý, jako není to
žádná prostě nádhera, že bych se chodila fotit do časáku. Bože můj v padesáti teda
vypadají některý, bych řekla mnohem hůř. Takže už jsem vlastně byla nějaká
třiačtyřicetiletá, tak už začínáte trošku na to hledět, že to fakt není ta základní věc, jako že
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musíte mít nějaký úžasný kozy. Teda s odpuštěním jo. [smích] A já jsem celkem ráda, že
jsem se vyhla tý ablaci, i eventuálně nějakejm těm náhradním operacím, což je úplně
hrozně náročný. A asi to taky nepůjde, že pokaždý to dobře dopadne, není to furt.
V: Setkala jsem se s ženami, většina z nich podstoupila náhradní operaci po úplné
ablaci.
R: Tak určitě bych to asi udělala, ale myslím si, že jsem o tom četla, že teda bych
asi teda do toho nešla zrovna s velkým nadšením. Nevypadá to jako jednoduchá operace.
Teda nevím, co se děje potom za deset let.
V: Můžu se zeptat ještě, zajímal by mě názor vašeho manžela?
R: Manžela?
V: Jak se stavěl k tomu, že byste přišla o celé prso?
R: No.
V: Mluvili jste o tom vůbec?
R: Víte co, on je takovej v tomhle, on je šikovnej chlap na to. On říká: „Ty seš
prostě moje princezna.“ [smích] Takže já si myslím, když jsem třeba přišla o ty vlasy, on
zrovna někde byl, tak já jsem mu říkala. Přijedeš domu, budeš tady mít prostě jinou
ženskou. A už jsem měla nějakou tu paruku. Tak jsme tady okolo toho blbli a on jako říkal,
že je rád, že se mu to líbí, paruka určitě. A řekl: „Ale klidně to sundej, protože mně to
nevadí.“ Jako že tady chodíš v tom [pláč]. A ono občas je takový vedro, že to člověk musí
doma sundat, to prostě nenosí doma. Ty prsa by mu teda vadily, určitě to ne, jemu se líbí
takový atributy. Za prvý je o deset let starší, takže zase si myslím, že má trošku jiný
nároky. Naše všechny kamarádky jsou téměř o deset let starší. Takže on i tak říká, že já
jsem byla jakoby nejhezčí z nich. Tak on je prostě takovej, že ty seš moje princezna.
V: Tak to je hezký.
R: Myslím si, že by to zvládl, a že určitě by mě podporoval, kdyby byla operace.
Ale řekl by, je to kvůli tobě. [pláč] To by určitě i zvládl. Nějaký intimity, že bysme se
určitě nějak dokázali domluvit, to není něco, co bysme prostě nezvládli.
V: Já se omlouvám, že se ptám na takové věci, když tak mě můžete zastavit a říct
to.
R: Ne. To určitě, kdyby mi to jako vadilo. Tak to je spíš, jak vidíte, jak se dostane
na tu rodinu, tak mě to zase dojme.
V: To je v pořádku.
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R: Ale z toho jsem strach neměla. [pláč] Asi nějakým způsobem někde se připravil,
takže se mnou skutečně mluvil, abych se jako cítila co nejlíp. Takže to si myslím, že on se
hrozně snaží, i jakoby vycítit, jestli má o tom se mnou mluvit nebo nemá o tom se mnou
mluvit.
V: Takové rozhovory jste většinou začínala vy nebo manžel?
R: My to opravdu moc neprobíráme. Já jenom když vím, že je nějakej z toho
smutnej, tak mu říkám, jako prosím tě, dyť jsme měli hezkej život. Tak je to, jak je, když
jsme se bavili. Nebo jsem mu i říkala, kdybych teda odešla, že jestli bude někde mít nějaký
další vztah, že to je v pořádku. Prostě ať se tomu nebrání. Jenom jsem měla nějaký přání,
ohledně Péti. Případně majetku, aby to bylo nějak tak vůči němu prostě v pořádku. On řekl:
„Já nevím, já si myslím, že už bych asi nemohl.“ Jenže to nikdo neví, že jo. Já si myslím,
že asi je to smutný bejt sám a určitě by stálo za to, aby se třeba případně potom nějak
odvázal. Jenže máme tam kamaráda, ten přišel o manželku takhle nějak teda, ale tak se
v tom plácá už nějaký léta. A s klukem zůstal sám, taky to nějak zvládl, že měl nějaký
známosti. To byly takový trapasy, že možná je to taky takovej vzor, že asi je lepší být sám.
Je tam v nějakým volným vztahu. Ale to on si vymyslí, kdyžtak. Já si myslím, že na to je
určitě šikovnej. Kdyby tak jsem mu ale říkala, že jako se mnou si nemusí dělat nějaký
výčitky. Ze začátku vloni jsme to hodně probírali, na tom začátku, kdy to bylo hodně
čerstvý. Teď už si myslím, že prostě se to stabilizovalo, takový ty technický stránky toho
léčení, jako jde to, nejde to. Jak jsem říkala, tak já už tam moc s ním nechodím. Když tam
jdu, tak vlastně se snažím zvládnout, co mi vadí. Tak vím, že když tam bude nějaký
cétéčko, že tam jsem zase měla něco a dozvíte se to hned. Téměř jsem si jistá, že to zase
bude špatný. Takže já už jsem se dvakrát ani nezeptala doktorky na výsledek. Doktorka
říká: „Tak mám cétéčko,“ a já: „Tak, co pro mě máte?“ Tak mi to teda nějak říkala, že to,
že játra furt stejný, ale ty kosti ne. Já říkám: „Takže je to dobrá zpráva ne?“ Tak se jako
soustředím na to, co tam z toho vyzní nějak jo. Tak ona asi neví taky. Už si myslím, že si
na mě zvykne, že už budeme prostě nějak správně si to říkat. Tak proto já ho tam nevodím,
protože on podle mě bude pokaždý zklamanej, že se to ještě nenaučil. Jak k tomu
přistupovat. Myslím si, že to vůbec není důležitý. Já dneska prostě žiju s tím, že pro mě ty
zprávy jsou teda informace, ale spíš teda takový, které spíše potřebují doktoři. Nějaký
zhoršování pro mě není žádná informace. Prostě, protože to klidně může bejt tak, že se to
nějakej ten čas zhoršovat bude, a pak se to třeba zlepší, lehce zhoršovat, nebo to bude
stejný. Ale prostě to pro mě není důležitý. Tak se na to ani nepotřebuju ptát. Ale prostě já
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teďka momentálně nejvíc věřím tomu, co říkala ta moje kámoška. Potrvá to dva roky. Tak
jsem si je dala před sebe a uvidíme, jak se to vyvine. Za ty se může dít spousta různých
cétéček a různých výsledků.
V: To máte pravdu. Mám pár posledních otázek. Zkuste si představit, že byste
v tuto chvíli prostě potkala neznámou ženu, která by se vám svěřila, tak mi zjistili, mám
zhoubnej nádor, co byste jí poradila? Jak by se měla zachovat? Tak nějak aby, aby to
zvládla, zkuste, zkuste se zamyslet, co byste jí řekla?
R: No, to myslím, co právě pomáhalo mně, kdyby teda bylo dejme tomu nějaký to
prso. Tak jí řeknu, podívej se na tu statistiku, je to skutečně devadesát na deset nějak. Je to
veliká naděje, a když nebudeš váhat, tak prostě, čím dřív začneš, tím větší šance, že to
dobře dopadne. A nekoukej na mě, jestliže teda víš, jak na tom jsem já teďko, protože já
jsem si to prodělala v podstatě ještě podruhý sama. Tak když tu chybu neuděláš, tak prostě
podle mě nemáš žádnej problém. Ale jdi tam a dělej, co je potřeba, jo. A prostě máš-li
nějaký lidi, pro který chceš žít, [pláč] tak měj je před očima. Nevím, jestli kdybych potkala
někoho, kdo už je v situaci jako já, tak většinou ty lidi už jsou natolik zkušený, že nějaký
řeči, že je to jenom o tom, jestli jim teda chybí tohleto duchovno, tak jim ho ještě jakoby
přiblížit, protože mně to teda hodně pomohlo. Jo a ten pocit, a vlastně s tím přišla ta cáklá
kámoška, která prostě nedá pokoj, až mě tam odvlíkla. Já jsem říkala, nech toho, mě to
nebaví. A jako nakonec mi to docela prospělo, protože spoustu věcí, zase člověk na to
koukl odjinud. A takový to její, že ona furt nezlomně telefonuje, a prostě furt mě jako
podporuje. Jako kdyby ta žena neměla, tak aby potkala, byla s někým takovým a prostě
někoho, kdo by jí říkal, koukej na mě. Vidíš, že to jde.
V: Když by ta neznámá žena s vámi hovořila a říkala, tak teď teda nevím, co mám
dělat. Lékař mi nabídnul, je tady jakási studie, něco úplně nového. Mám to zkusit? Máte již
zkušenost se dvěma studiemi, jestli jsem porozuměla správně. Co byste jí poradila?
R: No asi zase bych možná, jako úplně nejlíp člověk radí příkladama, který prostě
dělá. Já říkám. Samozřejmě se musíš rozhodnout ty, ale tak jak jsem to udělala já, se mi to
zdálo správný. Vypadalo to tak, že jdou na to odjinud. Byla tam naděje, když teda
selhávaly ty normální věci. Tak jsem si říkala, tohle by mohlo být to pravý a navíc prostě.
Když nic jinýho, pomůžeš někomu dalšímu. Takže aspoň budeš mít dobrej pocit. Když už
se ti stalo tohle, tak prostě to pomohlo někomu dál a nebylo to úplně k ničemu.
V: Čeká někde v ordinaci nebo…
R: No tam většinou jako asi většinou nenabídnete něco.
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V: Cizímu, že se neznáte.
R: No, že v tý čekárně většinou, tak i většinou proběhne, že tam někdo je. Spíš na
někoho, že by začínal, jsem tam nenarazila a spíš se bavíte s lidma, který už v tom nějak
jsou. Tak si tak nějak srovnáváte, co všechno pro to zkoušeli, jaký dělali alternativní
pokusy a tak dále. Změna přístupů, tak si tam v podstatě hodně tohle vyměňujeme takový
názory. Mně se teda stalo to, že když jsem byla v tom prvním léčení, tak onemocněla
maminka kolegyně, takže mi volala holka, s kterou jsme nějak neměly nic společnýho.
Nicméně prostě se obrátila v zoufalý situaci na jedinýho, kdo ji napadl, že jo. Teda, co má
dělat, že máma tohle, a já abych poradila, jak se chovat. Jenže prostě takový, tak jsem
říkala, mně třeba pomáhalo to, že jsou ty lidi okolo mě, že prostě nebrečej. Jsou takový
jakoby statečný, klidný a nebojte se, fakt jsou v nemocnici dobrý, protože chodili do
stejný, tak se nebojte prostě, jděte do toho. A jako je šance veliká, ale prostě to
nevzdávejte. Ona třeba byla taky takovej workoholik, ale říkám, na to se vykašli, a jestli
chceš, vím o případu, kdy vlastně dali vnouče k babičce, že jí to natolik nakoplo, že prostě
zabojovala a ona opravdu nevím čtvrt roku na to se dala, pak nějak svatba a měli děcka.
Maminka to není asi úplně ideální, ale myslím si, že jako žije, že prostě aspoň nějak pro ně
zůstala. Tak si myslím, že tohleto dá těm lidem, co se vám přimotají tak nějak do tý cesty
no. A i to se stalo mně, že prostě najednou i v tom okruhu, který jako jsou blízký kamarádi
a pak je širší okruh, který mě zase znají. Tak vyhledali ty ženský, který si právě něčím
prošly, když mně se to stalo poprvý, že jako říkali, tady na ni máš telefon, kdykoliv si
zavolej, promluv si s ní, jak to bylo, co bylo. Určitě někomu pomáhají ty mamahelpy. Já
tomu věřím, kdo je taková ta ženská, že se ráda sdružuje, tak to musí jako strašně nabíjet
jako. Ale já taková nejsem, tak prostě nechodím do spolků a určitě bych teda každýmu
řekla, jako vylízt ven. A prostě nezavři se. To pak musí totálně vzdát, vzdát každej, když
jako jste sám jo. To musí bejt strašný no.
V: Já bych to pomaličku uzavřela. Na závěr tohoto povídání, chci se zeptat, je ještě
něco, co byste mi chtěla říct? Cokoli, co vás napadne. Co ještě považujete za důležitý, ale
nebylo to tady řečeno.
R: Popravdě vzhledem k vaší studii, jak to tam vidím. Teď už je to rozšířená
nemoc, že by se tomu opravdu mělo věnovat hodně peněz, tomu zdravotnictví, aby to teda
bylo pohodlně snesitelný pro ty lidi. A myslím si, že už by se mělo začít vyučovat na škole
pro doktory nějakej přístup k pacientům. Měl by to bejt totálně povinnej předmět, o kterým
by nikdo nepochyboval. Aspoň ta další generace, aby už to prostě měla v krvi. Vžít se do
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pacientovy situace, v jakým je hrozným postavení a potřebuje totálně útěchu a jako ze
všech ztrát, prostě neustálou podporu. Já bych řekla, že toto by mělo být nařízený, v
osnovách, aby o tom nikdo nepochyboval. Že až časem za deset, dvacet let, už by to bylo
něco naprosto normálního. Já si myslím, že i kdyby Vy jste přispěla tím, že děláte takovou
práci, tak přispěla k povědomí. To by bylo vlastně hrozně záslužný.
V: Já věřím, že celé to bude užitečné. Snažím se dívat na tuto problematiku
z pohledu toho pacienta, protože jsou určité studie, ve kterých se vždycky na to nahlíží
z pozice lékaře než z té strany pacienta.
R: No, tak oni se na to soustředili. Já tomu rozumím, ale prostě já si, já pořád teď
jako čím dál tím víc, si myslím, že když k tomu člověk přistupuje dobře, tak i když by teda
nedej Bože, nebo ten život budu mít určitě kratší, než bych měla za normálních okolností.
Pořád může bejt docela dost dlouhej a příjemnej, ale je to tím, že k tomu budu přistupovat
jakoby s nějakou nadějí a optimismem. A když vám tam někdo něco udělá a ještě vám to
jako i sdělí, což je asi úplně prvotní, to sdělení tý špatný zprávy nebo toho, co se s tím dá
dělat. Když to v začátku někdo to nezvládne, tak to člověka zabije na úplným začátku, jako
jenom tímhle, a ten člověk to prostě vzdá. A já si myslím, že to tělo umí, když si řekne, tak
nic. Tak já se prostě neprobudím, tak se stane, jako tomu já věřím. Tak si myslím, že je to
opravdu v jejich rukách, jakoby najít to správné. Já pracuju v oboru, kde nabízím něco
nebo všichni dělají někde, kde něco nabízej. Každá firma má něco, vám vypracuje
standardy toho, jak máte mluvit se zákazníkem, abyste ho přesvědčili ke koupi. Úplně
stejný blbý věty by se měli naučit ty doktoři používat, který prostě jsou, že nezraňujou a
prostě spíš dají naději. Není to tak těžký, je to sice trochu ošizený o tu lidskost, ale aspoň
se naučí ty věty, tuhle hru. Hrajou si všichni obchodníci, a to že oni jsou takový, dá se říct
všemocný, že vás mají v hrsti, tak jim to jako dává právo, že na tohle se můžou vykašlat.
Nepotřebujou nic nabízet. Vy rád přilezete samozřejmě, ale jinak jako prostě v normálním
životě, kde to prostě je takový, tak prostě se každej sakra snaží, aby našel ty správný slova.
Tohle tady chybí. Já nevím, to by je museli nějak motivovat nebo nevím zkoušet na
přeživší pacienty, ale.
V: Hodně se o tom hovoří o správné komunikaci lékaře a pacienta. Myslím si, že i
někteří lékaři si to taky uvědomují a to je pak asi i otázka jednotlivého lékaře, jakým
způsobem postupuje a komunikuje. Když je někdo arogantní, tak bude arogantně
postupovat ke všem.
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R: Tak podívejte, zase druhá věc, když budete chtít někam, já nevím ke stráži
hradní, tak projdete psychotestama a tak dále. Podle mě teda, někdo se nehodí na doktora,
jenom z titulu, že není schopnej jednat s pacientama. To je překážka, jo. Kdyby byl
bezrukej, tak taky ho nevezmou, jo. To je stejný, i bez srdce není schopnej tu práci dělat,
nemá na to ty předpoklady. A já si nemůžu pomoct, ale prostě tohle by je měli, já trošku to
cítím po pěti letech, že něco tam už trochu budujou. Co teda mám dobrý pocity na tom
lůžkovým, že se vám minimálně představí ten doktor, je jeden, který vás po dobu toho
pobytu jako má, a nějak je ochoten s váma to řešit. To teda nebejvalo. To musím říct, že je
to pokrok. Ty doktoři v tý ambulanci. Když je vidím, co tam sedí za davy, tak já jim
rozumím. Ale co je teda úplně zoufalý, jak čumějí do těch papírů a počítačů a kolikrát
nezvednou ty oči. Takže to si myslím, že to jsou takový věci, to se dá naučit, klidně
předmět takovýho toho jednání.
V: Nevšimla jste si třeba rozdílu v jednání, je tam rozdíl mezi staršími lékaři a
mladšími? Nebo je to u všech stejné? Ono někdy se říká, že ty mladší doktoři jsou takový
víc arogantní a zase jsou to možná jenom předsudky.
R: No to ne. To je předsudek podle mě. Já si myslím, že prostě každý vzhledem
k tý společnosti je vzorek lidí od blbejch i od dobrejch. Přesně úplně pestrá paleta, že jo.
Další věc, co mě třeba napadá, proč jsem já měnila tu doktorku, že to je jenom osobní
chemie mezi těma dvěma lidma. Mohlo by to pro ně bejt zajímavý jakoby vychytat, kdo se
ke komu hodí. A i tak přidělit ty doktory jo. Zřejmě by musel být někde nějakej vstupní
pohovor a i ta doktorka. Kdyby byli domluvený, ta doktorka by udělala, ono to tam nějak
skřípe. Možná, že mě i proto poslala na tu studii, já nevím. Jo, že věděla, že to mezi námi
fakt skřípe, a jako nějak věděla, že by to bylo dobrý zkusit to s někým jiným. Já nevím, ale
až dost pozdě, bych řekla. Tak i to by třeba pomohlo, ono je jich tam dost v podstatě. Ten
můj kamarád taky vyměnil doktorku, že právě už jako říkal, že tahleta už nic, ona se mi
věnuje a prostě, jako já mám pocit, dyť o nic jinýho nejde, jo. Jenom o ten pohovor, že si
ten čas udělá, protože on odejde s dobrým pocitem domu. On jí tam vykládá, že bere
nějaký, támhleto z lesa, protože je takovej přesně zkoumavší, všechny ty kořeny, a zase
ona mu na tohle trpělivě odpovídá. A jiný by ho poslali do háje, vlastně jemu to bohatě
stačí k tomu, aby se cejtil dobře. Já třeba mám tu statistiku, jak jsem přestala řešit ty čísla,
tak pro mě to je uklidňující informace statistika. Kdyby mi někdo řekl, podívejte se ty játra,
vypadá to takhle a takhle. Tak oni vnesou zase zkušenosti, taky už by tohle nikdo neřešil se
mnou.
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V: Na to jste se tenkrát nemohla nebo nechtěla zeptat nebo právě kvůli tomu stavu?
R: No jednak je tam blok, a pak se dovíte pravdu. Taky já jsem se vlastně někdy
neptala, je to se mnou tak, že mám začít si balit tady fidlátky. To jsem se nikdy nezeptala,
říkám, až když vlastně ona začala hovořit o těch krásnejch posledních dnech, tak to mě
trošku vyděsilo, ale nikdo to nedovede přece říct. Já si myslím, že co já vidím, tu víru s tím
něčím nad námi. Jsou lidi, který se uzdravili, přestože to nevypadalo teda. Takže je potřeba
jenom prostě bejt trpělivej a věřit tomu. I když to bude namáhavý. Nebo se neuzdravili, ale
přijmuli nějakej stav, kterej je přijatelnej, což mně bohatě stačí. Protože jak říkám, každý
s něčím marodí, dneska zdraví lidi nejsou, že jo.
V: Dneska má každý nějaké zdravotní potíže.
R: Z toho bych nedělala žádnou vědu a ani nějak netoužím po tom, skončit jako
moje tchýně. Je osumdesátiletá dementní, že zase bych tady v takovým stavu potom
potřebovala bejt. Jako dosáhnout toho věku, je to strašná výhra, jak dlouho vydržíme.
V: A pokud jste schopný se o sebe postarat v určitém věku, tak proč ne. Mně by to
teda taky nevadilo.
R: No, ale kolik těch lidí je mezi námi. Většinou jste teda někomu na krku, kdo teda
buď vás má rád, nechá si vás doma a nějak to zvládá, dokud to jde. Pak ono to už většinou
nejde. Jako opravdu to nejde, když se nechcete vysloveně obětovat, tak je to teda dost
děsivý. Já vidím svoji tchýni, a to prostě nikdo nechce. To je nějaká hmota smějící se něco
povídající, úplně nepoznává, prostě jenom vegetuje. No a nemyslím si, že kdyby se viděla,
nebude šťastná. Tak já nemyslím, že bych chtěla takhle bejt, to klidně radši holt skončím
v nějakým nižším věku, ale normálně s vědomím, že jsem to prožila až do konce pěkně.
V: Dobře, dobře, já moc děkuju.
R: No nemáte zač.
V: Za velmi zajímavý povídání a doufám, že to bylo příjemný i pro vás. To, co jste
tady povídala, je velmi důležitý. Já se to pokusím dobře zpracovat, abych to mohla předat
dál.
R: Hm, určitě. Já vám hlavně přeju, abyste zjistili, že všechno je v pořádku, protože
to je vždycky úskalí. Já jsem psala, kdysi dělala články do novin a taky se mi párkrát stalo,
že člověk sedí, sedí a pak doma jo ticho velký. [smích] Takže to je smutný pak.
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