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ÚVOD 

 

„Nic nezavinilo tolik starostí, tolik chorob a bídy, jako požívání alkoholu.“ 

                                                                 ( Charles Darwin) 

 

     Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma „Přístup nelékařského 

zdravotnického pracovníka k pacientům závislým na alkoholu“. Toto téma mne 

oslovilo, především proto, ţe se s takovými pacienty setkávám nejen 

v ošetřovatelské praxi, ale i v běţném ţivotě.  

     Během své profesní praxe jsem pracovala v ordinaci praktického lékaře, na 

lůţkách intenzivní péče i na lůţkách péče dlouhodobé. Na všech pracovištích jsem 

se setkala s některými pacienty, kteří měli v anamnéze údaj o abusu alkoholu. 

Měla jsem moţnost pozorovat, jak tato informace na zdravotníky působí, zda má 

vliv na chování a jednání. Zajímají mne mezilidské vztahy a moţnost ovlivnění 

jejich vývoje na základě přístupu člověka k člověku.  

     Ţijeme ve společnosti, která konzumaci alkoholu do jisté míry vnímá jako 

normální. Je-li přípustná mez poţívání alkoholu překročena, je jedinec svým 

okolím zavrhován a odsuzován. Často si ale nevšimneme, ţe se tento člověk  

snaţí pitím řešit své problémy, případně volá o pomoc. Alkoholikem se totiţ 

nikdo nestane za týden ani za měsíc. Závislost se vyvíjí postupně, často i několik 

let, a velmi záleţí na prostředí a společnosti, která osobu ohroţenou alkoholismem 

obklopuje.  Důleţitá je psychická podpora a osobní angaţovanost v péči o jedince 

ohroţeného vznikem závislosti. Nejhorším přístupem je pak lidská lhostejnost a 

škodolibost. 

     Většinou nikoho nezajímá, proč se z normálního, inteligentního a jinak 

bezproblémového člověka stane osoba závislá na alkoholu, která svým jednáním 

ničí vše kolem sebe. Postupně se připraví o práci, o přátele a v neposlední řadě   

o rodinu.  

     V ošetřovatelské praxi jsem se setkala s různými názory a postoji k pacientům 

závislým na alkoholu. Často jsem s nimi nesouhlasila, ale zároveň jsem je 

neodsuzovala. Pohled zdravotníků však nesmí mít vliv na kvalitu ošetřovatelské 

péče a přístup k pacientovi. Kaţdý nemocný má právo na zdravotní péči v plném 

rozsahu bez ohledu na anamnestické údaje. V ošetřovatelské péči by měly být 
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respektovány zásady holistického pojetí ošetřovatelství. Sestra není jen 

poskytovatelem určitého výkonu, ale má být i pečovatelkou, obhájkyní, …  

     Byla bych ráda, kdyby má práce přispěla ke změně přístupu zdravotnických 

pracovníků k pacientům s alkoholismem. Potěšilo by mne, kdyby moje práce byla 

případně podnětem k dalším  výzkumným činnostem v této oblasti. Vznik 

závislosti se totiţ můţe týkat prakticky kaţdého a je na společnosti, jakým 

způsobem bude reagovat. Úkolem zdravotnických pracovníků je takovému 

pacientovi poskytnout účelnou pomoc a ošetřovatelskou péči. 
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I.    TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. ALKOHOLISMUS 

 

1.1 VÝVOJ VZNIKU ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU 

     V naší společnosti je alkohol tolerovanou drogou, která je běţnou součástí 

různých společenských, ale i rodinných setkání a oslav. V malém mnoţství 

dokáţe uvolnit psychické napětí, zlepšuje náladu, odstraňuje zábrany a působí 

stimulačně.  

     V případě uţití větších dávek alkoholu se člověk stává pro okolí nepříjemným 

společníkem a společnost uţ zdaleka není tak tolerantní. Větší mnoţství alkoholu 

má účinky tlumivé.  

     Nadměrné uţívání alkoholu má celou řadu negativních důsledků, ale takový 

člověk nemusí být závislý, nepotřebuje pít stále a nereaguje abstinenčními 

příznaky. Závislost vzniká jako následek dlouhodobého, pravidelného naduţívání 

alkoholu. Rozvíjí se zpravidla několik let, délka vývoje závislosti je individuálně 

různá. U mladistvých se tvoří rychleji, někdy jiţ za několik měsíců. Závislost na 

alkoholu můţe být psychická (člověk si zvykl řešit problémy únikem do alkoholu 

a jinak to nedovede) i biologická (projevuje se abstinenčním syndromem). 

(Vágnerová, 2004) 

 

1.2 FÁZE VÝVOJE VZNIKU ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU 

     Většina autorů vývoj vzniku závislosti na alkoholu rozděluje do čtyř fází.  

Poprvé tyto fáze charakterizoval americký „alkoholog“ českého původu 

E.M.Jellinek v roce 1952. 

 

1.2.1 FÁZE OBČASNÉ KONZUMACE      

     Během tohoto stadia se budoucí pacient navenek neliší svým pitím od svého 

okolí a společenských norem. Jen on sám by mohl tušit, ţe pije kvůli 

psychotropním účinkům alkoholu, protoţe se pod jejich vlivem cítí mnohem lépe, 

neţ střízlivý. V intoxikaci dokáţe překonávat situace, které pro něj dosud byly 
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bolestné nebo neřešitelné. Pije stále častěji, jeho tolerance roste a s ní i dávka 

nutná k vyřešení problému. Neobjevují se zřetelné opilosti, v pijící společnosti 

mívá adept pověst člověka, který hodně snese a není to na něm vidět. 

     V tomto stadiu tedy budoucí pacient pije proto, ţe neumí jinak řešit svůj 

problém. Pokud najde řešení problému, třeba s pomocí manţelské poradny, omezí 

většinou i své pití. Je však pravděpodobné, ţe na další problémy bude znovu 

reagovat pitím. (Heller, Pecinovská a kol., 1996) 

 

1.2.2 FÁZE PRODROMÁLNÍ, VAROVNÁ 

     Alkohol pomáhá zvládat stresové situace, jedinec se cítí výkonnější a 

sebejistější, bez problémů přijímá různá rizika. Ale k tomu, aby byl schopen takto 

fungovat, potřebuje pít stále víc. V důsledku dlouhodobě zvýšené konzumace 

stoupá tolerance k alkoholu, a proto dochází ke zvyšování dávek, eventuálně jsou 

častější. Někdy pije sám, případně pije tajně. Nad svým pitím občas ztratí 

kontrolu a opije se. Alkoholové výpadky paměti (palimpsesty), kdy si nepamatuje, 

co v této době dělal, signalizují, ţe své jednání uţ plně neovládá. V této fázi si 

začíná uvědomovat svou potřebu alkoholu a to vše pociťuje jako nepříjemné 

varování. (Vágnerová, 2004) 

 

1.2.3 FÁZE KRITICKÁ 

     Pokračuje růst tolerance k alkoholu a v závislosti na tom i míra jeho 

konzumace. Tento člověk přestává být schopen své pití regulovat, stavy opilosti 

jsou stále častější, objevují se alkoholické amnézie. Po vystřízlivění si dělá 

výčitky, ale ani příště se nedokáţe ovládnout. V tomto stadiu ztrácí kontrolu nad 

svým pitím, nedovede pít s mírou. Stal se závislým, potřebuje alkohol denně, 

neobejde se bez něj, ať uţ byla jeho primární motivace k pití jakákoli. Svou 

závislost si nechce přiznat, je přesvědčen, ţe by dokázal přestat pít. 

     Uţívání alkoholu vede ke vzniku různých problémů, zejména sociálního 

charakteru, například ke konfliktům v rodině a na pracovišti. Alkoholik na ně 

reaguje obrannou racionalizací. Dává přednost společnosti lidí, kteří také pijí a nic 

mu nevyčítají. Pod vlivem alkoholu se začínají měnit některé osobnostní 

vlastnosti. Dochází k proměně hodnotového systému, k oploštění zájmů i vztahů 

k lidem. (Vágnerová, 2004) 
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1.2.4 FÁZE TERMINÁLNÍ, OBDOBÍ ÚPADKU 

     V důsledku poškození funkce jater se tolerance k alkoholu začíná sniţovat. 

Člověk se rychleji opije, ale bez alkoholu nevydrţí. Pije prakticky nepřetrţitě, 

první dávku si dává hned ráno. V této fázi se objevují psychické i somatické 

poruchy podmíněné dlouhodobým abúzem alkoholu. Sociálně-adaptační 

problémy a konflikty s lidmi jsou stále četnější a závaţnější. Postoj okolí je 

jednoznačně negativní, odmítavý a odsuzující. Důsledkem je sociální izolace, 

kontakty s lidmi se nakonec omezují na kohokoli, kdo je ochoten jej přijmout a pít 

s ním. Toto stadium je typické stavy bezmocnosti, alkoholik si uvědomuje svou 

neschopnost zvládnout závislost. Má potíţe, kdyţ pije, i kdyţ nepije. Pokračuje 

tělesné i psychické chátrání a úpadek v sociální oblasti. (Vágnerová, 2004) 

 

1.3 SYNDROM ZÁVISLOSTI 

     Závislost je proces, který se vyvíjí různě dlouhou dobu. Není to jen fyzický 

návyk, ale také psychický, který často bývá silnější. Podle Světové zdravotnické 

organizace by se dala závislost definovat jako patologický vztah k některému 

náladu měnícímu záţitku, který má škodlivé následky na zdraví. 

     Somatická závislost je stav, kdy se organismus adaptuje na určitou 

psychoaktivní látku a při vysazení drogy se projeví abstinenčním syndromem. 

     Psychická závislost se projeví velmi silnou touhou vzít svou dávku drogy. Uţ 

jen myšlenka, ţe by svou dávku závislý jedinec nedostal, v něm vyvolá 

podráţděnost a úzkost.  

     Podstatnou charakteristikou syndromu závislosti je uţívání psychoaktivní látky 

nebo touha po uţívání určité látky. Jedinec si uvědomuje, ţe má puzení uţívat 

drogy, coţ se běţně projevuje během pokusů zastavit nebo kontrolovat uţívání. 

Tento diagnostický poţadavek by vyloučil např. chirurgické pacienty, kterým se 

podávájí opioidní látky. U těch se můţe objevit odvykací syndrom, kdyţ látky 

nedostávají, ačkoliv netouţí v jejich uţívání pokračovat. (Nešpor, Csémy, 1996) 

     Syndrom závislosti lze definovat jako soubor psychických (emočních, 

kognitivních a behaviorálních) a somatických změn, které se vytvoří jako 

důsledek opakovaného uţívání psychoaktivní látky. Závislost lze chápat jako 
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ţivotní styl, jehoţ dominantou je preferenční zaměření na tuto látku. Projevuje se 

určitými příznaky, které přetrvávají po dobu 12 měsíců: 

 Silná potřeba získat a uţívat tuto látku. Tento stav bývá označován jako 

baţení, craving. 

 Neschopnost kontroly a sebeovládání ve vztahu k jejímu uţívání. 

 Růst tolerance, potřeba stále většího mnoţství nebo častějších dávek. 

 Abstinenční syndrom, který je reakcí na sníţení obvyklé dávky nebo na 

abstinenci. 

 Potřeba drogy je dominantní, dochází k omezení všech ostatních zájmů a 

potřeb. 

 Potřeba konzumace drogy přetrvává, přesto, ţe člověk ví o jejím 

škodlivém vlivu. (Vágnerová, 2004) 

 

1.4 ŠKODLIVÉ UŢÍVÁNÍ ALKOHOLU 

     Vzorec uţívání, který poškozuje zdraví. Poškození můţe být tělesné nebo 

duševní. Tato diagnóza vyţaduje, aby uţívání mělo za následek aktuální 

poškození duševního nebo tělesného zdraví uţivatele. Škodlivé uţívání je často 

kritizováno okolím a vyvolává různé nepříznivé sociální důsledky. Skutečnost, ţe 

nesouhlas druhých lidí a kulturně podmíněné postoje ke způsobu uţívání nebo 

k určité látce mohou vést k sociálně negativním důsledkům, jako je zatčení nebo 

manţelské spory, není sama o sobě důkazem škodlivého uţívání.  

     Škodlivé uţívání by se nemělo diagnostikovat, jestliţe je přítomen syndrom 

závislosti, psychotická porucha nebo jiné specifické poruchy, vyplývající 

z poţívání drog nebo alkoholu. (Nešpor, Csémy, 1996) 

 

1.5 ABUSUS ALKOHOLU 

     S tímto výrazem se v poslední době v chorobopisech pacientů setkáváme 

častěji neţ dříve. Abusus je odvozen od latinského usus -  uţití, znamená 

nadměrné uţívání, zneuţívání nebo také naduţívání. Výraz abusus se týká 

alkoholu, ale i drog, kofeinu nebo tabáku. 

     V důsledku abusu alkoholu zaznamenáváme změny v psychické oblasti. Jako 

například změny emočního proţívání, změny v oblasti kognitivních procesů, 

změny v oblasti chování i změny osobnosti.  
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     Protoţe alkohol poškozuje zdraví komplexně, má dlouhodobý abusus alkoholu 

následky i v oblasti somatické. Poškozuje postupně všechny orgány a systémy.     

 

1.6 PREVENCE ALKOHOLISMU 

     Kaţdý člověk má právo na zdraví a kvalitní ţivot. Úkolem prevence je 

předcházet škodám, které alkohol způsobuje nebo škody alespoň sniţovat. 

Prevenci lze rozdělit na primární, sekundární a terciární. V primární prevenci se 

snaţíme předcházet nemoci ještě před jejím vznikem. V sekundární prevenci 

předcházíme škodám tam, kde nemoc jiţ vznikla, ale ještě nezpůsobila poškození. 

Cílem terciární prevence je předejít dalším škodám u nemoci, která jiţ propukla. 

 

1.6.1 CÍL PREVENCE 

     Někdy se v souvislosti s návykovými látkami hovoří pouze o prevenci vzniku 

závislosti na nich. Takové pojetí prevence by bylo příliš úzké. Světová 

zdravotnická organizace místo toho hovoří o prevenci problémů působených 

alkoholem. Nejde totiţ jen o to, předcházet vzniku závislosti, ale i o to, předcházet 

řadě dalších škod, které nejsou na závislost vázány. Příkladem mohou být 

dopravní nehody pod vlivem návykových látek, předávkování u dospívajícího. 

Cílem prevence je tedy předcházet všem škodám působeným návykovými látkami 

včetně vzniku závislosti. (Nešpor, Csémy, 1996, 1999) 

 

1.6.2 ÚČINNOST PREVENCE, PEER PROGRAMY 

     Preventivní strategie se dělí do dvou skupin: sniţování nabídky (menší 

dostupnost návykových látek) a sniţování poptávky (menší zájem o návykové 

látky). Tyto přístupy nejenţe se nevylučují, ale navzájem se posilují. Za prevenci 

se někdy vydává téměř cokoliv. Avšak ani dobře míněné akce nemusí mít 

pozitivní efekt. Historicky nejstarší strategie, jako zastrašování, emoční apely 

nebo neosobní věcné informování se ukázaly neúčinné při ovlivňování chování 

v pozitivním směru. (Nešpor, Csémy,1996) 

     Základním principem peer programů je aktivní účast předem připravených 

vrstevníků. Jsou to lidé, s nimiţ se ten, komu je prevence určena můţe ztotoţnit. 

Význam zde má nejen věk, ale i sociální situace, zaměstnání a další okolnosti. To, 

ţe se cílová populace s nositeli preventivního programu, kteří jsou jí blízcí, 
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ztotoţní, je důleţité. Díky tomu pak poměrně snadno nabyté dovednosti a postoje 

uplatní v běţném ţivotě. Ti, jimţ je program určen, se totiţ dostávají do 

podobných situací jako jim blízcí nositelé programu. (Nešpor, Csémy, 1996) 

 

1.6.3 PREVENCE V RODINĚ 

     Prevence negativních sociálních jevů, kam patří i zneuţívání alkoholu, začíná 

v rodině mnohem dříve, neţ dítě přijde do věku, kdy začíná být těmito jevy ohro- 

ţováno. Nespecifickou prevencí je způsob výchovy v rodině včetně celkového 

ţivotního stylu rodiny. V ní je nutné vybudovat vzájemnou důvěru, jistotu a pevné 

zázemí pro dítě. Za velmi účinné se povaţují společné aktivity, kterých se účastní 

celá rodina. Společné proţitky rodinu stmelují, zvyšují respekt rodičů a chrání dítě 

před nudou. Vzájemná úcta a pěkná komunikace mezi rodiči a konstruktivní 

řešení rodinných problémů vytváří pro dítě pocit bezpečí bez stresů. 

     Ve vztahu k alkoholu je třeba dítěti vštěpovat, ţe pro dospělé platí jiná pravidla 

neţ pro děti. Nikdy dítěti nenabízíme ţádný alkoholický nápoj – ani pivo – a 

nenecháváme v bytě alkoholické nápoje dostupné dětem. Děti se učí také vzorem 

chování, a proto dodrţujeme zásadu nepít alkohol před jízdou autem a nepijeme 

rizikovým způsobem. (Machová, Kubátová a kol., 2009) 

 

1.6.4 PREVENCE VE SPOLEČNOSTI 

     K účinným preventivním strategiím patří prevence zaloţená ve společnosti. To 

znamená dobrou spolupráci různých sloţek společnosti, jeţ mají zájem na tom, 

aby se problémům s návykovými látkami účinně předcházelo. Ideálním 

výsledkem je koordinované působení na cílovou populaci z více směrů.  Systém 

prevence vyuţívající rodinu, učitele, připravené vrstevníky, pedagogicko-

psychologické poradny, linky důvěry, lékaře, různá ambulantní i lůţková zařízení, 

místní správu, sdělovací prostředky, organizace národnostních menšin, soukromý 

sektor, organizace pro mladé lidi, kulturní zařízení, církve, zájmové a sportovní 

organizace, strategie sniţování dostupnosti a v případě nutnosti vyuţití i policie 

má podstatně větší naději na úspěch neţ nahodilá jednorázová akce. Některé 

novější výzkumné práce naznačují, ţe právě prevence zaloţené ve společnosti na 

místní úrovni je dlouhodobá záleţitost a vyţaduje nadšení, určitou míru 
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diplomacie i schopnost komunikovat s různými sloţkami společnosti a 

koordinovat jejich aktivity. (Nešpor, Csémy, 1996) 

 

1.7 MOŢNOSTI LÉČBY ALKOHOLISMU 

     Léčení pacientů závislých na alkoholu je velice náročné a svízelné. Ačkoli se 

léčbě závislosti lékaři a psychologové věnují jiţ řadu let, vţdy záleţí na jedinci a 

jeho odhodlání. V léčbě závislosti je třeba zohlednit problémy psychologické, 

biologické i sociální. Nezastupitelná je úloha rodiny a blízkých pacienta závislého 

na alkoholu. Jen osoby, které ţijí s takovým člověkem, znají, jak náročné je 

bojovat se závislostí. Kolik síly a odhodlání je zapotřebí. A nikdy nemají jistotu, 

ţe zvítězili. 

     Léčba návykových poruch je podobná jako v případě jiných závislostí. 

Podmínkou ţádoucího efektu je motivace pacienta. Léčba můţe být ústavní i 

ambulantní, hospitalizace umoţňuje zásadní změnu prostředí a izolaci od podnětů 

vyvolávajících neţádoucí jednání. 

 Farmakologická léčba je zaměřena na sníţení nutkavé potřeby jednat 

určitým způsobem, event. na úpravu negativního emočního ladění, např. 

deprese. 

 Psychoterapie je důleţitou součástí léčebného postupu, nemocný musí 

získat náhled, porozumět sám sobě, akceptovat změnu hodnot a nacvičit si 

potřebné způsoby chování. Léčba je zaměřena i na změnu ţivotního stylu. 

Pouţívá se kognitivní a behaviorální terapie, vhodná je psychoterapie 

individuální i skupinová. 

 Práce s rodinou je nutná vzhledem k tomu, ţe narušené vztahy mohou 

negativně působit i po skončení léčby. Spolupráce rodiny je potřebná pro 

zafixování ţádoucího ţivotního stylu i pro nalezení jeho nového smyslu. 

(Vágnerová, 2004) 

     Předpokladem k úspěšnému zahájení léčby je provedení detoxifikace. Jedná se 

o zbavení organismu návykové látky a pomoc pacientovi překonat moţné 

odvykací příznaky. Těţší intoxikace vyţadují pobyt na ARO. 

     Základní metodou je reţimová léčba a různé psychoterapeutické techniky. 

Důleţitá je podpora a akceptace pacienta, je dobré ho upozornit na výhody 

překonání závislosti a také na problémy, které ho přivedly k rozhodnutí změnit 
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situaci. Je potřebné projevovat respekt, porozumění, naslouchat pacientům, dát 

pozitivní zpětnou vazbu, ocenit pokroky v léčbě. 

     Specifickou léčbou u alkoholismu je averzní terapie Antabusem, poslední 

dobou se vyuţívají i anticravingové látky. Samozřejmou součástí léčby je kontrola 

abstinence. (Marková a kol., 2006) 

     Nejběţnějšími formami psychoterapeutických programů je nácvik rolí 

v ohroţujících situacích, asertivní dovednosti, systematická desenzitizace, 

psychodrama, muzikoterapie, arteterapie, psychogymnastika, biblioterapie, 

socioterapeutický klub, manţelská terapie, rodinná terapie. Léčebný program je 

dále doplňován cyklem přednášek o problematice závislosti. (Heller, Pecinovská  

a kol., 1996) 

     Nedílnou součástí doléčování jsou kluby a společenské organizace, které 

sdruţují abstinenty i jejich rodinné příslušníky. Důleţitou součástí jsou také 

svépomocné aktivity, jako Hnutí anonymních alkoholiků. 

     Doléčování s vyuţitím dobrého doléčovacího programu, v dostatečné délce a 

s trvalým aktivním přístupem můţe zajistit spokojený ţivot i při trvalém 

poškození při návykovém onemocnění, a je tak stejně důleţité jako léčba vedoucí 

k vytvoření náhledu a tím ke spolupráci pacienta. Pacient se tak dostává od 

prvního pocitu nesmím, k pocitu nechci, aţ k výslednému nemusím. (Heller, 

Pecinovská a kol., 1996) 
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 2. PROBLÉMY VYVOLANÉ UŢÍVÁNÍM 

ALKOHOLU 

 

2.1 VZNIK ONEMOCNĚNÍ 

     Všeobecně známým důsledkem nadměrné konzumace alkoholu je poškození 

zdraví. Prakticky kaţdý člověk by dokázal vyjmenovat nejednu chorobu, která 

můţe nastat v souvislosti s konzumací alkoholu. Poškození zdraví se ovšem 

netýká jen oblasti tělesné, ale také duševní. Lidé závislí na alkoholu zpočátku 

velice dobře dbají o svůj zevnějšek, ve snaze zakrýt svůj problém a okolí ani 

nezaregistruje, ţe něco není v pořádku. Jako pacienti, přicházející ke svému lékaři 

se zdravotními problémy, samozřejmě nepřiznají svoji závislost. Léčení takových 

pacientů bývá obtíţné. 

Jen zkušení lékaři a zdravotničtí pracovníci mohou poznat varovné příznaky 

závislosti a s pacientem se pokusit o nich mluvit, nabídnout jim moţnost léčení 

nebo alespoň pomocnou ruku v hledání řešení. 

 

2.1.1 ONEMOCNĚNÍ PSYCHICKÁ 

     Je to řada onemocnění, která by se dala nazvat také psychické komplikace 

závislosti na alkoholu. Patří sem alkoholické psychózy, ke kterým se řadí delirium 

tremens, alkoholická halucinóza, alkoholická paranoidní psychóza, Korsakovova 

psychóza a alkoholická demence. Dále sem lze zařadit jednorázové intoxikace 

jako prostá opilost, komplikovaná opilost a patická opilost. Alkoholické psychózy 

jsou důsledkem dlouhodobého poţívání alkoholu, na rozdíl od opilosti, jejíţ 

příčinou je jednorázové poţití alkoholu. 

     Prostá opilost je běţným následkem nadměrného jednorázového poţití 

alkoholu, občasná prostá opilost patří u nás téměř k normě. Podkladem prosté 

opilosti je kvantitativní porucha vědomí, jejíţ stupeň je závislý na dávce alkoholu 

a tedy dosaţené koncentraci alkoholu v krvi. Stupeň poruchy ovlivňuje čas, za 

který byl alkohol vypitý, individuální tolerance, momentální tělesná a duševní 

dispozice. Chování v intoxikaci můţe být ovlivněno interakcí mezi alkoholem a 

např. psychopatickou strukturou osobnosti. (Heller, Pecinovská a kol., 1996) 
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     Komplikovaná opilost je opilost s kvantitativní poruchou vědomí. Od prosté 

opilosti se odlišuje výraznou neschopností sebeovládání a dlouhou dobou změny 

psychického stavu. Dominuje somatická sloţka intoxikace především 

v neurologické oblasti. U části případů se vyskytují bludy, popřípadě i halucinace 

při zachované orientaci v situaci. Následná amnézie je častá. Ve vývoji závislosti 

častost výskytu komplikovaných opilostí stoupá. 

     Patická opilost je typem opilosti, který jiţ řadíme mezi alkoholové psychózy. 

Je to kvalitativní porucha vnímání i vědomí. Mrákotný, delirantní, popřípadě 

amentně-delirantní stav propuká náhle v doprovodu s úzkostnými či paranoidními 

stavy. Navenek zřetelně nejsou porušeny motorika a artikulace řeči. Sledovatelné 

jsou změny ve výrazu tváře, v pohybu spojeném s motorickým neklidem 

s celkově neúčelným počínáním. (Heller, Pecinovská a kol., 1996) 

     Delirium tremens je alkoholické delirium, provázené výrazným třesem. Bývají 

velmi ţivé a děsivé halucinace. (Vokurka, Hugo a kol., 2008) 

     Delirium je kvalitativní porucha vědomí, pozornosti, vnímání, myšlení i 

paměti. Pacient je obvykle zcela dezorientovaný, má halucinace, je rozrušený a 

úzkostný.  Tento stav doprovázejí vegetativní projevy jako je bušení srdce, 

pocení, změny krevního tlaku a podobně. 

     Delirium můţe doprovázet odvykací stav. Jedná se o ţivot ohroţující stav, 

spojený s úzkostným neklidem, zrakovými iluzemi a halucinacemi. Pacient 

nepostihuje situaci, nelze s ním navázat přiměřený kontakt, je dezorientován 

všemi kvalitami. Při deliriu dochází k rozvratu vodního a minerálního 

prostředí.(Marková a kol., 2006) 

     U alkoholické halucinózy a alkoholické paranoidní psychózy je jednoznačně 

v popředí psychická alterace, i kdyţ tito pacienti mohou trpět váţnou interní nebo 

jinou chorobou. Největším rizikem u nich bývá jednání pod vlivem psychotických 

příznaků, coţ můţe vyústit např. v suicidální pokus. Proto je důleţitý nepřetrţitý 

dohled. (Nešpor, Csémy, 1996) 

     Korsakovova psychóza je pojmenovaná po S.S.Korsakovovi, který tuto 

psychózu popsal v roce 1887. Typickým příznakem je porucha krátkodobé paměti 

a dezorientace při zachování dávných záţitků a profesionálních dovedností. 

Lucidita vědomí je zachována. Mezery v paměti pacient vyplňuje konfabulacemi, 

kterým sám věří. Tato psychóza se vyskytuje častěji u ţen. Diagnózu 

Korsakovovy psychózy lze stanovit na podkladě těchto hlavních symptomů: 
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retrográdní amnézie, konfabulace, narušená orientace a vštípivost. Častým 

komplikujícím stavem je periferní neuritida. (Heller, Pecinovská a kol., 1996) 

     Alkoholická demence je konečným vyústěním „alkoholické kariéry“, nejčastěji 

jako důsledek opakovaných a neúspěšně léčených alkoholických delirií nebo 

příbuzných alkoholických psychóz, nezřídka i jako terminální projev chronického 

alkoholického poškození mozku a celého organismu, bez předchozích 

psychotických epizod. Podstatu stavu není moţné terapeuticky ovlivnit. Takové 

osoby potřebují plnou péči a dohled v sociálních zařízeních. Podmínkou 

stabilizace škod je důsledná abstinence od alkoholu. (Skála a kol., 1987) 

 

2.1.2 ONEMOCNĚNÍ SOMATICKÁ 

     Protoţe se alkohol z trávícího ústrojí vstřebává do krve, ovlivňuje prakticky 

všechny systémy lidského těla a poškozuje je. 

     Orgánem, který bývá nadměrným pitím alkoholu nejdříve poškozen, jsou játra. 

V játrech probíhá za účasti alkoholdehydrogenázy oxidace alkoholu na 

acetaldehyd, který ve větších koncentracích poškozuje membránu hepatocytů. Je-

li jaterní buňka soustavně zatěţována odbouráváním etanolu, dochází ke změnám 

v metabolismu lipidů. To vede k hromadění lipidů v hepatocytech, k jaterní 

steatóze. Tento stav je zpravidla provázen zvětšením jater. Steatóza obvykle 

nepůsobí pacientovi ţádné subjektivní obtíţe, pokud nedojde k nadměrnému, 

bolestivému rozepětí jaterního pouzdra. (Heller, Pecinovská a kol., 1996) 

     Dalším stupněm poškození jaterního parenchymu je jaterní fibróza, coţ je 

vazivově zánětlivá reakce. Po extrémním zatíţení jater alkoholem se můţe 

vyvinout akutní alkoholická hepatitida. Hepatitida je velmi závaţný, ţivot 

ohroţující stav, který se projevuje horečkou, zvracením, bolestí v podbřišku a 

ţloutenkou. Výjimkou nejsou ani krvácivé projevy. Onemocnění má značnou 

mortalitu, pokud není včas a správně diagnostikováno. 

     Nejtěţším stupněm degenerace jaterního parenchymu je jaterní cirhóza, která 

je provázena vazivovou přestavbou s uzly. Takto nemocná játra ztrácejí svou 

funkci. Projeví se řadou příznaků jako únava, ascites, otoky, poruchy krevní 

sráţlivosti, zaţívací obtíţe, ţloutenka a změny kůţe. Nejzávaţnějším stavem 

poruchy funkce jater je jaterní selhání a smrt. 
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     Cirhotická játra jsou vhodným terénem pro vznik primárního karcinomu jater. 

Klinický obraz je podobný cirhóze. Prognóza karcinomu v cirhotických játrech je 

infaustní, přeţití se počítá na týdny, nejvýše měsíce. (Heller, Pecinovská a kol., 

1996) 

     S abúzem alkoholu souvisí asi polovina onemocnění pankreatu. Akutní 

pankreatitida se objevuje náhle, obvykle za 12 aţ 48 hodin po alkoholovém 

excesu. Většina onemocnění probíhá pod morfologickým obrazem edematózní 

pankreatitidy. Asi ve 12% se vyskytuje hemoragicko-nekrotická forma s velmi 

špatnou prognózou. Klinicky probíhá akutní pankreatitida pod obrazem náhlé 

příhody břišní. Chronická pankreatitida je u abuzérů častější neţ pankreatitida 

akutní. Můţe zůstat nepoznaná, protoţe existují i klinicky němé formy. Postiţena 

můţe být jak exokrinní, tak i endokrinní funkce pankreatu. (Skála a kol., 1987) 

     Trávicí ústrojí je poškozováno především přímým kontaktem alkoholu 

s citlivou sliznicí – od dutiny ústní aţ po konečník. Alkohol způsobuje v první 

fázi reaktivní překrvení, které umoţňuje snazší prostup infekce sliznicí a následné 

záněty, jeţ mohou vyústit ve ztenčení sliznice a vymizení příslušných ţlázek. 

V ţaludku vzniká atrofická gastritida, která můţe předcházet rakovině ţaludku. 

Na sliznici poškozené alkoholem snáze vznikne ţaludeční vřed. Alkohol má 

přímý toxický vliv na sliznici tenkého střeva a tím způsobuje zhoršené 

vstřebávání ţivin a vitamínů. (Heller, Pecinovská a kol., 1996) 

     Srdce a krevní oběh poškozuje alkohol přímo. Pacienti závislí na alkoholu jsou 

ohroţeni alkoholickou kardiomyopatií a systémovou arteriální hypertenzí. 

     Toxický vliv alkoholu na sliznici dýchacích cest se projevuje častými záněty, 

které mají těţší průběh i vyšší mortalitu. 

     Častější jsou hormonální a sexuální poruchy u muţů i ţen zneuţívajících 

alkohol. Četnější menstruační problémy. Poruchy plodnosti. Fetální alkoholický 

syndrom můţe nastat i v důsledku pití alkoholu v časných stadiích gravidity, kdy 

ţena ještě o těhotenství neví. Podstatně častější jsou i méně nápadná poškození 

plodu. (Nešpor, 2009) 

     Hematologické projevy alkoholismu jsou pestré. Typickým projevem abúzu 

alkoholu je makrocytární anémie. Dále najdeme trombocytopenii a leukopenii. 

Hemoragická diatéza je dána trombocytopenií, poruchou agregace trombocytů a 

nedostatečnou tvorbou koagulačních faktorů v poškozených játrech. Je 
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prodlouţena krvácivost a sráţlivost, často dochází k epistaxi a nápadně snadné 

tvorbě hematomů. (Heller, Pecinovská a kol., 1996) 

     K somatickým onemocněním lze přiřadit i úrazy a dopravní nehody vznikající 

v důsledku uţívání alkoholu.  

 

2.2 DOPADY ALKOHOLISMU V SOCIÁLNÍ OBLASTI 

     V naší společnosti je konzumace alkoholu tolerována, pokud je součástí 

různých společenských setkání a příleţitostí. Předpokládá se ovšem, ţe kaţdý zná 

svoji únosnou hranici. Společnost dokáţe tolerovat i občasné překročení těchto 

mezí. V případě, ţe jedinec nedokáţe pití regulovat a přestává ho tolerovat, 

dochází ke změně postojů k okolí a přestává zodpovědně plnit své úkoly a běţné 

sociální aktivity. Začíná být pro okolí přítěţí a přestává být tolerován. Takoví lidé 

se postupně ocitají na pokraji společnosti a hledají nové sociální kontakty ve 

společnosti, která je jim blízká. Potřebují takové přátelé, se kterými mohou sdílet 

svou závislost, a kteří je nebudou odsuzovat nebo se nad jejich chováním 

pohoršovat.     

     Společnost nahlíţí na závislost u ţen s větším opovrţením neţ u muţů. To 

vede často k sociální izolaci, kdy ţena pije potají doma.  

 

2.2.1 ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ 

     Uţívání alkoholu je často příčinou ztráty zaměstnání. Takový člověk začíná 

být nespolehlivý, zhoršuje se jeho výkonnost a schopnost soustředit se. Postupně 

začíná mít problémy s docházkou do zaměstnání, dochází k častým absencím, 

které odůvodňuje smyšlenými výmluvami. V případě ztráty zaměstnání nemá 

motivaci a energii hledat práci jinou. Často práci neseţene, protoţe se o jeho 

závislosti ví. Tak se dostává do začarovaného kruhu, který jej podporuje v pití a 

stává se nezaměstnaným. 

 

2.2.2 ŢIVOT RODINY ALKOHOLIKA 

     Závislost na alkoholu představuje značnou zátěţ i pro rodinu. Člověk závislý 

na alkoholu devastuje rodinu materiálně, sociálně i psychicky.  

     Postupně dochází k závaţnému narušení rodinných vztahů a ke změně rolí. 

Alkoholik se nechová tak, jak poţaduje jeho role, neplní své povinnosti, stává se 
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bezohledným k partnerovi i k dětem. Lţe a nedodrţuje sliby, je nespolehlivý. 

Postupně v rodině ztrácí postavení i úctu. Stává se nenáviděným a opovrhovaným, 

je v pozici toho, kdo kazí pohodu, a proto o něj nikdo nestojí, ostatní se ho 

nanejvýš bojí. 

     Alkoholik sniţuje sociální status celé rodiny, resp. jejich jednotlivých členů. I 

ti bývají tímto způsobem stigmatizováni, přestoţe obecný postoj k nim bývá spíše 

ambivalentní neţ jednoznačně odmítavý (ostatní lidé je často litují). Děje se tak 

zejména v menších městech, kde nelze tuto skutečnost utajit a spoléhat na 

anonymitu. 

     Závislost na alkoholu je ekonomicky zatěţující, a proto rodina obvykle strádá i 

materiálně. Riziko materiální nouze zvyšuje skutečnost, ţe alkoholik často ztrácí 

práci a není schopen finančně zajistit ani své potřeby. (Vágnerová, 2004) 

 

2.2.3 ALKOHOLIK JAKO RODIČ 

     Osoby závislé na alkoholu nejsou schopny správně plnit rodičovské role. Svou 

závislostí nepříznivě ovlivňují psychický i zdravotní stav svého dítěte.  

     Děti mohou být zanedbávány po stránce výţivy nedostatečnou a nesprávnou 

výţivou. Rodič alkoholik není schopen obstarat svému dítěti plnohodnotnou a 

vyváţenou stravu a tak dochází k malnutrici dítěte. Také bývá zanedbáváno 

v oblasti hygieny.  Dítě nemá moţnost si vytvořit zásady zdravého ţivotního stylu 

a správných hygienických návyků. To má celoţivotní následky pro jeho zdravý 

vývoj. 

     Děti alkoholiků strádají také po stránce psychické. Takoví rodiče jim nevěnují 

dostatečnou pozornost, nehrají si se svými dětmi, nevěnují se jim v jejich volném 

čase a nevytvářejí pro ně vhodné aktivity. Dítě si tak není schopno samo utvořit 

představu, jak vyuţít vhodně volný čas.  

     Taková rodina není pro dítě zdrojem jistoty a bezpečí. Děti mají často 

problémy mezi svými vrstevníky. Obtíţně navazují kontakty, stydí se za své 

rodiče, případně jimi pohrdají. Mohou mít problémy s učením, přestoţe jsou 

inteligentní. Jejich situace v rodině je pro ně důleţitější neţ výsledky ve škole. 

     Nejhorším důsledkem je nápodoba rodičů, kdy se dítě se svým rodičem 

alkoholikem identifikuje. Jeho chování a počínání můţe být po zbytek ţivota 

velmi problematické. 
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     Děti matek alkoholiček mohou trpět fetálním alkoholovým syndromem (FAS). 

Fetální alkoholový syndrom je fyzické, psychické a mentální postiţení dítěte 

vznikající v souvislosti s nadměrnou konzumací alkoholu matkou během 

těhotenství. Bývají poruchy růstu, vývoje mozku, abnormality obličeje. (Vokurka, 

Hugo a kol., 2008) 

 

2.2.4 DĚTI ALKOHOLIKŮ V DOSPĚLOSTI 

     Zkušenost z dětství můţe ovlivnit jejich vztah k sobě i k okolnímu světu. 

Taková zkušenost nebyla vţdycky taková, aby dokázali odlišit, jaké chování je 

v určité situaci normální. Proto mívají tito lidé problémy s navazováním a 

vytvářením hlubších vztahů.  

     Jejich postoj k alkoholu bývá častěji více vyhraněný, buď sami začnou pít, 

nebo k němu mají značný odpor. Mohou se identifikovat s rodičem – 

alkoholikem. Stát se stejně neodpovědnými a bezohlednými. Jindy mohou 

přijmout komplementární roli zvýšeně odpovědného a loajálního partnera, který 

se nechá vyuţívat a nedovede se proti tomu bránit. Přijetí této role souvisí s jejich 

niţší sebejistotou a horším sebehodnocením, s potřebou udrţet si něco, co je jisté, 

i kdyţ to není zcela uspokojující. (Vágnerová, 2006) 

 

2.2.5 BEZDOMOVECTVÍ, CHUDOBA, NÁSILNÁ TRESTNÁ 

ČINNOST 

     V důsledku závislosti na alkoholu dochází k postupné degradaci jedince ve 

všech oblastech ţivota. Alkoholik obtíţně shání práci, a kdyţ ji seţene, není 

zpravidla schopen do zaměstnání pravidelně docházet. Ztrácí moţnost vydělat si 

finanční prostředky ke své obţivě. Postupně rozprodá majetek svůj a mnohdy i 

majetek rodiny. Tento nekončící proces se někdy ještě zkomplikuje zadluţením 

se, coţ situaci jen zhoršuje a většinou to má fatální následky pro celou rodinu 

alkoholika. V konečném důsledku se z takového jedince stává bezdomovec, který 

není schopný se o sebe přijatelným způsobem postarat. Ztrácí soběstačnost a 

parazituje na společnosti. 

     Vlivem alkoholu se narušuje i schopnost zdravého úsudku a sebeovládání. 

Zvyšuje se riziko úrazů a nehod. V alkoholové intoxikaci dochází k násilným 

trestným činům a agresivnímu chování. 
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3. KOMUNIKACE  

   

      Komunikace je jedním ze základních prostředků uspokojování potřeb 

pacientů. Prostřednictvím komunikace ošetřovatelský personál navazuje kontakt 

s pacientem. Zkušený zdravotnický pracovník jiţ při prvním kontaktu dokáţe 

odhadnout komunikační schopnosti pacienta a dokáţe přizpůsobit způsob a obsah 

svých sdělení schopnosti tyto informace přijímat a chápat. Dovede také rozpoznat 

různé komunikační bariéry a snaţí se je postupně překonat a odstranit. Efektivní 

komunikace je jednou z důleţitých podmínek pro adaptaci pacienta 

v nemocničním prostředí a pro úspěšnou léčbu. 

     Člověk, jako jedinečná a neopakovatelná bytost, jako sociální tvor, se liší od 

ostatních ţivočichů tím, ţe je schopen pomocí řeči, ale i mimikou, gesty, pohyby 

se dorozumívat a přenášet myšlenky. Komunikace jako prostředek dorozumívání 

mezi lidmi je zároveň podmínkou existence sociálního systému. Komunikace 

napomáhá jedinci začlenit se do společnosti. (Kelnarová, Matějková, 2009) 

     V poslední době se věnuje velká pozornost výuce i tréninku komunikace 

v pomáhajících profesích. Existují názory, ţe jde o schopnost, kterou někdo je 

nadán, jiný nikoliv. To je omyl. Komunikace je dovednost, kterou je moţné 

rozvíjet kdykoliv v ţivotě člověka. Pokud je splněna základní podmínka – chtít, 

pak se můţeme zdokonalit. Navíc sestra pomáhá nemocným rozšířit jejich 

sociální kompetence. Nemoc, odloučení od rodiny, nemoţnost pracovat, to vše 

můţe mít za následek zhoršení pacientových komunikačních dovedností. Tady je 

pak prostor pro práci sestry na rozvoji komunikačních dovedností nemocného. 

(Venglářová, Mahrová, 2006) 

 

3.1 VERBÁLNÍ KOMUNIKACE 

     Verbální komunikací se rozumí sdělování prostřednictvím slov, řeči. Jde o 

sdělování obsahů zpráv a informací. Pro srozumitelnost jakéhokoli verbálního 

sdělení je důleţité kontrolovat, co chceme říci a jak to chceme říci.  

     Ve věcné části sdělení se dopouštíme mnoha chyb, a ty pak činí proces 

komunikace zdravotnického pracovníka s pacientem náročnější, sloţitější, 

problematičtější a mohou vést k nepochopení obsahu sdělení. Problémy 
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v obsahové části sdělení se pochopitelně promítají do interakce obou 

komunikujících, tedy do vztahu sestra – pacient. 

     Chybná nebo nezvládnutá verbální komunikace můţe být intenzivním zdrojem 

sororigenie, tedy poškození pacienta sestrou resp. jiným zdravotnickým 

pracovníkem. Slovo pak nepůsobí jako lék, ale jako jed. V napětí, nejistotě a 

obavách je pacient daleko vnímavější na neobratné a znepokojivé výroky o 

nemoci a léčení neţ člověk zdravý. Slovo totiţ, ač se to nezdá, má obrovskou 

moc. Slova dokáţou utěšit, urazit, nebo dokonce ranit. (Špatenková, Králová, 

2009) 

     Má-li být komunikace efektivní, je nutné sledovat sloţky komunikace jako 

např. rychlost řeči, hlasitost, pomlky, výšku hlasu, délku projevu, přítomnost 

embolických slov a intonaci. 

     Rychlost řeči je úměrná naší znalosti tématu. Ta nemusí být stejná u 

posluchače. Také můţe zakrývat nejistotu, potřebu mít hovor „rychle za sebou“. 

Rychle také můţe mluvit člověk v obavě, ţe ho ten druhý nenechá domluvit. 

     Hlasitost je rozdílná podle povahy sdělení. Jinou hlasitost zvolíme při potřebě 

upoutat pozornost, ve větších prostorách. Zbytečně hlasitý projev působí 

nepříjemně, netaktně, budí představu o potřebě nadvlády nad publikem. Nemocní 

ztiší hlas při hovoru na intimní či nepříjemné téma, při obavách, nejistotě. 

     Pomlky nebo úplné přerušení hovoru můţe mít různé příčiny. Sestra můţe 

dávat prostor nemocnému pro přemýšlení, odpočinek. Mlčet neznamená nutně 

nemít co říci. 

     Výška hlasu bývá odrazem emocí. Kaţdý má určitou polohu hlasu, která je mu 

vlastní. Pokud jsme ve stresu, bojíme se, máme velkou radost, projeví se to na 

výšce hlasu. Význam sdělení podtrhuje intonace. Můţe být naším pomocníkem 

při zdůraznění významu, pochopení, naléhavosti. Mění význam sdělovaného. 

(Venglářová, Mahrová, 2006) 

     Další velmi důleţitou sloţkou úspěšné komunikace jsou kritéria jako 

jednoduchost, stručnost, zřetelnost, vhodné načasování a přizpůsobivost. 

     Aktivní naslouchání a pozorování pacienta je skutečně nejefektivnější cestou, 

jak s pacientem navázat dobrý vztah, jak snadno a rychle získat potřebné 

informace a pochopit pacientovu zkušenost s nemocí. Ignorování nebo devalvace 

pacientovy zkušenosti můţe komplikovat celkové posuzování pacientovy situace, 
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ohrozit budování dobrého vztahu a blokovat účinnou komunikaci mezi 

zdravotníkem a pacientem. 

     Neexistuje ţádná univerzální geniální teorie, která by popisovala, jak se mají 

zdravotničtí pracovníci k pacientům chovat, aby byli spokojeni. Je jen jedna 

jednoduchá rada: Nedělejte druhým to, co nechcete, aby druzí dělali vám. 

     Pokud máte s pacientem navázaný dobrý vztah, je to velmi dobrý předpoklad 

k tomu, ţe i následná komunikace proběhne dobře. (Špatenková, Králová, 2009) 

 

3.2 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 

     Neverbální komunikace je nejjednodušeji definována jako řeč těla. Patří k ní 

všechny projevy, které vysíláme, aniţ bychom mluvili, a i ty, kterými řeč 

doprovázíme. Podíváme-li se na neverbální komunikaci podrobněji, zjistíme, ţe 

má několik funkcí. Pouţíváme ji k tomu, abychom její pomocí řeč podpořili, nebo 

také úplně nahradili. Její pomocí vyjadřujeme emoce, své interpersonální postoje. 

Pouţíváme ji k představení v širším slova smyslu – sebereprezentaci. Řeč těla je 

povaţována za upřímnější neţ verbální projev. Dá se říct, ţe nejdůleţitější 

„slyšíme“ očima, přičemţ nezapomínáme, ţe do komunikace je zapojen i čich a 

hmat. To, co přijímáme verbálním kanálem, jsou holá fakta. (Venglářová, 

Mahrová, 2006) 

     Neverbální komunikace je komunikace beze slov. Můţe někdy dokonce zcela 

nahradit komunikaci verbální, obvykle ji ale doprovází. Neverbální komunikace 

tedy ilustruje verbální sdělení, podtrhuje, zesiluje jeho účinek.  

     Neverbální komunikace můţe dokonce odhalit, ţe řečená slova nejsou 

autentická, ţe se vás někdo pokouší oklamat, ţe se snaţí něco předstírat, nebo 

naopak zastírat. Neverbální projevy při komunikaci totiţ většinou nebývají tak 

přísně kontrolovány jako řeč. Pokud tedy umíte dobře „číst“ neverbální projevy a 

naslouchat svrchním tónům řeči, dozvíte se i to, co slova zakrývají. 

Prostřednictvím neverbálních projevů lze totiţ vyjádřit celou řadu skutečností. 

Mnohé pocity a city lze vyjádřit nejvýstiţněji právě nonverbálně – výrazem 

v obličeji a pohyby těla. Například zájem se projevuje mírným předklonem 

k druhému člověku, očním kontaktem, popřípadě i dotekem ruky. (Špatenková, 

Králová, 2009) 
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     Neverbální komunikaci lze rozdělit do několika součástí. Nejznámějším je 

členění podle Křivohlavého. Ten říká, ţe v neverbální komunikaci jde o to, co si 

sdělujeme výrazem obličeje - mimikou, přiblíţením a oddálením – proxemikou, 

dotekem – haptikou, fyzickým postojem – posturologií, pohybem – kinetikou, 

gesty, pohledy a úpravou zevnějšku. 

     Právě úprava zevnějšku a vzhled zdravotnického pracovníka hrají důleţitou 

roli v neverbální komunikaci.  

     Sesterská uniforma je symbolem určité pozice, role, a tedy i kompetence 

v určité situaci. Sestra, která není adekvátně oblečená a upravená, vyvolává 

v pacientovi nejistotu a pochyby. Pacienti jsou vůbec poněkud konzervativní. 

Očekávají nejen to, ţe sestra bude slušně, čistě a pečlivě upravena, ale ţe se 

současně také bude vyhýbat nonkonformním způsobům úpravy těla a zevnějšku. 

Taková úprava zevnějšku totiţ nepůsobí důvěryhodně. (Špatenková, Králová, 

2006) 

 Dalším důleţitým aspektem neverbální komunikace je dodrţování hranic 

tělesného kontaktu. Právě ve zdravotnictví vzhledem k nutnosti ošetřování a 

vyšetřování často vstupujeme do intimní zóny pacienta. To je v běţném ţivotě 

nepřípustné. Někteří pacienti to zpočátku nesou nelibě. V tomto ohledu je důleţitý 

přístup a jednání zdravotnických pracovníků. Svými komunikačními schopnostmi 

a profesionálním jednáním dokáţeme pacienta ubezpečit o oprávněnosti a 

důleţitosti našeho počínání tak, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním a 

obavám. 

 

3.3 EVALVACE A DEVALVACE 

     Umět lidem nezištně pomáhat a zastat se jich, pokud jsou v právu, to je 

opravdové umění v kaţdé době. Povolání zdravotníků vyţaduje, aby empatií, 

ochotou nezištně pomáhat druhým hořeli. Zdravotníci ve styku s druhými lidmi 

sdělují pacientům určitou míru váţnosti, úctu i pokoru.  

     Ve zdravotnictví se však setkáváme i s takovým jednáním zdravotníků, při 

kterém je nemocný poniţován, zesměšňován, zachází se s ním necitlivě, hrubě. 

Devalvačně se v interakci zdravotníka a pacienta chová ten, kdo neustále skáče 

nemocnému do řeči, nevěnuje pacientovi pozornost, nastolí jiné téma při 

komunikaci, nepřipustí nemocnému dotazy. Lidé, kteří se chovají devalvačně, 
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jsou nepřátelští, namyšlení, hrubí, pyšní, netaktní a necitliví. Ve zdravotnictví jim 

právem nenáleţí pracovní místo. (Kelnarová, Matějková, 2009) 

     To, jak se chováme, jak jednáme a co děláme, není nikdy neutrální. 

V mezilidských vztazích má jednání obou pozitivní nebo negativní efekt. 

Devalvace je projevem neúcty, sniţování a poniţování v mezilidském vztahu. 

Evalvace je projevem úcty a vzájemné váţnosti. Obojí se nás tzv. dotýká. Přitom 

devalvace, která výrazně sniţuje sebevědomí, je bolestivá a je vnímána mnohem 

intenzivněji. (Venglářová, Mahrová, 2006) 

 

3.4 KOMUNIKACE S PACIENTEM POD VLIVEM 

ALKOHOLU 

     S pacienty pod vlivem alkoholu se nesetkáváme jen v psychiatrických 

zařízeních nebo léčebnách, ale také na nejrůznějších somatických odděleních. 

Nemusí se jednat jen o pacienty akutně intoxikované, ale také o pacienty 

s chronickým abúzem alkoholu. Pacientova závislost je často komplikací nejen při 

zdravotnické intervenci, ale bývá i příčinou úrazů nebo nemoci samotné. U této 

skupiny pacientů je nutný nejen profesionální zájem sestry a její odborné znalosti, 

ale také spolupráce sestry s rodinou. Komunikace s takovými pacienty neprobíhá 

vţdy podle běţných pravidel.  

     Obecně lze říci, ţe v ebrietě jsou vnímání a pozornost otupeny, vědomí můţe 

být porušeno – od somnolence přes sopor aţ po kóma. Psychická výkonnost klesá. 

Poruchy chování jsou nejčastěji euforie nebo agresivita. Odeznívání ebriety bývá 

doprovázeno bolestí hlavy, nauzeou, zvracením, závratěmi, ţízní, únavou a 

podráţděností. Chronický abúzus alkoholu pak vede ke sníţení tělesných a 

duševních schopností, nekritičnost, poruchám koncentrace. Časté depresivní stavy 

mohou vést k sebevraţdě. Konečným stadiem jsou alkoholické psychózy a 

demence. (Venglářová, Mahrová, 2006) 

     Péče o takové pacienty je velice náročná, protoţe sestra můţe mít předsudky 

vůči těmto pacientům a můţe k nim přistupovat s určitým odstupem. Pacienti pod 

vlivem alkoholu, nebo chroničtí alkoholici mohou být agresivní a jejich chování je 

obtíţně předvídatelné. Často je s nimi obtíţná spolupráce, snaţí se manipulovat 

s ošetřovatelským personálem, nerespektují sociální a společenské normy. 
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     V komunikaci je důleţitá srozumitelnost a jasnost. Pokud zůstaneme klidní a 

neutrální, je riziko neadekvátních reakcí pacienta menší. Hlídáme si své i 

pacientovy neverbální projevy. Po zhodnocení stavu se chováme podle zásad 

jednání s problematickým pacientem. Podpoříme jakýkoliv náznak k motivaci ke 

změně. Umíme doporučit odbornou pomoc. U závislého pacienta je nezbytná 

schopnost nepřijmout manipulativní chování, rozhodnost a důslednost. Při 

dlouhodobějším styku jasné stanovení pravidel a hranic, které těmto pacientům 

chybí a budou mít tendence je porušovat. (Venglářová, Mahrová, 2006) 

     Sestry se v komunikaci s těmito pacienty často dopouštějí závaţných chyb, 

které se stávají překáţkou v komunikaci. Nevhodné je zejména kritizování, 

potřeba hodnotit chování pacienta, zavrhovat jej, dávat najevo projevy znechucení 

a vyčítání. Kontakt s takovým pacientem klade vysoké nároky na profesionalitu a 

zkušenost sester i na jejich psychiku. 

 

3.5 KOMUNIKACE S AGRESIVNÍM PACIENTEM 

     V civilizované společnosti je agrese povaţována za chování, které patří mezi 

pudy sebezáchovy. Je projevem nízké tolerance k psychické zátěţi, bolesti. 

Agrese se projevuje afektivním chováním a můţe docházet i k násilnému chování, 

při kterém někdy můţe být ohroţen i ţivot. S agresivním chováním se setkáváme i 

ve zdravotnických zařízeních. 

     Komunikace s problémovým nemocným je často sloţitější neţ ošetřovatelská 

péče o tohoto pacienta. Projevíme-li však zájem o nemocného, a pokud se nám 

podaří pochopit, ţe neadekvátní reakce vyplývají ze strachu z jeho ohroţení, 

můţeme očekávat úspěch i při komunikaci s takovým pacientem. 

     Agresivní chování se můţe projevit vulgárním slovníkem pacienta ke 

zdravotnickému personálu, boucháním dveřmi, odmítáním léků, odborných 

výkonů, můţe však dojít také k fyzickému napadení zdravotníků, pacientů, 

návštěvníků a rodinných příslušníků. (Kelnarová, Matějková, 2009) 

     Projevem agresivního chování bývá verbální agrese, fyzické napadání, 

poškozování věci, sebepoškozování a neverbální projevy pacienta. Sestra by si 

měla všímat především neverbálních projevů, které ji mohou upozornit na hrozící 

nebezpečí.  Takový nemocný přechází nervózně po místnosti, podupává, kope do 

předmětů.  Můţe bouchat o stůl předměty, případně dokumentací. Má 
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nepravidelný dech. Narušuje intimní zónu zdravotníka, při rozhovoru se mu 

naklání do obličeje. Intenzivně gestikuluje, zesiluje hlas, pouţívá vulgarizmy. 

     Komunikace s agresivním pacientem vyţaduje klidné a profesionální chování. 

Hlas zdravotníka má být klidný, vlídný a níţe poloţený, tišší. Pohyby mají být 

pomalé. Svoji roli můţe mít i vhodně pouţitá haptika, doteky mohou být 

nemocnému příjemné. Ne vţdy to ale dovolí individuální a povahové zvláštnosti 

zdravotníků. Je moţné také zvolit jako odpověď na agresivní chování pacienta 

zrcadlovou reakci. 

     S agresivním pacientem by neměl být zdravotník nikdy sám. Na odděleních by 

měla existovat předem domluvená vnitřní obrana zdravotnického personálu před 

agresivními pacienty. (Kelnarová, Matějková, 2009) 

 

3.6 KOMUNIKACE S DEPRESIVNÍM PACIENTEM 

     Pacient s depresí je chorobně smutný, skleslý, ztrácí zájem o dění kolem sebe. 

Mohou se objevit poruchy spánku, příjmu potravy. Takový pacient ztrácí radost 

ze ţivota, klesá mu sebevědomí. Odmítá komunikovat, nemá zájem o léčbu. Péče 

o takového pacienta je náročná pro ošetřovatelský personál i pro rodinu a blízké 

nemocného. 

     V počátku ošetřování má sestra tendenci pomáhat nemocnému, podporovat ho 

v těţké situaci, často i nad rámec svých povinností. Při negativní reakci má 

tendenci se stáhnout, šetřit síly. Delší pobyt s depresivními lidmi vyvolává obavu 

před nákazou, jakoby smutek přecházel i na okolí. V kontaktu nám nemocný dává 

najevo, ţe naše péče nemá smysl nebo ţe si ji nezaslouţí. Rizikem je moţnost 

sebevraţedného chování. (Venglářová, Mahrová, 2006) 

     Při komunikaci s nemocným sestra musí dávat najevo pochopení pro stav 

nemocného. Má umoţňovat nemocnému reagovat dle jeho stavu a pocitů. 

Podporovat jeho vůli a snahy. Nesmí zlehčovat obtíţe nemocného, neměla by 

nutit pacienta do přílišných aktivit.  

 

3.7 KOMUNIKACE S PACIENTM S PROJEVY DEMENCE 

     V ošetřovatelské praxi se s pacienty s demencí setkáváme poměrně často. Tito 

nemocní vyţadují individuální ošetřovatelskou péči a empatický přístup. 
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     Demence postihuje dospělé osoby, tzn. lidi, kteří mají o sobě představu jako o 

dospělém člověku, ale ztrácejí schopnost fungovat dospěle. Poruchy nastupují 

pozvolna, zhoršují se. Změny jsou nevratné. Zlepšení nastává pouze při vytvoření 

podpůrné sítě, při odejmutí podpory se situace znovu zhorší. Dochází k poruchám 

kognitivních funkcí – paměti, časoprostorové orientace, myšlení, řeči. Od lehkých 

forem, kdy nemocný zapomíná některé údaje a je nepřesný v orientaci, aţ po 

neschopnost porozumět situaci, zařadit ji do širšího kontextu, neschopnosti 

pouţívat řeč. Dochází také k poruchám chování. U lehčích forem jde o nápadnosti 

v chování – apatie, nezájem, nespolehlivost. Váţnější poruchy se projevují 

nápadnostmi, chyběním náhledu na potřebu pečovatelské výpomoci. Navázat a 

udrţet kontakt s pacientem je velmi těţké. (Venglářová, Mahrová, 2006) 

     V komunikaci s takovým pacientem se musíme vyvarovat otázek, na které 

nedovede odpovědět. Pokud je to moţné snaţíme se ignorovat případné nevhodné 

chování pacienta. Chování nemocného bereme jako příznak nemoci.  Sestra musí 

pouţívat krátké věty, jednoduchá a obvyklá slova. Komunikujeme krátce a 

opakovaně. Ověřujeme si, zda nemocný udrţí pozornost, jestli nás vnímá a rozumí 

nám. Na takto nemocného pacienta nesmíme spěchat, být nervózní, nedáváme 

příliš mnoho podnětů. Nemocného nenutíme, aby se více snaţil. 

     Chování a jednání sestry klade vysoké nároky na trpělivost a odborné znalosti. 

Sestra můţe být vzorem svým jednáním i pro rodinné příslušníky nemocného. 

Můţe jim pomoci nalézt způsob komunikace s nemocným s poruchou intelektu. 
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4. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY 

ZÁVISLÉ NA ALKOHOLU 

     S péčí o pacienty závislé na alkoholu se setkávají sestry především na 

psychiatrických odděleních nemocnic. Stále častěji se ale setkáváme s pacienty se 

závislostí i na odděleních somatických, v ambulancích a na odděleních následné a 

dlouhodobé péče. Ošetřovatelská péče o tyto pacienty je pro sestru psychicky 

náročná a vyţaduje profesionální přístup, dovednost komunikace a značnou míru 

empatie. Je celkem pochopitelné, ţe při prvním kontaktu s pacientem, který je 

zanedbaný, zapáchá, případně je pod vlivem alkoholu, sestra navazuje kontakt 

s určitým sebezapřením. Záleţí pak především na zkušenostech a profesionalitě 

sestry, do jaké míry dokáţe tento svůj vnitřní postoj překlenout a přistupovat 

k pacientovi bez předsudků. 

     Někteří nemocní mají projevy chování, které nás popouzejí, obtíţně je 

zvládáme. Pokud se jedná o lidi zanedbané, s projevy alterace intelektu, mají 

zdravotníci někdy tendenci jednat s lidmi degradujícím způsobem. Také pokud je 

sníţeno vědomí, přítomna agrese, je obtíţné zachovávat pravidla společenského 

chování. Je to však nezbytné. (Marková a kol., 2006) 

     Jednání zdravotníků má zásadní vliv na zvládnutí situace a na vytvoření vztahu 

mezi pacientem a zdravotníkem, ale také mezi rodinou nemocného a 

ošetřovatelským personálem. Vybudování tohoto vztahu nám umoţní přístup 

k informacím potřebným pro správné vytvoření ošetřovatelského plánu péče a 

jeho vhodnému načasování. 

      

4.1 USPOKOJOVÁNÍ  POTŘEB  PACIENTŮ 

     Nejpopulárnějším rozdělením potřeb je hierarchické uspořádání potřeb 

vycházející z teorie potřeb podle Maslowa (1970), která je zaloţena v duchu 

humanistické psychologie. Hierarchií se zde rozumí pořadí proţívané naléhavosti 

potřeb (jde o pociťování potřeb, nikoliv chování). Maslow zásadně rozlišuje 

potřeby niţší neboli základní a vývojově vyšší. K základním potřebám řadí 

potřeby fyziologické a potřebu bezpečí. Dle Maslowa teprve později v ontogenezi 

vznikají potřeby vyšší, v nichţ se upevňuje vazba jedince na sociální podmínky 
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jeho fungování (potřeby styku, náleţení apod.). Vývojově nejvyšší jsou potřeby 

růstu, které tvoří komplex organizovaný kolem potřeby seberealizace. (Plevová a 

kol., 2011) 

     Ošetřovatelství chápe člověka jako jedinečnou, komplexní, holistickou bytost. 

Podle holistické teorie vychází z názoru, ţe potřeby jednotlivce musí být 

v rovnováze. Pokud dojde k narušení této rovnováhy, dochází k nemoci. Sestry 

proto musí věnovat značnou pozornost uspokojování základních potřeb pacientů 

v oblasti biologické, psychické, sociální i duchovní. 

     Mezi biologické potřeby řadíme potřebu tekutin, potravy, vzduchu, 

vylučování, odpočinku, spánku, udrţení tělesné teploty, potřebu bezpečí, aktivity, 

ale i potřebu sexuální a potřebu být bez bolesti. 

     K psychickým potřebám patří potřeba jistoty, bezpečí, lásky, štěstí, sebeúcty, 

uznání, porozumění, vlastní identity, učení apod. 

     Mezi sociální potřeby lze zařadit potřebu komunikace, přátelství, potřebu 

sdruţování, sociálního kontaktu, seberealizace. 

     Neméně důleţité jsou i potřeby duchovní, ke kterým řadíme potřebu 

smysluplnosti existence, hodnotového systému, ţivotních cílů, náboţenských 

tradic, respektování víry apod. 

     Teoretické znalosti týkající se potřeb jsou nezbytné pro práci sestry, jelikoţ 

napomáhají sestře v porozumění jedincům, o které pečuje, i porozumění sestry 

sobě samé. Jsou východiskem pro posouzení chování, reakcí a ţivotních priorit 

jednotlivců a plánování ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu. 

(Plevová a kol., 2011) 

     Samozřejmě, ţe mezi jednou z potřeb pacientů závislých na alkoholu je 

alkohol samotný. Neuspokojení této potřeby vyvolává u pacientů řadu obtíţí 

psychického i tělesného rázu. V takové situaci je sestra velice důleţitým členem 

zdravotnického týmu. Vţdyť právě ona tráví s pacientem většinu času, zná jeho 

chování a reakce. Je plně kompetentní včas upozornit lékaře a ostatní členy týmu 

na pacientovy obtíţe a měnící se psychický nebo tělesný stav. Včasným 

zachycením obtíţí a jejich zvládnutím lze předejít dalšímu zhoršení zdravotního 

stavu pacienta. 
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4.2 ETICKÉ PROBLÉMY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE 

     Povolání sestry je z hlediska vlastní odborné přípravy i profesionálního výkonu 

velmi náročné. Objektem práce sestry je člověk. Proto má v práci sestry velký 

význam dodrţování ţádoucích forem jednání ve vztahu k lidské bytosti a ke 

spolupracovníkům. Od sestry se očekává, ţe ovlivní proţívání a jednání 

nemocných, ţe unese fyzické nároky své profese a dokáţe se vypořádat 

s ostatními problémy spojenými s výkonem tohoto povolání. Sestra má být 

odborníkem plně odpovědným za svá rozhodnutí a jednání. Má brát v úvahu nejen 

následky svých rozhodnutí, ale především všelidské morální hodnoty, které tvoří 

osu morálního jednání zdravotníka. Mezi nejdůleţitější patří úcta k člověku. 

(Kutnohorská, 2007) 

     Být svědkem utrpení je součástí kaţdodenní práce sester. Sestra se tak stává 

důvěrníkem pacienta, který zakouší osobní ohroţení kvůli váţnému poranění či 

váţné nemoci. Skrze poskytovanou péči zaměřenou na bolest a jiné symptomy 

provázející nemoc pacienta a také skrze ulehčení od fyzických problémů mohou 

sestry zmírňovat psychickou, sociální a spirituální tíseň nemocného člověka. 

Sestry odpovídají na utrpení nemocného především svojí přítomností. Musí 

s pacientem být. Často „pouhé“ naslouchání pacientům jim pomáhá překlenout 

nevyslovené utrpení způsobené emocionální tísní – ta se projevuje smutkem, 

osamocením, strachem, pocitem bezmocnosti a beznaděje. Prostřednictvím 

lidského kontaktu mohou právě sestry zmírnit tyto tíţivé pocity a pomoci tak 

pacientovi překlenout období nejistoty a bezbrannosti. To, ţe sestra nemá dostatek 

času takovým způsobem na pacienta působit, znamená, ţe sestra nemůţe – tak, 

jak by měla – dostatečně reagovat na utrpení druhého člověka – pacienta. Takový 

stav sestry přirozeně vnímají jako etický problém. (Zvoníčková a kol., 2012) 

     Sestry z České republiky se prostřednictvím České asociace sester hlásí 

k Etickému kodexu Mezinárodní rady sester (ICN), který byl projednán sněmem 

předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS. Předloţený kodex sester nemůţe být 

zázračným prostředkem, v jehoţ intencích je moţné zabezpečit morální jednání 

sestry. To není v silách ţádného kodexu. Mravního jednání lze dosáhnout pouze 

za předpokladu vnitřního chtění jednajícího subjektu. Vnitřní zakotvení morálky, 
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tento vnitřní hlas člověka, jeho svědomí, společně s láskou k lidem jsou skutečně 

jediným a opravdovým zdrojem morálky. (Kutnohorská, 2007) 

     Ţádný člověk není dokonalý, je potřeba dobré vlastnosti vychovávat a 

pěstovat. Povoláním sestry je péče o nemocné, ošetřovatelství, proto by 

ošetřovatelka – sestra měla usilovat o sebezdokonalování a vysoký morální kredit. 

Sestra by měla pěstovat univerzální mravní hodnoty (poctivost, spravedlnost, 

čestnost, pravdomluvnost, důvěryhodnost) a profesní mravní hodnoty (trpělivost, 

vlídnost, ochotu atd.). Nelze učinit jednoznačné dělítko mezi univerzálními a 

profesními mravními hodnotami, práce sestry je eticky tak náročná, ţe téměř 

všechny univerzální mravní hodnoty jsou současně mravními hodnotami 

ošetřovatelské profese. Ošetřování je kultura a má kulturní a etickou hodnotu. 

Osobnost člověka, tedy i ošetřovatelky – zdravotní sestry, porodní asistentky 

apod. se projevuje především v rozhodování, v hodnotové orientaci, v zacílení a 

zakotvení ţivota. Integrovaná osobnost zakotvená v ţivotě se těší respektu okolí a 

proţívá pocit své vlastní ceny, určitého sebeuspokojení a sebeúcty. (Kutnohorská, 

2007) 
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II.    EMPIRICKÁ ČÁST 

 

1.CÍLE 

 

Hlavní cíle: 

 Zmapovat problematiku přístupu a postoje nelékařského 

zdravotnického pracovníka k pacientům závislým na alkoholu. 

 Zjistit, jaké jsou zkušenosti zdravotnických pracovníků s léčbou těchto 

pacientů. 

Dílčí cíle: 

1. Zjistit, kolik respondentů má negativní zkušenosti s léčbou pacientů 

závislých na alkoholu. 

Předpokládám, ţe více neţ polovina respondentů má špatné nebo spíše špatné 

zkušenosti s léčbou pacientů závislých na alkoholu. 

2. Zjistit, zda anamnestický údaj o abusu alkoholu ovlivňuje postoj 

k pacientovi. 

Očekávám, ţe nadpoloviční většinu respondentů ovlivní anamnestický údaj o 

abusu alkoholu v jejich postoji k pacientovi. 

3. Zjistit, jestli zdravotnickým pracovníkům nedělá problém poskytovat 

stejnou péči pacientům závislým na alkoholu a ostatním pacientům. 

Předpokládám, ţe více neţ polovině respondentů nedělá problém poskytovat 

stejnou péči pacientům se závislostí na alkoholu a ostatním pacientům. 

4. Zjistit, jestli zdravotničtí pracovníci pociťují rozdíly v komunikaci 

s pacienty závislými na alkoholu. 

Předpokládám, ţe více neţ polovina respondentů pociťuje rozdíly 

v komunikaci s pacienty závislými na alkoholu. 

5. Zjistit, jak sami respondenti hodnotí svůj postoj k pacientům závislým na 

alkoholu. 

       Očekávám, ţe nadpoloviční většina respondentů hodnotí svůj postoj  

       k pacientům závislým na alkoholu jako negativní. 
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2.  DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 

 

2.1  METODIKA VLASTNÍHO ŠETŘENÍ 

 

     Výzkum jsem prováděla kvantitativní metodou pomocí nestandardizovaných 

dotazníků, které jsem sestavila sama se zaměřením na zkoumané okruhy 

problémů. Dotazník byl anonymní a obsahoval celkem 17 otázek. Otázky č. 1 – 4 

se týkají demografických údajů a zjišťují věk, nejvyšší ukončené vzdělání, 

pracovní zařazení a délku odborné praxe. Otázky č. 5 - 9 zjišťují, jaké jsou 

zkušenosti zdravotníků s léčbou pacientů, kteří jsou zároveň závislí na alkoholu, 

má-li pro ně anamnestický údaj abusu vliv na jejich postoj k pacientovi, dělá-li 

jim problém poskytovat těmto pacientům stejnou péči jako ostatním a pociťují-li 

rozdíly v komunikaci s těmito pacienty.  Respondenti měli moţnost 

mnohočetného výběru odpovědí, případně mohli doplnit vlastní odpovědi. Otázky 

č. 10 – 12 zjišťují názor zdravotníků na to, jestli si pacienti závislí na alkoholu 

mohou sami za svá onemocnění, jestli je alkoholismus přímou příčinou 

onemocnění a zda by si svoji léčbu měli platit. Otázka č. 13 a 14 zjišťuje, jestli se 

zdravotničtí pracovníci zajímají o minulost alkoholika a moţné příčiny jeho 

závislosti, případně jestli je zajímá, zda je pacient aktivní uţivatel alkoholu nebo 

abstinujícím alkoholikem. V otázce č. 15 měli respondenti sami ohodnotit svůj 

postoj k pacientům závislým na alkoholu. Otázka č. 16 zjišťuje znalosti moţnosti 

léčby závislosti na alkoholu. Otázka č. 17 je doplňující otázkou, kde jsem 

ponechala volný prostor pro případné připomínky. 

 

 

2.2 CHAREKTERISTIKA SOUBORU RESPONDENTŮ 

 

Dotazníky jsem distribuovala prostřednictvím vrchních sester na čtyřech  

zdravotnických pracovištích - v Rychnově nad Kněţnou, v Jaroměři, v Broumově 
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a v Opočně. Celkem jsem rozdala 100 dotazníků pro nelékařské zdravotnické 

pracovníky. Díky ochotě a spolupráci všech vrchních sester a nelékařských 

zdravotnických pracovníků byla návratnost vyplněných dotazníků stoprocentní. 

Výzkum byl proveden v lednu 2012, dle časových moţností zdravotnických 

pracovníků. 
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2.3    ANALÝZA DOTAZNÍKŮ 

 

Otázka č. 1    Věk  

 

Tab. č. 1 Věk respondentů 

 RELATIVNÍ 

ČETNOST 

ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 

do 25 let 9 9% 

26 – 35 let 23 23% 

36 – 50 let 37 37% 

nad 50 let 31 31% 

 

Graf č. 1 Věk respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z celkového počtu oslovených respondentů je věkově nejvíce zastoupena skupina 

osob ve věku 36 – 50 let a tvoří 37% celkového počtu dotazovaných. Druhou 

nejpočetnější skupinou jsou osoby ve věku nad 50 let, které tvoří 31% celkového 

počtu. Skupina osob ve věku 26 – 35 let je zastoupena 23%. Naopak nejméně je 

zastoupena skupina respondentů ve věku do 25 let, která tvoří 9% celkového 

počtu dotazovaných.  

 

9%

23%

37%

31%

do 25 let 26 - 35 let 36 - 50 let nad 50 let
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Otázka č. 2    Nejvyšší ukončené vzdělání 

 

Tab. č. 2 Vzdělání respondentů 

 RELATIVNÍ 

ČETNOST 

ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 

Základní 3 3% 

Střední odb. 

bez maturity 

17 17% 

Střední odb. 

 s maturitou 

66 66% 

Vyšší odborné 6 6% 

Vysokoškolské 8 8% 

 

Graf č. 2 Vzdělání respondentů 
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Nejpočetnější skupinou jsou nelékařští zdravotničtí pracovníci se středním 

odborným vzděláním zakončeným maturitou a tvoří 66% celkového počtu 

dotázaných. V dalším pořadí podle četnosti jsou pracovníci se středním odborným 

vzděláním bez maturity a tvoří 17% celkového počtu respondentů. Nelékařští 

zdravotničtí pracovníci s vysokoškolským vzděláním jsou zastoupeni 8%. Vyšší 

odborné vzdělání udává 6% dotázaných. Početně nejmenší skupinou jsou 

pracovníci se základním vzděláním a tvoří 3% celkového počtu. 
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Otázka č. 3   Vaše pracovní zařazení 

 

Tab. č. 3 Pracovní zařazení respondentů 

 RELATIVNÍ 

ČETNOST 

ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 

Ošetřovatel/ka 6 6% 

Sanitář/ka 18 18% 

Zdrav. asistent 4 4% 

Všeobecná 

sestra 

47 47% 

Všeob. sestra se 

specializovanou 

způsobilostí 

 

23 

 

23% 

Fyzioterapeut 2 2% 

 

 

Graf č. 3 Pracovní zařazení respondentů 

 

 

6%

18%

4%

47%

23%

2%

Ošetřovatel/ka Sanitář/ka
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Z celkového počtu dotázaných udává své pracovní zařazení jako všeobecná sestra 

47% pracovníků, coţ je převáţná většina.  Všeobecných sester se specializovanou 
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způsobilostí je 23%.  Pracovní zařazení sanitářky uvedlo 18% dotázaných, 6% 

uvedlo zařazení ošetřovatelky. Zdravotničtí asistenti jsou zastoupeni 4% a 

fyzioterapeuti 2%. 

 

Otázka č. 4   Délka odborné praxe 

 

Tab. č. 4 Délka odborné praxe 

 RELATIVNÍ 

ČETNOST 

ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 

0 -1 rok 5 5% 

2 – 5 let 17 17% 

6 – 15 let 22 22%% 

16 – 30 let 34 34% 

nad 30 let 22 22% 

 

Graf č. 4 Délka odborné praxe 
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Z této otázky vyplývá, ţe nepočetněji je zastoupena skupina pracovníků s délkou 

odborné praxe 16 -30 let v celkovém počtu 34%.  Skupina zdravotnických 

pracovníků, kteří mají 6 – 15 let odborné praxe tvoří 22% respondentů, stejným 
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počtem je zastoupena i skupina pracovníků s délkou odborné praxe nad 30 let. 

Pracovníci, kteří udávají 2 -5 let odborné praxe jsou zastoupeni 17%. Nejmenší 

skupinu ve vybraném vzorku tvoří pracovníci, jejichţ délka odborné praxe je 0 – 1 

rok. 

Ve vybraném vzorku respondentů jsou tedy zastoupeny všechny věkové 

kategorie, všechny nabídnuté moţnosti ukončeného vzdělání, všechny kategorie 

pracovního zařazení i různé délky odborné praxe. 

 

Otázka č. 5 

 

Jaké jsou Vaše zkušenosti s léčbou pacientů, kteří jsou zároveň závislí  

na alkoholu? 

 

Tab. č. 5 Zkušenosti s pacienty závislými na alkoholu 

 RELATIVNÍ 

ČETNOST 

ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 

Ţádné, ještě 

jsem se s nimi 

nesetkal/a 

4 4% 

Dobré 8 8% 

Spíše dobré 10 10% 

Spíše špatné 39 39% 

Špatné 39 39% 

 

Graf č. 5 Zkušenosti s pacienty závislými na alkoholu 
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Své zkušenosti s léčbou pacientů, kteří jsou zároveň závislí na alkoholu, uvádí 

39% respondentů jako špatné. Spíše špatné zkušenosti má  39% respondentů. 10% 

dotazovaných uvedlo, ţe jejich zkušenosti jsou spíše dobré a 8% povaţuje své 

zkušenosti s těmito pacienty za dobré. Respondentů, kteří se  

s takovými pacienty ještě nesetkali, jsou jen 4%. 

 

V případě, kdy dotazovaní odpověděli, ţe jsou jejich zkušenosti špatné, měli 

moţnost výběru z nabídnutých odpovědí. Mohli označit více moţností, v čem 

povaţují své zkušenosti za špatné.  

 

 

Tab. 5a – Špatné zkušenosti s pacienty závislými na alkoholu 

 ČETNOST ODPOVĚDÍ 

Nedodrţování léčeb. reţimu 32 

Agresivní chování 

k personálu 

31 

Agresivní chování 

k ostatním pacientům 

9 

Neadaptabilní chování 34 

Špatné hygienické návyky 20 

Jiné - vypište 0 

 

 

Jako nejčastější problém v léčbě pacientů se závislostí na alkoholu vidí 

zdravotničtí pracovníci neadaptabilní chování, které uvedlo 34 respondentů, 

nedodrţování léčebného reţimu, které uvedlo 32 respondentů a agresivní chování 

k personálu, které uvedlo 31 respondentů.  Dalším častým problémem jsou  špatné 

hygienické návyky pacientů, které uvádí 20 respondentů a agresivní chování 

k ostatním pacientům, které uvedlo 9 respondentů. 
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Otázka č. 6 

 

Má, nebo měl by, anamnestický údaj – abusus alkoholu – vliv na Váš postoj 

(přístup) k pacientovi? 

 

Tab. č. 6 Ovlivnění anamnestickým údajem – abusus alkoholu 

 RELATIVNÍ 

ČETNOST 

ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 

Ano 54 54% 

Někdy - 

v jakých 

případech 

6 6% 

Ne 40 40% 

 

 

 

Graf č. 6 Ovlivnění anamnestickým údajem – abusus alkoholu 

54%

6%

40%

Ano Někdy Ne

 

Na otázku, zda má anamnestický údaj – abusus alkoholu – vliv na postoj 

zdravotnických pracovníků k pacientovi, odpovědělo ano 54% respondentů. 40% 

respondentů uvedlo, ţe tento údaj nemá vliv na jejich přístup k pacientovi. 

6% dotazovaných uvedlo, ţe je tento údaj ovlivní jen někdy. Jako nejčastější 

důvod uváděli chování pacienta a jeho vzhled.  
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V případě, ţe respondenti odpověděli kladně, měli moţnost výběru z nabídnutých 

odpovědí. Mohli označit více moţností, jak na ně informace o abusu alkoholu 

působí. 

 

Tab. č. 6a Moţnosti vlivu na zdravotnického pracovníka 

 ČETNOST ODPOVĚDÍ 

Tato informace na mě 

působí negativně 

45 

Tato informace ve mně 

vzbuzuje odpor 

6 

Takovému pacientovi se 

snaţím vyhýbat 

2 

Tato informace ve mně 

vzbuzuje lítost 

6 

Jiná moţnost – vypište 2 

 

 

Na 45 zdravotnických pracovníků  informace o abusu alkoholu působí negativně. 

U 6 tato informace budí odpor a u 6 tato informace budí lítost. 2 zdravotničtí  

pracovníci se snaţí takovému pacientovi vyhýbat. 2 respondenti vyuţili  jinou 

moţnost odpovědi a uvedli, ţe je tento údaj upozorňuje na větší pozornost při 

ošetřovatelské péči a pozorování změn chování pacienta v průběhu hospitalizace. 

 

Otázka č. 7 

 

Ovlivní /ovlivnilo/ by Vás při příjmu, nebo prvním kontaktu, zjištění, ţe pacient je 

alkoholik? 

 

Tab. č.7 Ovlivnění zdravotníka alkoholismem pacienta 

 RELATIVNÍ 

ČETNOST 

ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 

Ano 66 66% 

Někdy -   v 

jakých 

případech 

5 5% 

Ne 29 29% 
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Graf č. 7 Ovlivnění zdravotníka alkoholismem pacienta 
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Zjištění, ţe je pacient alkoholik ovlivní při příjmu, nebo při prvním kontaktu 66% 

zdravotnických pracovníků. 29% dotazovaných uvádí, ţe je toto zjištění 

neovlivní. 5% respondentů uvedlo, ţe je toto zjištění ovlivní jen někdy. Jako 

nejčastější důvody uváděli agresivitu pacienta při příjmu, jak pacient vypadá a jak 

se chová. 

V případě, ţe respondenti odpověděli kladně, měli moţnost výběru z nabídnutých 

odpovědí. Mohli označit více moţností, jak je toto zjištění ovlivní. 

 

Tab.č. 7a Příčiny vlivu na zdr. pracovníka údajem o alkoholismu pacienta 

 ČETNOST ODPOVĚDÍ 

Toto zjištění na mě působí 

negativně 

22 

Obvykle je ošetřovatelská 

péče o takového pacienta 

sloţitější 

29 

Mám obavy, jak se bude 

pacient chovat 

42 

Toto zjištění ve mně 

vzbuzuje soucit 

1 

Mám moţnost pacientovi 

nabídnout pomoc, nebo mu 

poradit 

3 

Jiné ovlivnění 0 
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Nejčastější odpovědí byly obavy z chování pacienta, které uvedlo 42 

dotazovaných. 29 zdravotnických pracovníků uvádí, ţe ošetřovatelská péče o 

takového pacienta je obvykle náročnější a na 22 pracovníků toto zjištění působí 

negativně. Jako moţnost takovému pacientovi poradit, nebo mu nabídnout pomoc, 

tuto informaci vnímají 3 zdravotničtí pracovníci. U jednoho dotázaného zjištění, 

ţe je pacient alkoholik vzbuzuje soucit. 

 

Otázka č. 8 

 

Domníváte se, ţe Vám dělá /dělalo by/ problém poskytovat stejnou péči 

pacientům se závislostí na alkoholu a ostatním pacientům? 

 

Tab. č. 8 Problém poskytovat stejnou péči 

 RELATIVNÍ 

ČETNOST 

ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 

Ano  25 25% 

Někdy – 

v jakých 

případech 

10 10% 

Ne 65 65% 

 

 

Graf č. 8 Problém poskytovat stejnou péči 
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Poskytovat stejnou ošetřovatelskou péči pacientům se závislostí na alkoholu a 

ostatním pacientům by dělalo problém 25% dotázaných. 65% zdravotnických 

pracovníků uvádí, ţe by jim nedělalo problém poskytovat ošetřovatelskou péči 

bez rozdílů. 10% respondentů uvádí, ţe mají problém poskytovat stejnou péči 

v některých případech. Jako nejčastější důvod uvedli nevhodné chování pacienta, 

agresivitu, vulgárnost, nespolupráci pacienta.  

V případě, ţe respondenti odpověděli kladně, měli moţnost výběru z nabídnutých 

odpovědí. Mohli označit více moţností. 

 

 

Tab. č. 8a Důvody problému poskytovat stejnou péči 

 ČETNOST ODPOVĚDÍ 

Mám problém poskytovat 

pacientům s alkoholismem 

stejnou péči jako ostatním 

pacientům 

13 

Ostatním pacientům věnuji 

více času  

1 

Plnit potřeby pacientů 

s alkoholismem mě obtěţuje 

5 

Pacientům s alkoholismem 

se věnuji více 

2 

U pacientů s alkoholismem 

udělám jen nutné 

6 

Pacientům s alkoholismem 

poskytuji lepší péči 

0 

 

 

 

Problém poskytnout stejnou ošetřovatelskou péči uvedlo 13 dotazovaných, 6 

respondentů uvádí, ţe u pacientů s alkoholismem udělá jen nutné. Plnit potřeby 

pacientů obtěţuje 5 zdravotnických pracovníků. 2 respondenti uvedli, ţe 

pacientům s alkoholismem věnují více času a 1 respondent věnuje naopak více 

času ostatním pacientům. 
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Otázka č. 9 

 

Pociťujete rozdíl v tom, jak komunikujete s pacienty závislými na alkoholu a 

ostatními pacienty? 

 

Tab. č. 9 Rozdíly v komunikaci s pacienty závislými na alkoholu 

 RELATIVNÍ 

ČETNOST 

ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 

Ano 61 61% 

Někdy – 

v jakých 

případech 

3 3% 

Ne  32 32% 

Nemám 

zkušenost 

4 4% 

 

Graf č. 9 Rozdíly v komunikaci s pacienty závislými na alkoholu 
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Rozdíly v komunikaci s pacienty závislými na alkoholu pociťuje 61% dotázaných. 

32% respondentů tyto rozdíly nepociťuje. 3% dotázaných tyto rozdíly pociťují jen 

někdy a 4% respondentů nemají zkušenost s komunikací s těmito pacienty. Jako 



 52 

nejčastější příčinu povaţují stadium alkoholismu, kdy komunikace s takovým 

pacientem často není vůbec moţná. Další příčinou je nevhodné chování pacienta. 

V případě, ţe respondenti odpověděli kladně, měli moţnost výběru z nabídnutých 

odpovědí. Mohli označit více moţností, v kterých vidí rozdíly v komunikaci. 

 

 

Tab. č. 9a Rozdíly v komunikaci 

 ČETNOST ODPOVĚDÍ 

S pacienty s alkoholismem 

se bavím méně 

3 

Komunikaci s pacienty 

s alkoholismem se vyhýbám 

3 

Často musím pacientům 

s alkoholismem opakovaně 

podávat informace 

23 

Komunikace s pacienty 

s alkoholismem je obtíţnější 

49 

S pacienty s alkoholismem 

se bavím více 

0 

Komunikace s pacienty 

s alkoholismem je pro mě 

přínosná 

1 

Jiný rozdíl 0 

 

 

 

Pro 49 respondentů je komunikace s pacienty s alkoholismem obtíţnější. 23 

dotázaných uvedlo, ţe těmto pacientům musí podávat informace opakovaně. 

Komunikaci s pacienty s alkoholismem se vyhýbají 3 zdravotničtí pracovníci. 3 

respondenti uvedli, ţe se s těmito pacienty baví méně. Pro jednoho 

zdravotnického pracovníka je komunikace s pacienty s alkoholismem přínosná. 
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Otázka č. 10 

 

Myslíte si, ţe pacienti se závislostí na alkoholu si mohou sami za svá 

onemocnění? 

 

Tab. č. 10 Nemoc – důsledek alkoholismu 

 RELATIVNÍ 

ČETNOST 

ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 

Ano 39 39% 

Někdy – 

v jakých 

případech 

45 45% 

Ne 16 16% 

 

Graf č. 10 Nemoc – důsledek alkoholismu 
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39% respondentů si myslí, ţe pacienti se závislostí na alkoholu si mohou sami  

za svá onemocnění. 16% respondentů si myslí, ţe si tito pacienti za svá 

onemocnění nemohou. 45% dotázaných uvedlo, ţe si za svá onemocnění mohou 

jen v některých případech. Jako nejčastější uváděli nedodrţování pokynů lékaře, 
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zanedbávání ţivotosprávy a onemocnění, která přímo souvisejí s konzumací 

alkoholu, jako jaterní cirhoza, alkoholová demence, úrazy, pankreatitida. 

 

Otázka č. 11 

 

Myslíte si, ţe alkoholismus je přímou příčinou jejich onemocnění? 

 

Tab. č. 11 Alkoholismus – přímá příčina onemocnění 

 RELATIVNÍ 

ČETNOST 

ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 

Ano 38 38% 

Někdy – 

v jakých 

případech 

48 48% 

Ne 14 14% 

 

 

Graf č. 11 Alkoholismus – přímá příčina onemocnění 
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Na otázku odpovědělo kladně 38% dotázaných. 14% respondentů si myslí, ţe 

alkoholismus není přímou příčinou onemocnění alkoholiků. Téměř polovina, tedy 

48% zdravotnických pracovníků si myslí, ţe alkoholismus je příčinou jejich 

onemocnění jen v některých případech. Nejčastěji uváděli onemocnění jater, 

slinivky břišní, úrazy v opilosti. Častým názorem bylo, ţe příčinou můţe být 

nezájem o svůj zdravotní stav a sebepoškozování nadměrnou konzumací alkoholu 

a odmítání léčby alkoholismu. Dalším častým názorem byl vznik duševních 

poruch v důsledku abusu alkoholu.  

 

Otázka č. 12 

 

Myslíte si, ţe pacienti se závislostí by měli svoji léčbu platit? 

 

Tab. č. 12 Placení léčby 

 RELATIVNÍ 

ČETNOST 

ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 

Ano 46 46% 

Někdy – 

v jakých 

případech 

23 23% 

Ne 31 31% 

 

 

Graf č. 12 Placení léčby 
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Aby si pacienti se závislostí na alkoholu svoji léčbu platili souhlasí 46% 

dotázaných. 31% respondentů si myslí, ţe by si léčbu platit neměli a 23% 

dotázaných si myslí, ţe by si léčbu měli platit jen v některých případech. Jako 

nejčastější důvod udávali léčbu onemocnění, která bezprostředně souvisí 

s konzumací alkoholu, opakované výjezdy RZP.  

 

Otázka č. 13 

 

Zajímal/a jste se o minulost alkoholika a moţné příčiny jeho závislosti? 

 

Tab. č. 13 Zájem o minulost alkoholika 

 RELATIVNÍ 

ČETNOST 

ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 

Ano 52 52% 

Ne 48 48% 

 

Graf č. 13 Zájem o minulost alkoholika 
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O minulost alkoholika a moţné příčiny jeho závislosti se zajímá 52% dotázaných. 

48% zdravotnických pracovníků minulost alkoholika a moţné příčiny jeho 

závislosti nezajímá. 

 

 

Otázka č. 14 

 

Snaţíte se zjistit, zda je pacient aktivní uţivatel alkoholu, nebo zda je abstinujícím 

alkoholikem? 

 

Tab. č. 14 Snaha zdravotníků zjistit stav uţívání alkoholu u pacienta 

 RELATIVNÍ 

ČETNOST 

ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 

Ano 64 64% 

Ne 36 36% 

 

 

Graf. č. 14 Snaha zdravotníků zjistit stav uţívání alkoholu u pacienta 
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Zjistit, zda je pacient aktivním poţivatelem alkoholu nebo abstinujícím 

alkoholikem, se snaţí 64% zdravotnických pracovníků. 36% respondentů se tyto 

informace zjistit nesnaţí. 

 

Otázka č. 15 

 

Jak hodnotíte svůj postoj k pacientům závislým na alkoholu? 

 

Tab. č. 15 Postoj zdravotníků k závislým pacientům 

 RELATIVNÍ 

ČETNOST 

ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 

Je pozitivní 3 3% 

Je spíše 

pozitivní 

1 1% 

Je neutrální 55 55% 

Je spíše 

negativní 

36 36% 

Je negativní 5 5% 

 

Graf č. 15 Postoj zdravotníků k závislým pacientům 
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Více neţ polovina dotázaných, tedy 55% hodnotí svůj postoj k pacientům jako 

neutrální. 36% respondentů zaujímá postoj spíše negativní a 5% respondentů 

povaţuje svůj postoj za negativní. Jen 3% dotázaných udávají pozitivní postoj 

k závislým pacientům a 1% svůj postoj hodnotí jako spíše pozitivní. 

 

Otázka č. 16 

 

Prosím, napište, jaké znáte moţnosti léčby závislosti na alkoholu. 

 

Tab. č. 16 Moţnosti léčby alkoholismu 

 ČETNOST ODPOVĚDÍ 

Ambulantní léčba 52 

Ústavní léčba 54 

Skupinová terapie 12 

Komunita 8 

Antabus 23 

Kluby alkoholiků 18 

Psychiatr. poradny 21 

Kognitiv. behavior. terapie 1 

Neznám 5 

 

Graf č.16 Moţnosti léčby alkoholismu 
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V této otázce měli respondenti uvést moţnosti léčby alkoholismu. Nejčastěji 

uváděli ústavní a ambulantní léčbu, léčbu Antabusem a psychiatrické poradny.  

 

 

Otázka č. 17 

 

Poslední otázka byla prostorem pro vyjádření názorů respondentů, případně 

připomínek k danému tématu. Této moţnosti vyuţilo 6 respondentů. Uvádím zde 

doslovné znění jejich názorů: 

     ● Ošetřovatelská péče musí být stejná jako u ostatních pacientů. 

     ●Neodsuzovat a neházet všechny do jednoho pytle, individuální přístup, 

nabízet pomoc. 

     ●Nejdůleţitější jsou dobré rodinné podmínky, aby pacient závislý na alkoholu 

mohl úspěšně zahájit i dokončit léčbu. Pacient se musí chtít vyléčit a souhlasit 

s jakoukoliv léčbou. 

     ●Velkou roli hraje genetika a prostředí, do kterého se člověk zařadí a zda má 

nějakou zájmovou činnost. Pokud z nějakého důvodu začne pít, zda se najde ten, 

kdo ho podrţí a pomůţe mu najít sebe sama. 

     ●Dokáţu se vţít do závislosti na alkoholu vzniklé jako důsledek řešení 

závaţných aţ katastrofických událostí v osobním ţivotě. 

     ●Většinou je neodsuzuji, pokud nezanedbávají děti, pro některé je to únik před 

různými těţkostmi ţivota a ranami osudu. Vţdy záleţí na síle osobnosti. Jistě to 

není jednoduché. 
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DISKUSE 

 

     V průběhu provádění výzkumu a analýzy dat a informací k mé bakalářské 

práci mě napadala další moţná témata ke zkoumání problematiky postojů 

nelékařských zdravotnických pracovníků k pacientům se závislostí na alkoholu. 

Bylo by jistě zajímavé porovnat pohled zdravotnických pracovníků pracujících na 

psychiatrických odděleních, v protialkoholních léčebnách a pracovníků 

pracujících na odděleních somatických. Neméně zajímavý by mohl být výzkum 

vzniku a vývoje závislosti z pohledu pacientů léčených v protialkoholních 

léčebnách.  

     V České republice existuje mnoho výzkumů, které se zabývají postojem 

zdravotních sester k alkoholismu. Zkoumají většinou, jak by sestry definovaly 

alkoholismus, co povaţují za jeho příčiny a příznaky. Dále se zabývají moţnostmi 

léčby a její úspěšností. Během shromaţďování informací pro teoretickou část jsem 

však nenarazila na ţádnou práci, která by se zabývala přímo postojem 

zdravotnických pracovníků k pacientům, kteří jsou závislí na alkoholu. To 

samozřejmě neznamená, ţe ţádný takový výzkum nebyl proveden. 

     Z výzkumu postoje zdravotních sester k alkoholismu, který byl proveden 

v roce 1980 vyplynulo, ţe zdravotní sestry somatických oddělení i z oboru 

psychiatrie prakticky shodně označily alkoholismus jako návyk a hlavní příčinu 

vzniku závislosti na alkoholu přisuzují specifickému efektu alkoholu. 

     Velice často se v médiích objevují informace o napadení záchranářů a 

zdravotníků lidmi, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

Ze studií vyplývá, ţe v chování těchto osob převaţuje slovní agrese nad agresí 

fyzickou. V krajních případech dochází ke zraněním, která znemoţňují výkon 

povolání, někdy dokonce i ke smrti. Osoby pod vlivem alkoholu zpravidla 

nespolupracují, odmítají ošetření, bývají agresivní a nadávají. Takové chování 

zcela logicky můţe vést k odmítavému postoji zdravotníků. 

     Cílem mé práce je průzkum problematiky přístupu nelékařského 

zdravotnického pracovníka k pacientům závislým na alkoholu. Výzkumem jsem 

chtěla zjistit, jaké jsou zkušenosti zdravotnických pracovníků s léčbou těchto 

pacientů. Zajímala jsem se také o vliv anamnestického údaje abusu alkoholu 
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v anamnéze na postoj zdravotníků k těmto pacientům. Zjišťovala jsem, do jaké 

míry tyto informace mohou ovlivnit poskytovanou péči a komunikaci. Cílem 

výzkumného šetření byl také názor nelékařských zdravotnických pracovníků na 

vznik onemocnění v důsledku poţívání alkoholu. Zajímalo mě, zda se zdravotničtí 

pracovníci zajímají o minulost alkoholika a příčiny jeho závislosti, a zda znají 

moţnosti léčby alkoholismu. 

     V rámci dotazníkového šetření se podařilo oslovit skupinu nelékařských 

zdravotnických pracovníků různého věku a délky odborné praxe. Ve výzkumném 

vzorku jsou zastoupeni pracovníci všech typů pracovního zařazení a druhů 

vzdělání. 

 

     Ad cíl č. 1 

           V otázce č. 5 jsem se zajímala o zkušenosti nelékařských zdravotnických 

pracovníků s léčbou pacientů, kteří jsou zároveň závislí na alkoholu. 

Z výzkumného šetření vyplynulo, ţe 39% pracovníků má zkušenosti spíše špatné 

a 39% špatné. V případě špatných zkušeností měli moţnost vybrat, v čem jsou 

jejich zkušenosti špatné. Nejčastěji se vyskytoval problém s nedodrţováním 

léčebného reţimu, s neadaptabilním chováním, s agresivním chováním 

k personálu, se špatnými hygienickými návyky a s agresivním chováním 

k ostatním pacientům. Respondenti měli moţnost uvést i jiné zkušenosti s léčbou 

těchto pacientů, ale této moţnosti ţádný z nich nevyuţil. 10% respondentů 

uvedlo, ţe jejich zkušenosti s léčbou těchto pacientů jsou spíše dobré a 8% uvedlo 

dobré zkušenosti. 4% zdravotnických pracovníků nemají s léčbou těchto pacientů 

ţádné zkušenosti. 

     Předpokládala jsem, ţe více neţ polovina zdravotnických pracovníků má 

zkušenosti s léčbou pacientů závislých na alkoholu špatné nebo spíše špatné. 

Tento předpoklad se mi potvrdil. Celkem 78% zdravotnických pracovníků 

povaţuje své zkušenosti s léčbou těchto pacientů za špatné nebo spíše špatné. 

 

     Ad cíl č. 2 

           V otázce č. 6 jsem zjišťovala, jestli má anamnestický údaj – abusus 

alkoholu – vliv na postoj nelékařských zdravotnických pracovníků. 

Z výzkumného šetření vyplynulo, ţe tato informace ovlivní 54% respondentů, 

naopak na 40% respondentů vliv nemá. 6% respondentů uvedlo, ţe je tento údaj 
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ovlivní jen někdy, a to v případě nevhodného chování pacienta nebo z důvodu 

jeho vzhledu. V případě, ţe zdravotnické pracovníky tento anamnestický údaj 

ovlivní, mohli uvést, jak na ně tato informace působí. Nejčastěji uváděli, ţe na ně 

tato informace působí negativně. U některých respondentů tato informace 

vzbuzuje odpor, u některých naopak lítost. Výjimečně se zdravotnický pracovník 

snaţí takovému pacientovi vyhýbat. Respondenti měli moţnost uvést i jiné 

moţnosti. Této moţnosti vyuţili 2 respondenti a uvedli, ţe je tento údaj 

upozorňuje na větší pozornost při ošetřovatelské péči a důleţitost pozorování 

změn chování pacienta v průběhu hospitalizace. 

     Očekávala jsem, ţe nadpoloviční většinu respondentů ovlivní anamnestický 

údaj o abusu alkoholu. Tento předpoklad se mi potvrdil. 54% respondentů uvedlo, 

ţe tento údaj ovlivní jejich postoj k pacientovi. 

     K moţnosti ovlivnění zdravotníků informacemi o pacientovi se vztahuje také 

otázka č. 7, kde jsem se snaţila zjistit, jestli zdravotnické pracovníky při příjmu, 

nebo prvním kontaktu ovlivní zjištění, ţe je pacient alkoholik. Toto zjištění 

ovlivní 66% respondentů, naopak 29% respondentů toto zjištění neovlivní.  

5% respondentů uvedlo, ţe je toto zjištění ovlivní jen někdy, zejména kdyţ je 

pacient agresivní, nevhodně se chová a odpuzuje svým vzhledem. Respondenti, 

které toto zjištění ovlivní, uváděli, ţe na ně informace působí negativně. Jako 

nejčastější příčiny uváděli, ţe je péče o takové pacienty náročnější, mají obavy, 

jak se bude pacient chovat. Někteří v tomto zjištění viděli moţnost pacientovi 

nabídnout pomoc, nebo mu poradit.  

 

     Ad cíl č. 3 

           Otázka č. 8 zjišťuje, jestli zdravotníkům nedělá problém poskytovat stejnou 

péči pacientům se závislostí na alkoholu a ostatním pacientům. Z výsledků 

vyplývá, ţe 65% zdravotnických pracovníků tento problém nepociťuje. 10% 

zdravotníků má problém poskytovat stejnou péči jen někdy, zvláště je-li pacient 

agresivní, vulgární, nespolupracující a nevhodně se chová. Problém 

s poskytováním stejné péče jako ostatním pacientům má 25% zdravotníků. 

Nejčastěji uvedli, ţe u pacientů se závislostí udělají jen nutné, některé obtěţuje 

plnit potřeby těchto pacientů. Další uvádějí, ţe se pacientům s alkoholismem 

věnují více. Nikdo neuvedl, ţe by těmto pacientům poskytoval lepší péči.   
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      Předpokládala jsem, ţe více neţ polovině respondentů nedělá problém 

poskytovat stejnou péči pacientům se závislostí na alkoholu a ostatním pacientům. 

Tento předpoklad se potvrdil. 65% respondentů uvedlo, ţe nemají problém 

s poskytováním péče bez rozdílu. 

 

Ad cíl č. 4 

           Otázkou č. 9 jsem chtěla zjistit, jestli zdravotníci pociťují rozdíly 

v komunikaci s pacienty závislými na alkoholu a ostatními pacienty. Z výsledků 

vyplynulo, ţe 61% zdravotníků pociťuje rozdíly v komunikaci, 32% zdravotníků 

tyto rozdíly nepociťuje. 4% uvedla, ţe nemají zkušenost s těmito pacienty. 3% 

pociťují rozdíly jen někdy, a to v souvislosti se stadiem alkoholismu, kdy často 

komunikace není vůbec moţná. Dále v případě nevhodného chování pacientů. 

Jako největší rozdíl hodnotí obtíţnost komunikace s těmito pacienty a potřebu 

opakovaně podávat informace. Někteří respondenti uvedli, ţe se s těmito pacienty 

baví méně, případně se komunikaci s nimi vyhýbají.  

     Předpokládala jsem, ţe více neţ polovina respondentů pociťuje rozdíly 

v komunikaci s pacienty závislými na alkoholu a ostatními pacienty. Předpoklad 

se potvrdil. 61% zdravotníků rozdíly v komunikaci pociťuje. 

 

     Ad cíl č. 5 

           Svůj postoj k pacientům závislým na alkoholu měli zdravotničtí pracovníci 

ohodnotit v otázce č. 15. Jako neutrální svůj postoj ohodnotilo 55% respondentů. 

36% respondentů uvedlo postoj spíše negativní, 5% ho hodnotí jako negativní. Jen 

3% hodnotí svůj postoj jako pozitivní a 1% jako spíše pozitivní. 

     Očekávala jsem, ţe nadpoloviční většina respondentů hodnotí svůj postoj jako 

negativní. Tento předpoklad se nepotvrdil. Negativně svůj postoj hodnotí jen 5% 

respondentů. 

     K otázce hodnocení postoje k pacientům závislým na alkoholu se vztahují i 

otázky č. 13 a č. 14, kde jsem se zajímala o vlastní zájem zdravotníků získávat 

další informace o pacientech. 

     V otázce č. 13 jsem mapovala zájem zdravotníků o minulost alkoholika a 

moţné příčiny jeho závislosti. 52% zdravotníků se o minulost alkoholiků zajímalo 

a 48% zdravotníků minulost alkoholiků nezajímá.  
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      Otázkou č. 14 jsem zjistila, ţe 64% zdravotníků se snaţí zjistit, zda je pacient 

aktivní uţivatel alkoholu, nebo zda je abstinujícím alkoholikem. 36% zdravotníků 

tato informace nezajímá. 

 

     Otázky č. 10 – 12 byly doplňující a jsou odrazem názoru zdravotnických 

pracovníků ve vztahu k poškození zdraví alkoholem. 

     Pomocí otázek č.10 a č.11 jsem chtěla zjistit, zda si zdravotníci myslí, ţe 

pacienti závislí na alkoholu si mohou sami za svá onemocnění a zda je 

alkoholismus přímou příčinou jejich onemocnění. Výsledky obou otázek jsou 

téměř shodné. 39% respondentů si myslí, ţe si alkoholici mohou za svá 

onemocnění a 38% si myslí, ţe je alkoholismus přímou příčinou. 16% 

respondentů si naopak myslí, ţe si alkoholici za svá onemocnění nemohou a 14% 

si myslí, ţe alkoholismus není přímou příčinou. 45% respondentů uvedlo, ţe si za 

svá onemocnění mohou někdy a 48% respondentů si myslí, ţe alkoholismus je 

někdy přímou příčinou onemocnění. Prakticky shodně uváděli nedodrţování 

pokynů lékaře a zanedbávání ţivotosprávy. Dále sem řadí onemocnění, která 

přímo souvisejí s konzumací alkoholu, jako je jaterní cirhóza, alkoholová 

demence, úrazy a pankreatitida. 

     Otázkou č. 12 jsem zjišťovala, jestli by si alkoholici za své léčení měli platit. 

Kladně odpovědělo 46% respondentů, 31% respondentů odpovědělo záporně. 

Necelá čtvrtina respondentů, tedy 23% si myslí, ţe by léčbu měli platit jen 

v případě onemocnění, která přímo souvisí s poţíváním alkoholu. 

 

     V otázce č. 16 jsem zjišťovala znalost zdravotnických pracovníků s moţnostmi 

léčby alkoholismu. Pouze 5% respondentů uvedlo, ţe neznají způsoby léčby 

alkoholismu. Ostatní uvedli různé kombinace prakticky všech léčebných metod. 

 

     Vzhledem k tomu, ţe jsem neměla moţnost své výsledky porovnat 

s obdobným výzkumem, vycházely mé předpoklady z pracovních a ţivotních 

zkušeností a pozorování reakcí zdravotníků a pacientů během mého profesního 

ţivota. 
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ZÁVĚR 

 

„Není sporu o tom, že život pijáka je jaksi pestřejší. Život abstinenta je naopak 

někdy nudnější. Jenže život člověka s rozvinutou alkoholovou závislostí, ten je 

mučivý a naprosto pustý.“ 

( doc. Jaroslav Skála ) 

 

 

     Alkoholismus je problém celospolečenský a nebojím se říci celosvětový. 

Alkohol je jedna z nejběţnějších a nejdostupnějších drog. Úkolem nás, 

zdravotnických pracovníků, je poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči všem 

lidem bez rozdílu, tedy i pacientům se závislostí na alkoholu. Vţdy podle 

morálních a etických zásad.  

     Alkoholici jsou nemocní lidé, kteří svoji nemoc nedokáţí překonat bez pomoci 

svých blízkých a bez poznatků současné moderní lékařské vědy. V době, kdy se 

pacient se závislostí dostává do nemocničního zařízení nebo léčebny, má 

zpravidla rozvinutou závislost a ztrácí svoji lidskou důstojnost. Ale tito lidé jsou 

otcové, matky, něčí děti. Zpravidla jsou to milující bytosti, které nedokázaly samy 

ovlivnit ţivotní krizové situace a útěchu našly právě v alkoholovém opojení. 

Kaţdý den pro ně začíná rozhodnutím skončit s pitím, ale vydrţí jim jen pár 

vteřin. Závislost je silnější.  

     Právě přístup zdravotnického pracovníka v nemocničním zařízení můţe být 

povzbuzením a pomocnou rukou na nelehké cestě ke střízlivosti. Úsměv a vlídné 

slovo jsou často daleko prospěšnější neţ dobře míněné rady a doporučení. 

Vyrovnanost, trpělivost a klidné zacházení s těmito pacienty je jistě dokáţe 

podpořit v jejich obtíţné ţivotní situaci. 

 

     Cíle mé práce byly splněny. Potvrdilo se mi, ţe zkušenosti s léčbou pacientů 

závislých na alkoholu jsou sice špatné, přesto zdravotničtí pracovníci hodnotí svůj 

postoj k alkoholikům jako neutrální. I kdyţ jsou ovlivněni údajem o abusu 

alkoholu, dokáţí poskytovat ošetřovatelskou péči stejným způsobem jako 
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ostatním pacientům. Přesto, ţe pociťují rozdíly v komunikaci a komunikace 

s těmito pacienty je obtíţná, mají trpělivost opakovat pacientům informace.  

     Klíčem k pochopení alkoholika je podle mého názoru pacientova minulost a 

historie vzniku jeho závislosti. Je nutností, aby zdravotničtí pracovníci 

zdokonalovali své schopnosti verbální i neverbální komunikace, a aby byli 

pacientovi plnohodnotnou a účinnou oporou. Pokud budeme schopni odbourat 

komunikační bariéry a budeme se zdokonalovat v umění naslouchat, budeme pro 

pacienta nejlepším lékem. 
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