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ABSTRAKT
Diplomová práce „Psychosociální aspekty zvládání onkogynekologického onemocnění
(se zaměřením na rakovinu prsu)“ se zabývá nároky, které klade onkologické onemocnění
konkrétně na ženy s diagnózou rakovina prsu.
V teoretické části jsou přiblíženy charakteristiky nádorového onemocnění prsu včetně
popisu jednotlivých stadií onemocnění a nároků, které jsou během nich na ženy kladeny. Zde
jsou uvedeny i možnosti psychologické pomoci, kterou mají ženy k dispozici. Dále jsou
v teoretické části rozpracovány možnosti léčby a jejich specifika vztažená na změny v životě
ženy. Následně je zde rozpracováno téma copingových strategií a obranných mechanismů. V
závěru teoretické části je pozornost věnována vlivům prodělaného onemocnění na osobní a
rodinný život a změny v interpersonálních vztazích.
V empirické části jsme si kladly za cíl zmapovat podpůrné psychologické a další
faktory, které ženám během léčby pomáhaly nároky onemocnění zvládnout. Empirická část
zahrnuje 11 individuálních rozhovorů se ženami, které prodělaly rakovinu prsu. Výzkumná
metodologie je dále doplněna Dotazníkem životní spokojenosti. V rozhovoru jsme se také
zaměřily na faktory zdravotnické péče, které ženám pomáhaly a které by naopak bylo možné
vylepšit.
Ve výsledcích kvalitativní mapující studie jsme určily dva nejdůležitější faktory, které
ženám pomohly ve vyrovnávání se se závažnou nemocí. Jedná se o sociální oporu a aktivní
copingové strategie. V oblasti zdravotní péče ženám nejvíce pomohla podpora, dostatek
informací a vlídný přístup personálu.

KLÍČOVÁ SLOVA
Zvládání a vyrovnání se s onkologickým onemocněním, psychologické faktory
adaptace, karcinom prsu, psychologická pomoc, copingové strategie.
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ABSTRACT
The thesis „Psychological and social aspects of coping with oncological
gynecokogical illnesses (focused on breast cancer)“ studies the demands and difficulties
which women diagnosed with breast cancer are delaing with.
In the theoretical part, attention is given to breast tumor and to the stages of the illness.
It shows the needs and problems the women face and the possibilities of psychological help.
This part of my thesis also describes different types of cure and its specifics and the changes it
brings to the women´s life. It is followed by coping strategies and defence mechanisms. In
conclusion, the effects of the illness on personal relationships are outlined.
In the empirical part, we map supporting psychological and other factors which helped
with the treatment and with coping with it. The empirical part comprises 11 individual
interviews with women who had breast cancer. The research methodology is supplemented
with The Life Satisfaction Inventory. In the interviews we also focused on the factors of
health care which were helping and the ones that could be improved.
The results of the mapping qualitative study indicated two most important factors
which helped the women to cope with this serious illness. It was social support and active
coping strategies. In the sphere of health care, the women found most helpful support,
ampleness of information and kind approach of medical staff.

KEY WORDS
Coping with oncological illness, psychological factors of adaptation, breast carcinoma,
psychological help, coping strategies.
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I.

ÚVOD
Onkologické onemocnění v dnešní době představuje jeden z nejčastějších a zároveň

nejzávaznějších medicínských problémů. Každoročně stoupá incidence zhoubných nádorů,
z nichž karcinom prsu představuje přibližně 25% případů (Prausová, 2010)
Karcinom prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním žen. V roce 2010 bylo
v České republice diagnostikováno 6500 nových zhoubných nádorů prsu, z čehož 1655
pacientek této nemoci podlehlo (ÚZIS, 2010).
Karcinom prsu je bohužel onemocnění, u kterého lékaři nedokážou určit přesnou
příčinu. Známe pouze množství rizikových faktorů, které se mohou na vzniku onemocnění
podílet. Ženy s vyšším počtem rizikových faktorů v anamnéze jsou častěji kontrolovány a
onemocnění se velmi často podaří zachytit v časném stádiu. S tím také úzce souvisí masivní
rozvoj preventivních opatření, která jsou ženám nabízena.
Nemoc mnohdy přichází nečekaně a žena jí čelí nepřipravená. Karcinom prsu se
z počátku nemusí výrazně projevovat a i žena, která si pravidelně a poctivě provádí
samovyšetření, nemusí nic nenormálního objevit. O to je sdělení diagnózy větším šokem a
uvrhá ženu do neřiditelného běhu lékařských vyšetření a zákroků. Karcinom prsu není pouze
fyzickým onemocněním, ale má velký dopad i na psychiku pacientky. Z počátku se tento
dopad jeví jako negativní, ale mnoho žen se v období remise na onemocnění dívá pozitivně a
s nadhledem. Než ale může dojít k tomuto obratu, musí se žena vyrovnat s množstvím
zatěžujících okolností, které ji najednou zasahují do osobního, rodinného a sociálního života.
Léčba by tedy ideálně měla spojovat péči o tělesný stav ženy s cílem překonání
onkologického onemocnění a zároveň by měla dbát na psychologické potřeby pacientek.
Léčba karcinomu prsu je v dnešní době v České republice na vysoké úrovni, ale doplňující
péče o psychologické potřeby je faktorem, který by bylo ještě možné vylepšit.
Lékaři jsou primárně zaměřeni na tělesný stav pacientky a zapomínají, že tento tělesný
stav doprovází množství psychických fenoménů, které ženu trápí podobně jako tělesné obtíže.
Ženám by mohl v boji s neznámou nemocí pomoci dostatek srozumitelných informací a
vlídný přístup lékařů.
Tuto částečně edukativní a psychologickou až psychoterapeutickou péči mají většinou
na starosti odborníci nemedicínského vzdělání. Jedná se především o psychology, jejichž
služeb lze na odděleních onkologických pacientů nebo v rámci celé nemocnice, využít.
8

Pacientkám pomáhají ve vyrovnávání se s diagnózou, přípravou na léčebný proces,
komunikací se zdravotnickým personálem a přípravou na přijetí fyzických změn spojených
s onemocněním a jeho léčbou.
Naše diplomová práce si klade za cíl popis způsobů zvládání onemocnění rakovinou
prsu u žen. Rakovina prsu je velmi časté onemocnění a bylo o ní publikováno již mnoho
teoretických i výzkumných prací. Myslíme si, že s tím, jak roste incidence tohoto
onemocnění, je dobré neustále ženy informovat o rizikových faktorech, možnostech
preventivních opatření a případně o možné psychologické pomoci, kterou mohou nemocné
ženy dostat.
Diplomová práce je rozdělena na 2 části, první je teoretickým základem a na ni
navazuje empirická část popisující výzkumné šetření. Teoretická část se skládá z 5 kapitol.
Nejdříve se snažíme čtenáři přiblížit medicínskou oblast, na kterou navazujeme popisem
jednotlivých etap onemocnění a s nimi spojenými psychologickými nároky. V další kapitole
se věnujeme okolnostem léčby, které jsou pro ženy nepříjemné a zatěžující. Zde také uvádíme
možnosti psychologické pomoci, kterou můžou odborníci ženám nabídnout. V další části
popisujeme, jaký vliv může mít onemocnění na každodenní život pacientky. V poslední části
chceme čtenáři přiblížit psychologické mechanismy zvládaní závažného onemocnění.
Empirická část je založena na 11 individuálních polostrukturovaných rozhovorech se
ženami, které prodělaly onemocnění rakovinou prsu. Našim cílem je zmapování
psychosociálních aspektů, které se podílely na adaptaci a zvládnutí tohoto onemocnění.
V závěru práce jsou připojeny přílohy, na něž je v textu odkazováno. Stejně tak je na
konci uveden přehled citované literatury.
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II.

TEORETICKÁ ČÁST

1. ONKOGYNEKOLOGICKÉ ONEMOCNĚNÍ
Rakovina prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním u žen a zasahuje nejenom
ženu samotnou, ale má vliv i na celý rodinný systém a okolí. Tato nemoc není způsobena
vlivy dnešní doby, ale je popisována již v historii. Rakovinou prsu se ve své práci zabývali již
slavní řečtí lékaři jako Hippokrates nebo Galénos. Od tohoto počátku až do dnešní doby se
v této oblasti událo ohromné množství pokroků a inovací (Abrahámová, 2009).
Onkologické onemocnění prsu je komplikované a nejenže ohrožuje ženu na životě, ale
má také neblahý vliv na její ženskou roli. Ženská prsa jsou vnímána jako symbol plodnosti,
atribut ženské krásy. I přesto, že chce žena bojovat a přežít, tak se bojí následků léčby a vlivu
léčby na kvalitu jejího dalšího života. S ohledem na toto pojetí ženského těla se lékaři
neustále snaží o méně invazivní medicínské zásahy.
V této úvodní kapitole bychom chtěly teoreticky uvést charakteristické znaky
onemocnění rakovinou prsu. Dále budeme popisovat psychosociální aspekty tohoto
onemocnění, ale myslíme, že je důležité na začátku čtenáře seznámit s incidencí,
epidemiologií, rizikovými faktory a možnostmi léčby tohoto onemocnění.

1.1 INCIDENCE ONKOGYNEKOLOGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ
Karcinom prsu, kterým se v naší diplomové práci zabýváme, je nejčastěji se
vyskytujícím nádorovým onemocněním u žen. Je tomu tak ve všech vyspělých zemích a
incidence tohoto onemocnění neustále stoupá. Česká republika se v pořadí zemí vzhledem
k Evropě nachází na 21. místě a vzhledem ke světu na 30. místě. Nejvíce jsou karcinomem
prsu podle statistik ohroženy ženy ve věku nad 50 let. Velmi pozitivní zprávou ale je, že i
přesto, jak výrazně stoupá incidence, mortalita spojená s tímto onemocněním je stále stejná
(Abrahámová, 2009).
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Graf č. 1 – Incidence karcinomu prsu u žen (www.svod.cz, 2010).

Graf č. 2 – Časový vývoj hrubé incidence a mortality. Diagnóza karcinom prsu
(www.svod.cz, 2010).

1.2

EPIDEMIOLOGIE A RIZIKA VZNIKU
ONKOGYNEKOLOGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ
Podstatou onkologického onemocnění je změna genetické informace a regulačních

mechanismů v buňce. To vede k nekontrolovatelnému buněčnému dělení, což má za následek
11

vznik velkého množství takto poškozených buněk. Z tohoto rostoucího počtu nemocných
buněk tak postupně vzniká nádor, který se neustále zvětšuje opětovným dělením. Z původního
nádoru se můžou nemocné buňky uvolňovat dále do těla a takto vznikají ložiska zvané
metastázy. Toto nekontrolované dělení a šíření buněk dělá z léčby velmi náročný a složitý
proces (Abrahámová, 2009).
Onkologické změny v prsu mají počátek ve změně genetických vlastností somatických
buněk. Tato počáteční změna ovlivňuje buněčné dělení, které dále nepokračuje normálním
vývojem tkáně. Velikost a závažnost nádoru závisí na mnoha důležitých faktorech, které se
pokusíme popsat v této kapitole (Zikán et al., 2008).
V této části práce bychom chtěly shrnout diskutované příčiny vzniku rakoviny prsu.
Empirická část práce se týká konkrétně tohoto onemocnění a ženy v rozhovorech několikrát
uvedly, že dlouho přemýšlely, proč to potkalo zrovna je. Zajímalo je, čím si k tomuto
onemocnění mohly samy přispět a co mohly dělat jinak, aby je nemoc nepostihla. Bohužel
žádná z žen se nedozví, co způsobilo onemocnění právě v jejím případě. Mluví se o
rizikových faktorech, ale ani lékaři nejsou schopni přesně říci, který je na vině u konkrétní
pacientky.
Hledání a zjišťování rizikových faktorů karcinomu prsu je náplní práce výzkumníků,
kteří tato data mohou použít v tvorbě a rozvoji preventivních opatření. Znalost rizikových
faktorů může také výrazně pomoci v podchycení žen, které k tomuto onemocnění mohou mít
větší dispozice. Přístupy k hledání rizikových faktorů a šíření prevence jsou dva,
epidemiologický (populační) a individuální (osobní riziko). Epidemiologický přístup se snaží
o co největší vliv na ženskou populaci, které se toto konkrétní onemocnění týká. Cílem je
rozšíření preventivních programů mezi co nejvíce ohrožených žen. Individuální naproti tomu
sleduje rizikové faktory a možnosti pomoci u každé ženy zvlášť (Abrahámová, 2009).
Rizikových faktorů můžeme najít mnoho, vznik onemocnění mohou ovlivnit genetické
faktory stejně tak jako nezdravý životní styl. Rozdělíme tedy pro přehlednost rizikové faktory
na faktory dispoziční a faktory ovlivnitelné změnou životního stylu.
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DISPOZIČNÍ FAKTORY


Osobní anamnéza
o

Věk – rizikové je věkové období od 50 let s ohledem na hormonální změny
odehrávající se v období menopauzy

o

Tělesná výška – ze studií vyplývá, že existuje vyšší riziko onemocnění u
vyšších žen

o

Historie patologických změn v prsní tkáni – výskyt patologických i
nepatologických změn v prsu je významným prediktorem rozvoje
onemocnění



Hormonální a gynekologické aspekty
o

Menarche – první menstruace před 12. rokem věku je potvrzeným rizikovým
faktorem

o

Menopauza – nástup menopauzy ukazuje na celkovou dobu působení
estrogenu na ženský organismus

o

Věk v době prvního porodu – u bezdětných žen a žen s prvním porodem po
30. roce života je vyšší riziko karcinomu prsu

o

Počet porodů – u žen s vyšším počtem dětí je pozorováno nižší riziko
onemocnění rakovinou prsu

o

Kojení – kojení a jeho trvání je potvrzeným protektivním faktorem

o

Gynekologická operace – ovarektomie v historii ženy je rizikovým faktorem

o

Hormonální léčba a antikoncepce – délka a věk užívání hormonální
substituční léčby (především kombinace estrogenu a progesteronu) a
hormonální antikoncepce představuje prokazatelné riziko vzniku rakoviny
prsu



Genetické faktory
o

Výskyt nádorového onemocnění v rodině – riziko onemocnění je vyšší u žen,
jejichž pokrevní příbuzné rakovinu prsu prodělaly, na vině jsou geny
s porušenou funkcí – jedná se především o geny BRCA-1 a BRCA-2
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FAKTORY OVLIVNITELNÉ ZMĚNOU ŽIVOTNÍHO STYLU


Návyky
o

Kouření – přímý vliv kouření na vznik rakoviny prsu nebyl prokázán, platí
ale, že kouření má velký vliv na mnoho dalších zhoubných onemocnění,
může tedy přispívat k rozvoji karcinomu prsu

o

Alkohol – z provedených studií vyplývá, že alkohol ovlivňuje hladinu
estrogenu a tím zvyšuje riziko onemocnění rakovinou prsu

o

Strava – bylo prokázáno, že strava bohatá na vlákninu a vitamíny výrazně
snižuje riziko onemocnění rakovinou prsu



Fyzická aktivita
o

Pohyb – zvýšená fyzická aktivita funguje jako projektivní faktor tím, že
snižuje vylučování hormonů ve vaječnících a snižuje hladinu krevního
inzulinu

o

Obezita – množství a rozložení tělesného tuku ovlivňuje metabolismus
estrogenu, zvýšené riziko bylo zjištěno u obézních žen v menopauze



Ostatní
o

Vzdělání – vyšší vzdělání ve studiích korelovalo s pravidelnějším
prováděním samovyšetření prsu jako preventivního opatření

o

Bydliště – pod tento faktor můžeme zahrnout množství fyzické aktivity
závislé na tom, zda žena bydlí na venkově nebo ve městě a vystavení
karcinogenům a škodlivým látkám

o

Psychologické aspekty – o psychologických vlivech na vznik onemocnění se
neustále diskutuje, ale zatím můžeme pouze říci, že stres a jeho míra má na
vznik onemocnění vliv
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Obrázek č. 1 – Souhrn rizikových faktorů karcinomu prsu (Abrahámová, 2009).

1.3 PRŮBĚH A MOŽNOSTI TERAPIE
Léčba karcinomu prsu je vždy plánována podle aktuálního stavu konkrétní pacientky.
Většina případů je řešena kombinací několika léčebných metod, kterými u karcinomu prsu
mohou být chirurgická, radiační a systémová léčba. Pod pojmem systémová léčba chápeme
chemoterapii, hormonální a biologickou léčbu.
1.3.1 CHIRURGICKÁ LÉČBA
Nejčastěji začíná léčba chirurgickým zákrokem, který může být podle závažnosti a
velikosti nádoru buď radikální, nebo konzervativní. Běžnou součástí chirurgické léčby je i
odstranění podpažních (axilárních) uzlin. Z odebrané tkáně se dále uvažuje na postup léčby
podle typu bujení a rozšíření do blízkého okolí. Po tomto zákroku není nutná dlouhá
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hospitalizace a žena může být propuštěna během několika dní do domácí péče, kde je vhodné
dodržovat doporučení lékařů pro co nejrychlejší zahojení rány a jejího okolí (Abrahámová,
2009).
Díky pokroku se v dnešní medicíně využívá více konzervativních zákroků, které se
snaží o zachování co největší prsní tkáně. Prs je vnímán jako typický znak ženství a pokud to
po medicínské stránce jde, pro psychiku pacientky a její budoucí život je pozitivní, pokud je
prs zachován. Primárním cílem ale samozřejmě je vyléčení a i s případnou ztrátou prsu se
ženy dokážou vypořádat. Pro ženy také v dnešní době existují metody rekonstrukce prsu, o
kterých by měl lékař ženy informovat.
Jak již bylo uvedeno výše, typ operačního výkonu je zvolen podle velikosti a
závažnosti nádoru. Lékaři vybírají z 5 druhů chirurgických zákroků. Prvním je lumpektomie,
při které je z prsu odstraněn pouze nádor. Tento zákrok lze provést u nádorů menších než 2
cm. Další zákrok se nazývá mastektomie, která může být buď částečná, nebo úplná. U
částečné mastektomie se odstraňuje větší část prsu obsahující nádor. Tento zákrok je
indikován u nádorů o velikosti 2,5 – 3 cm. Tyto první dva zákroky jsou dále doplněny axilární
disekcí, což znamená, že jsou kromě prsní tkáně odebrány i podpažní mízní uzliny. Úplná
mastektomie odstraňuje prs celý. Tento zákrok není spojen s axilární disekcí a používá se u
velkých nádorů nebo jako prevence u žen, které mají významnou hereditární zátěž.
Posledním zákrokem je radikální mastektomie. Od tohoto zákroku se v poslední době
ustupuje z důvodu velkého zásahu do těla pacientky. Postup a indikace je podobná jako u
úplné mastektomie, ale odstraněn je také prsní sval a podpažní uzliny (Coufal, Fait, 2011;
Abrahámová 2009).
Chirurgické zákroky, i přesto že vypadají děsivě, nejsou z fyzického hlediska nijak
závažné a žena může být do domácí péče propuštěna již několik dní po operaci. Jako u všech
pooperačních stavů se i zde mohou vyskytnout neočekávané komplikace. Pro ženy také bývá
velmi zatěžující snížená pohyblivost ruky na operované straně. Proto je důležité ihned po
operaci opatrně začít s pravidelnou fyzickou rehabilitací (Coufal, Fait, 2011).
1.3.2. RADIOTERAPIE
Radioterapie je nejstarší metodou léčby onkologických onemocnění. Jedná se o terapii
zářením, která vychází ze skutečnosti, že zdravé a nemocné buňky mají odlišnou
radiosenzitivitu. I přesto, že záření negativně ovlivňuje všechny buňky v určené oblasti,
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definitivně ničí pouze ty nádorové. Záření působí na nádorové buňky tak, že zastavuje jejich
průchod buněčným cyklem a buňky v brzké době po ozáření zanikají. Stejný účinek má
ozařování i na zdravé buňky, které mají ale dobrou schopnost obnovy (Tomancová et al.,
2009)
Paprsky záření vycházejí během léčby buď ze zářičů, nebo jsou vyráběny moderními
přístroji, tzv. lineárními urychlovači. Tato moderní technologie je citlivější a šetrnější
především díky možnosti přesnějšího zacílení záření.
U karcinomu prsu se radioterapie využívá ve dvou případech. V prvním případě se
jedná o nádory malé velikosti, které jsou vyňaty během konzervativní operace a okolí je po
zákroku dále ozářeno jako prevence návratu zhoubného bujení. Druhým případem je výskyt
nádoru většího (4-5 cm), kdy je nádor odstraněn i s celým prsem. Radioterapie je k této
rozsáhlé operaci přidávána proto, že je velká pravděpodobnost rozšíření nádorových buněk po
celé hrudní stěně a v mízních uzlinách. Ozařování tedy vždy následuje až po operativním
zákroku (Abrahámová, 2009).
Před zahájením radioterapeutické léčby je velmi důležité dobré naplánování zákroku.
Jak jsem uvedla výše, paprsky zasahují nejen nemocnou tkáň, ale i tu zdravou. Aby této
poničené zdravé tkáně bylo co nejméně, musí být ozařování co nejpřesnější. Prvním
předpokladem úspěchu je zajištění pohodlné, ale stabilní polohy, ve které bude pacientka
ozařování podstupovat. Dalším krokem je lokalizace postižené oblasti takzvaným
simulátorem. Součástí lokalizace je také vyšetření CT, jehož výsledek je kombinován
s výsledky simulace a je co nejpřesněji zjištěno umístění nádorových buněk (Abrahámová,
2009; Lampenfeld, 2005).
Radioterapeutická léčba je naplánována přesně podle potřeb každé pacientky a pro
větší snesitelnost je rozdělena do několika dávek. Pacientka může být během ozařování
hospitalizovaná, nebo může na jednotlivé dávky docházet. I přesto, že se jedná o bezbolestnou
metodu, ženy z ní mají mnohdy strach (Nezu et al., 2004).
Radioterapeutickou léčbu pacientky většinou podstupují po dobu 2 – 8 týdnů a dávky
radiace jsou plánované na každý den. Celkově zabere jedna dávka ozařování přibližně 10
minut (Lampenfeld, 2005; Tomancová et al., 2009).
Ozařování můžeme rozlišit na vnější a vnitřní. Vnější se nazývá teleterapie a je
nejčastěji používaným typem. Zdroj záření je od pacientky asi metr daleko a nezpůsobuje
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pacientce bolestivé ani nepříjemné pocity. Záření může vycházet až ze 4 bodů, podle toho, jak
velkou plochu je třeba postihnout. Druhým typem je takzvaná brachyterapie, kdy jsou zářiče
zavedeny přímo do oblasti postižené nádorem. Brachyterapie je prováděna pomocí malého
neinvazivního operačního zákroku, kdy jsou do místa původního nádoru zavedeny duté jehly,
kterými se do těla vpravuje přesně vypočítaná dávka záření. Tato metoda má nesporné
výhody v intenzivním záření, které je cíleno velmi přesně. Brachyterapie trvá několik desítek
minut a provádí se pouze jednorázově, pacientka tedy nemusí do nemocnice víckrát jezdit ani
být dlouhodobě hospitalizovaná (Abrahámová, 2009; Lampenfeld, 2005).
Nežádoucí účinky, se kterými se pacientky potýkají, jsou především únava, bolesti
hlavy a méně časté je také zvracení. Lékaři se velmi snaží, aby se cílem záření staly pouze
rakovinné buňky, takže nežádoucí účinky u tohoto typu léčby nejsou příliš závažné
(Tomancová et al., 2009).
1.3.3

CHEMOTERAPIE
Jak již název napovídá, chemoterapie je léčba chemickými látkami s prokázaným

protirakovinným účinkem. Jak bylo uvedeno výše, chemoterapie patří do skupiny systémové
léčby. Chemoterapie je tedy léčbou medikamentózní a léky mají dva druhy účinku:
cytostatický (zastavující růst) a cytotoxický (jedovatý). Chemoterapie je léčbou systémovou a
je většinou podávána nitrožilně. Látka má vliv na celý organismus, takže působí neselektivně.
Ničí tedy i zdravé buňky, především ty, které se rychle dělí. Tyto rychle se dělící buňky se
nacházejí především v kostní dřeni, trávicím traktu a ve vlasových folikulech. Tento negativní
vliv chemoterapie je tedy na počátku nežádoucích účinků, které s sebou chemoterapie nese
(Klener, 1999)
Chemoterapie má nespornou výhodu v tom, že její aplikace není bolestivá. Bohužel
s sebou nese velmi nepříjemné nežádoucí účinky, kterých se pacientky většinou bojí. Jedním
z častých nežádoucích účinků je porucha krvetvorby, která může být tak vážná, že není možné
další chemoterapeutické působení a je nutné zvolit jinou léčebnou strategii (Holland, Lewis,
2001).
Dalším velmi nepříjemným nežádoucím účinkem chemoterapie je častá nevolnost a
s ní spojené zvracení. Tyto zažívací obtíže vedou k nechutenství a s ním spojenému úbytku
energie a síly. Dále se pacientky téměř vždy setkávají s dočasnou alopecií, která je způsobena
negativním vlivem chemoterapeutik na kůži a sliznici. Vlasy pacientkám začnou vypadávat
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přibližně v týdenním odstupu po první dávce léčby. Dále může mít chemoterapie negativní
vliv na kvalitu kůže a nehtů. Mnoho pacientek trápí také suchost v ústech a tvorba aftů
(Klener, 1999).
Vypadání vlasů v důsledku chemoterapie mnoho žen považuje za traumatickou
zkušenost a smíření se se ztrátou jednoho ze symbolu ženství je pro ně náročné. Proto je
dobré, pokud má žena šanci se na tuto situaci dopředu připravit a vybrat si například vhodnou
paruku, která ji pomůže, aby se mohla dále alespoň trochu příjemněji pohybovat v sociálním
prostředí.
Jako další možný nežádoucí účinek chemoterapie je také popisován toxický vliv na
nervovou soustavu. S tímto působením souvisí potíže s koncentrací pozornosti a s pamětí,
zhoršené intelektuální fungování a také se často objevují výkyvy nálad (Knobf et al., 1998).
I přesto, že má chemoterapie prokázané pozitivní účinky v boji s onkologickým
onemocněním, její nežádoucí účinky mají negativní dopad na kvalitu života žen i jejich rodin.
Celková doba chemoterapie se pohybuje v řádech měsíců, kdy je žena střídavě v nemocnici a
doma, kde prožívá nepříjemné účinky léčby a nabírá síly na další dávku léčby. Tento režim je
časově, finančně a emočně velmi náročný pro celý rodinný systém (Barraclough, 1999).
Chemoterapeutická léčba je aplikována v cyklech, které jsou předem naplánovány.
Množství opakování je závislé na zdravotním stavu pacientky. Přestávky mezi cykly alespoň
částečně umožní organismu regeneraci zdravých buněk, které mají lepší schopnost obnovy
než buňky nádorové. Obvyklá přestávka mezi cykly jsou 3 týdny, přičemž celá
chemoterapeutická léčba trvá 3 až 6 měsíců (Finek, 2009).
Pro pacientky je náročné smiřování s nadcházející chemoterapií, která jim někdy může
přijít děsivá a zbytečná. Děsivá bývá především kvůli nedostatku informací o průběhu
aplikace chemoterapeutik, závažnosti nežádoucích účinků a možnostech, kterými lze tyto
nepříjemné následky léčby tlumit. Lékaři mají v dnešní době preparáty, které mohou omezit
komplikace na minimum (Abrahámová, 2009).
1.3.4 HORMONÁLNÍ LÉČBA
Další metodou systémové léčby je léčba hormonální. Podmínkou pro indikaci
hormonální léčby je přítomnost hormonálních receptorů v nádorové tkáni. Hormonální léčba
se nejvíce využívá v počátečních stádiích onkologického onemocnění a dále také u
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metastazujících stavů. Užívání hormonálních preparátů může trvat i několik let. Dávkování
určuje onkolog a je opět přizpůsobeno stavu konkrétní pacientky (De Vos et al., 2012).
Hormonální léčba karcinomu prsu má 3 podoby. První je takzvaná ablativní. Název je
spojen se slovem ablace, jde totiž o odstranění zdroje, který produkuje hormony podporující
rozvoj karcinomu prsu. Jedná se tedy o zákrok zvaný ovarektomie, který v důsledku znamená
zastavení funkce vaječníků. Tento zákrok může být proveden medikamentózně, chirurgickým
zákrokem nebo se k tomuto účelu využívá radiace. Požadovaný účinek radiace a medikace
nenastává okamžitě po aplikaci léčebné dávky, ale měl by se projevit v rozsahu několika
týdnů. Ablativní hormonální léčba je indikována pouze ženám před nástupem klimakteria
(Abrahámová, 2009; Chovanec, 2008).
Druhá možnost hormonální léčby je metoda kompetitivní léčby. Základní
charakteristikou této metody je podání antihormonu, který soutěží s přirozeným hormonem
(nejčastěji s estrogenem) o pozici na receptorech v nádorové tkáni. Antihormony mají
blokující účinek a přirozené hormony se tak na receptory nemohou navázat. Tento účinek
kompetitivní léčby zastavuje rakovinné bujení v prsu. Další možností, která je indikována
především ženám v postmenopauzálním období, je inhibiční hormonální léčba. Zde se
využívají preparáty, které blokují v nadledvinách produkci estrogenu (Abrahámová, 2009).
Nové výzkumy se velmi intenzivně zabývají využitím hormonální léčby i u žen
v postmenopauzálním období. Cílem těchto výzkumů je efektivní využití hormonálních
metod u žen s metastazujícím hormonálně závislým karcinomem prsu. Použití nových
léčebných preparátů by mělo oddálit stav hormonální rezistence, která je indikací pro
následnou chemoterapeutickou léčbu (Petruželka, 2013).

20

2. STADIA ONKOGYNEKOLOGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ
Onkologické onemocnění je velmi nepříjemnou a zátěžovou životní zkouškou a je při
něm narušena psychická i fyzická rovnováha, kterou se snaží pacientky během léčby opět
nalézt. Psychické dopady onemocnění vnímá a prožívá každá žena individuálně, ale i tak je
důležité tyto psychické dopady všeobecně vnímat jako důležitou součást léčebného procesu.
Zdravotnický personál by tedy měl vědět, co které stadium pro ženy alespoň obecně
představuje a jaké nároky na ně klade. Lékaři by také měly ženám nabídnout dostatek času
pro vyrovnání se s nepříjemnými zprávami. Tento prostor je pro ženy důležitý jako prevence
psychických potíží, které mohou vzniknout důsledkem tlaku ze strany lékařů a
nepřipraveností pacientky (Jandourková, Čepická, 2009).
Onkologické onemocnění s sebou přináší pocity úzkosti a nejistoty. Člověka při
setkání s nemocí provázejí obavy z bolesti, nepříjemných zážitků a samozřejmě i obavy o
život. Člověk bojující s nemocí se cítí křehký, zranitelný a bezmocný (Křivohlavý, 2002).
Další reakcí na závažné onemocnění je neustále přítomný strach. Strach pacienta
provází během celé cesty nemocí, tedy od sdělení diagnózy až po vyléčení. Pacient se střetává
s novými výzvami a intenzita strachu se mění podle pocitu připravenosti na další krok boje
s nemocí. Strach ale pacientky neopouští ani v období remise. Zde se především jedná o
přetrvávající obavy z možného návratu onemocnění (Křivohlavý, 1989).
V životě pacientky trpící nádorovým onemocněním se objevují neustále nové a nové
zlomy, nepředvídatelné situace, na které se musí adaptovat. Pacientka si musí nově zvykat na
nemocniční prostředí, neustálou přítomnost zdravotnického personálu, kalendář zaplněný
kontrolami a naplánovanými zákroky, nově nabytou závislost na pomoci druhých a
všudypřítomnou nejistotu spojenou s nevědomostí, co bude následovat. Všechny tyto změny
můžou být ze začátku pacientce nepříjemné už jen svoji novotou.
V následujících podkapitolách bychom rády popsaly cestu od diagnózy po období
remise s důrazem na psychosociální zátěž, která je pro dané období typická a se kterou se
ženy potýkají.

2.1 DIAGNÓZA
Stanovení diagnózy bývá zdrcující informací pro všechny pacientky. Zátěžové období
ale pro pacientku začíná mnohem dříve, než až v ordinaci lékaře při sdělení diagnózy. Většina
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onkologických onemocnění nepřichází jako blesk z čistého nebe, ale postupně se projevují
v určitých symptomech, které si pacienti vykládají po svém. Mnohdy je ze začátku
bagatelizují, ale po určitém čase pojmou podezření a s ním přichází strach z vážného
onemocnění. Čím dříve se se svým podezřením vydají k lékaři, tím je vyšší pravděpodobnost
úspěchu léčby. Postavení se k této situaci čelem a rychlá reakce bez prodlevy značí aktivní
coping. I přes varovné signály, které tělo vydává, se ale mnoho pacientek dlouho odhodlává
k návštěvě lékaře. Tato prodleva je jakousi obranou psychiky a podvědomou snahou o
prodloužení normálního života. Tyto pasivní copingové strategie dávají ženám čas, během
kterého doufají v ústup symptomů (Angenendt, 2010; Tschuschke, 2004).
Odkládání návštěvy lékaře a bagatelizace symptomů může vycházet z různých
důvodů. Pacientka může například úplně ignorovat symptomy nebo pociťovat takovou úzkost
z očekávané pravdy, že není schopna jednat. Dalším aspektem, který ženy brzdí v návštěvě
lékaře, může být pocit studu spojený s tímto intimním tématem. Některé ženy se také
dobrovolně rozhodnou rezignovat na léčbu. To může pramenit z mylných informací o
fatálnosti onemocnění rakovinou prsu. Velmi často si ženy před návštěvu lékaře vkládají
určité mezikroky, například péči o děti a podobně. Tímto oddalováním získávají čas pro
přípravu na očekávané náročné a bolestné období (Barraclough, 1999).
Po stanovení diagnózy začíná postupná psychologická adaptace na obtížnou životní
situaci, což je dlouhodobý proces, do kterého zabředají i blízcí lidé obklopující pacientku,
kteří se všemožně snaží pomoci s adaptací na onemocnění a začínající léčbu.
Diagnóza jakékoli závažné nemoci znamená pro pacienta velký stres, zátěž, nejistotu,
smutek, zlost, strach a pocity nespravedlnosti. Počáteční emocionální reakcí nejčastěji bývá
deprese, úzkost, snížený pocit vlastní hodnoty, problémy v sociálních vztazích, potlačování
vlastních emocí a pocit bezmoci. Konkrétně diagnóza rakoviny v pacientech vyvolává pocity
existenciální nejistoty a ztráty osobní kontroly a kontroly nad situací (Angenendt et al., 2010;
Tschusche, 2004).
Zdravý člověk si prožívání nemoci neumí příliš dobře představit, proto snahy okolí o
pomoc nemocné mohou být spíše na škodu a pacientce ne vždy pomůžou. Mnoha pacientkám
spíše soucit příbuzných a přátel ubližuje, než aby pomáhal. Dokonce ani zdravotnický
personál není vždy schopen přesně odhadnout, ve které fázi vyrovnávání se s diagnózou
pacientka přesně je a jaké chování se strany pečujícího personálu by ji mohlo pomoci nejvíce.
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Den pacienta s rakovinou je provázen vytrvalými myšlenkami na smrt a bolest spojenou
s umíráním. To si žádný zdravý člověk nedokáže představit. (Angenendt et al., 2010).
Rakovina jako část životního příběhu pacientů mění také vnímání vlastního
sebeobrazu, který je spojen s fyzickými změnami způsobenými léčbou. Změnou prošlo
vnímání sebe sama jako normálně fungujícího, pracujícího, bavícího se, intimně žijícího a
bezstarostného člověka. Najednou je v jeho životě mnoho omezení a nepříjemných změn, na
které se musí adaptovat. I přesto, že je pacient pro jednou vyléčen, celý další život alespoň
podvědomě pociťuje strach z možného návratu onemocnění. Tento strach je také neustále
přiživován nutnými kontrolami a návštěvami lékařů a nemocnic (Tschuschke, 2004;
Haškovcová, 1991).
Vyrovnávání se se závažnou onkologickou diagnózou se může u pacientů velmi lišit.
Do tohoto procesu, který zpravidla trvá 6 až 8 týdnů, vstupují mnohé okolnosti. Jedná se o
osobnostní vlastnosti pacientky, přístup lékařů nebo přítomnost sociální opory (Loscalzo,
Brintzenhofeszoc, 1998).
Hlavními problémy, které pacientky po sdělení diagnózy reflektují, jsou:


Hrozba smrti, kdy je onkologická diagnóza pojímána jako rozsudek smrti nebo
přinejmenším konec dosavadního normálního způsobu života.



Ztráta tělesné nedotknutelnosti, kterou většina lidí vnímá jako samozřejmost a u
pacientů je najednou narušena a zjišťují, že jejich organismus není nezranitelný.



Ztráta autonomie, která závisí především na převzetí zodpovědnosti zdravotnického
personálu za volbu léčby.



Ztráta oblíbených aktivit související s onemocněním a problémy vznikajícími
během léčby.



Sociální izolace a strach ze stigmatizace spojené s léčbou. U mnoha pacientů se
objevuje sociální distanc, který si udržují od známých a přátel.



Ohrožení sociální identity a pocitu vlastní hodnoty (Tschuschke, 2004).

2.2 LÉČBA
Po překonání prvotního šoku ze sdělené diagnózy začíná pro pacientku další velmi
obtížné období. Léčba samotná klade na pacientku vysoké nároky jak po fyzické, tak po
psychické stránce. Fyzicky bývá velmi nepříjemná, provází ji bolest, nucená hospitalizace a
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téměř úplné odříznutí od běžného každodenního života. Pro pacientky může být velmi obtížné
přijmout léčbu, která trvá dlouho, přináší spoustu nepříjemných zážitků a její úspěch není
nikdy stoprocentně jistý (Nezu et al., 2004)
Pro pacientky je během léčby náročné neustálé čekání a všudypřítomný pocit nejistoty.
V tomto období se u pacientek z počátku objevuje především vztek, zlost a objevují se i
pocity viny. Po této fázi přichází především strach, pocity beznaděje, smutku a bezmoci.
Mnoho pacientek v tomto okamžiku zvažuje podstoupení klasické léčby a snaží se hledat
další alternativní varianty. Toto prozkoumávání jiných metod pramení především ze strachu
z klasické léčby, která s sebou nese mnohé nepříjemné fyzické následky a změny
(Tschuschke, 2004).
Celé období léčby je pro pacientky velmi náročné. Nejen že medicínské zákroky jsou
bolestivé a nepříjemné, ale vyčerpávající jsou i neustálé návštěvy lékařů. Plánování běžných
činností a událostí s ohledem na to, zda ten den nemusí pacientka do nemocnice nebo zda
nebude právě po zákroku, je nesnadné a posiluje to pocit neschopnosti řízení vlastního života.
To vše může v ženě vytvářet pocit vyloučení ze společnosti, pocit, že je otrokem léčby a
celkový pocit nespokojenosti s vlastním životem (Dostálová, 1986).
Pacientky se kromě závažné diagnózy a s ní spojenými psychosociálními aspekty musí
vyrovnávat také s problémy fyzickými, které s sebou nese nemoc samotná, ale i léčba.
Častými vedlejšími účinky onkologické léčby je nechuť k jídlu a s ní spojené hubnutí a
ubývání sil, častá únava, bolest nebo porucha sexuálních funkcí (Abrahámová, 2009).
Obtížnou součástí léčby je pro mnoho pacientek také větší závislost na pomoci
ostatních. Pacientky během časově a fyzicky náročné léčby nejsou schopny chodit do práce,
takže roste kromě jiného finanční závislost na rodinných příslušnících. Po náročné léčbě
jakou je radikální operativní zákrok (odejmutí celého prsu včetně příslušných uzlin) se jedná i
o fyzickou závislost při běžných každodenních činnostech, jako je oblékání, hygiena nebo
lehké domácí práce. Větší závislost se projevuje i v potřebě neustálých sociálních kontaktů.
Ženy během léčby preferují více společně tráveného času a společnost jim pomáhá v odvádění
myšlenek od nemoci a nepříjemných souvislostí s ní spojených.
Pacientky také během léčby čeká smiřování a vyrovnávání s fyzickými změnami, které
mohou mít vliv na vlastní sebehodnocení, se kterým úzce souvisí negativní změny
v partnerském a intimním životě. Největší ranou pro pacientky je úplná nebo částečná ztráta
prsu. Prsa jsou vnímána jako hlavní atributy ženství a ztráta nebo deformace prsu je pro ženy
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traumatizující. Je proto důležité, aby lékaři dostatečně ženy informovali o možnostech
rekonstrukce prsu (Abrahámová, 2009).

2.3 REMISE
Období remise, které nastává po úspěšném ukončení léčby, neznamená ale úplné a
definitivní vymizení nemoci. Jedná se o aktuální stav, kdy pacientku netrápí žádné obtíže a
nejsou v těle přítomny žádné nádorové buňky. Bohužel to nikdy neznamená jistotu, že se
nemoc nemůže vrátit (Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/remise).
Ukončení léčby může pro mnohé ženy paradoxně představovat prázdnotu. Najednou
ztratí oporu a bezpečí, které jim dlouhou dobu poskytovala nemocnice a zdravotnický
personál. Ženy se mohou cítit velmi zranitelné, z počátku je obklopuje všudypřítomný strach
z návratu onemocnění. Tento strach a čas, který na sebe žena po návratu z nemocnice má,
vedou k tomu, že se stále více pozoruje a může se intenzivně upnout na zdravý životní styl.
Tato snaha jí dodává pocit, že pro sebe něco dělá a pomáhá tělu, aby nemoci znovu
nepodlehlo. Postupem času si žena na nový stav zvykne a opatrně začíná plánovat a myslet
pozitivně na budoucnost (Nezu et al., 2004).
Pro ženy v období remise je paradoxně velmi náročný návrat do normálního života.
Ženy mají v tomto období konečně čas a prostor pro zpracování toho, co je potkalo a čím si
prošly. Hlavním cílem v tomto období je nastavení běžného fungování. Ženy hledají svoje
místo v rodinném i sociálním systému, které bylo nemocí narušeno a ovlivněno. Ženy také
nově zjišťují, které činnosti mohou dále aktivně provozovat a ve kterých jsou omezeny (Fitch,
2010).
V období remise se ženy navracejí do běžného fungování, které jim pomáhá a zbavuje
je strachu a depresivních stavů. Tyto stavy se v silnější míře dostavují například vždy před
kontrolním vyšetřením. Ženy také mnohdy po ukončení léčby mění svůj hodnotový žebříček a
snaží se si z nemoci vzít především to pozitivní. Období remise vnímají jako druhou šanci a
snaží se o užívání si každého dne (Angenendt et al., 2010; Holland, Lewis, 2001; Nezu et al.,
2004).
Ženy se také po ukončení léčby snaží najít nebo obnovit důvěru ve vlastní tělo a jeho
schopnosti. Ženy, které podstoupily chirurgickou léčbu, se také musí adaptovat na fyzické
změny, které léčba přinesla. Ženy se cítí zranitelnější, méně přitažlivé a mají snížené
sebehodnocení. S těmito změnami úzce souvisí znovuprožívání partnerské intimity. Pro
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kvalitní partnerský vztah je důležitá otevřená komunikace o přáních a pocitech obou partnerů.
Pokud se ženám této otevřenosti nedostává, může strach způsobit odkládání intimního
partnerského styku (Angenendt et al., 2010, Nezu et al., 2004).

2.4 RECIDIVA
Po návratu do běžného života se ženy naučí znovu normálně žít s vědomím rizika, že
se nemoc může vrátit. V počátcích je pro ženy velmi těžké si tuto možnost nepřipouštět a
nemyslet na ni. Postupně dokážou svou pozornost od těchto nepříjemných myšlenek odpoutat
a nenechávají se jimi svazovat. Bohužel u žádného z onkologických onemocnění nelze
zaručit, že se nemoc nevrátí a že nebudou muset stejné hrozbě čelit znovu (Angenendt et al.,
2010).
Opětovná diagnóza onkologického onemocnění prsu v ženách vyvolává stejný šok,
který způsobila diagnóza v prvním případě. Ženy reagují na špatnou zprávu opět smutkem,
pocity viny, hledáním příčin a velmi často také vztekem a hněvem (Nezu et al., 2004).
Reakce na opakující se diagnózu mohou nabývat širokého spektra emocí. Prvotní
odpovědí na nepříjemnou zprávu je šok, strach z budoucnosti, zoufalství nebo vztek. Po
prvotním smíření se s diagnózou u pacientek nastává zmatenost, konfrontace s nejistou
budoucností a vlastní smrtelností, ztráta víry ve vlastní tělo a strach z bolesti (Barraclough,
1999; Tschuschke, 2004).
Pacientky s recidivujícím onemocněním můžou pociťovat vztek a zklamání ze
schopností svého těla, které opět prohrává boj s nemocí. Ženy také pociťují větší strach než
v prvním případě, protože už mají zkušenost s léčbou a přesně vědí, co je čeká, a obávají se,
zda to můžou zvládnout ještě jednou (Tschuchke, 2004; Loscalzo, Brintzenhofeszoc, 1998).
Adaptace na diagnózu opakujícího se onemocnění trvá déle a je pro ženy náročnější.
Ženy mají na začátku velmi často tendenci popírat návrat nemoci a převládá u nich panika.
Mohou pociťovat bezmoc, ztrátu naděje a zoufalství. Zdravotnický personál by proto měl
pacientkám dát dostatek času k adaptaci na opakovanou zátěžovou situaci a případně jim
zajistit odbornou psychologickou pomoc (Holland, Lewis, 2001; Kruse, Wöller, 2008).
Po počáteční adaptaci, kdy se žena psychicky připravuje na to, co již dobře zná a ví, že
ji to v následujících měsících čeká, je důležité ženu informovat o postupech léčby a o tom,
který druh léčby by byl konkrétně pro ni vhodný. V tomto období je opět velmi důležitý
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vlídný a chápající přístup lékařského personálu, který může ženu uklidnit a pomoci ji. Ženám
je také vhodné nabídnout psychofarmakologickou nebo psychoterapeutickou pomoc, která jim
může pomoci v přijetí onemocnění a v adaptaci na léčebný plán. Ženy se v tomto období
pohybují mezi rozhodnutím bojovat a rezignací. Psychologická pomoc může být důležitá
v rozhodování, zda bojovat nebo se nemoci poddat. Účinnou strategií je hledání momentů
v budoucím životě ženy, pro které má smysl bojovat a také je vhodná snaha o udržení žen
v co nejnormálnějším rytmu života (Tschuschke, 2004; Jandourková, Čepická, 2009)
Ženy v tomto období pochopitelně často myslí na konec života, na to, že nemoc
podruhé nepřekonají a tyto myšlenky v nich vyvolávají úzkost a strach. U recidivujícího
onemocnění s negativní prognózou může také psychologická pomoc spočívat ve vedení ženy
k uspořádání si osobních záležitostí, které se mohou týkat osobních vztahů a přání spojených
s koncem života (Fitch, 2010).
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3. OKOLNOSTI LÉČBY
V předcházejících kapitolách diplomové práce jsme se snažily postihnout celý průběh
onemocnění a s ním spojené medicínské charakteristiky. Pozornost jsme také věnovaly
možnostem léčby, které lze u karcinomu prsu využít. Nyní bychom se rády věnovaly
okolnostem léčby, které jsou pro pacientky závažné a komplikují průběh léčby. Jedná se
především o bolest a nepříjemné nežádoucí účinky, které s sebou terapie nese. V závěru této
kapitoly uvádíme také charakteristiky psychologického poradenství, které ženy během léčby
mohou využít.

3.1 BOLEST
Bolest můžeme v obecném pojetí chápat jako nepříjemný senzorický a s ním spojený
emocionální prožitek. Vnímání bolesti je subjektivní záležitostí a vliv na ni mají aktuální
okolnosti, kulturní prostředí, zkušenosti, které již pacientka s bolestí má, a také očekávání
pacientky (Munden, 2006).
Bolest můžeme rozdělit do několika skupin. První je bolest akutní, která je časově
omezená. Dále můžeme bolest dělit na chronickou nebo epizodickou. Epizodická se
pravidelně vrací, zatímco chronická provází pacienta neustále. Poslední kategorií je bolest
nádorová, která je spojena s onkologickým onemocněním. Vzhledem k tématu naší práce se
budeme věnovat především této poslední kategorii (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková et al.,
2006).
Bolest spojená s onkologickým onemocněním může být způsobena nádorem
samotným, nebo může přímo souviset s onkologickou léčbou. Pro ideální spolupráci během
léčby je nutné brát v potaz, že bolest je jednou z nejobávanějších součástí nádorového
onemocnění. Každý pacient vnímá bolest jinak a i na intenzitu bolesti má vliv mnoho faktorů.
Pokud se bolestí u pacientů lékaři dostatečně nezabývají, může mít vliv na stav imunitního
systému, na průběh zažívání, může způsobovat poruchy spánku a únavu. Z psychologických
oblastí má bolest vliv na možný rozvoj deprese a sníženou motivaci pro pokračující léčbu,
případně spolupráci při ní. Zvládání bolesti je ovlivněno nejen medicínskými možnostmi, ale
důležitá je pro pacienty sociální opora a také osobnostní nastavení a copingové mechanismy
(Vorlíček, Abrahámvá, Vorlíčková et al., 2006, Breitbart, Payne, 1998)
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Onkologická léčba s sebou nese množství bolesti a nepříjemných momentů. Fyzický
pocit nepohody se projevuje i na psychické rovině v oblastech emocí, sociálních vztahů,
chování a kognice (Breitbart, Payne, 1998).
Pomoci pacientům od bolesti se lékaři snaží v rámci klasické onkologické léčby.
Léčba je buď protinádorová, nebo symptomatická. Cílem protinádorové léčby je zmenšení,
odstranění nebo alespoň snížení biologické aktivity, kterou nádor má. Symptomatická léčba
účinkuje přímo na centrální a periferní nervový systém. Pro symptomatickou léčbu jsou
k tlumení bolesti využívány farmakologické i nefarmakologické prostředky (Vorlíček,
Abrahámová, Vorlíčková et al., 2006, Sláma, Kabelka, Vorlíček et al., 2007).
Psychologické možnosti tlumení bolesti jsou široké a hojně rozšířené. Jedná se
především o nácvik relaxačních technik, aktivní imaginaci, vizualizaci, hypnózu, meditaci,
arteterapii, muzikoterapii nebo klasickou psychoterapii. Z psychoterapeutických přístupů je
zde nejčastěji využito poradenství a kognitivně-behaviorální terapie (Barraclough, 1999).
Psychoterapeutická péče může pacientkám pomoci v celém průběhu léčby, nejvíce
však na počátku v souvislosti se sdělením onkologické diagnózy. Psychologickou pomoc
detailněji popíšeme v závěru této kapitoly.
Relaxační techniky u pacientů navozují snížení srdeční frekvence, uvolňují svalový
tonus a snaží se o odvedení pacientovy pozornosti od bolesti k příjemným tělesným zážitkům
navozeným hlubokým dýcháním, příjemnou hudbou, meditací a vizualizací. Další
z využitelných možností je biofeedback, který se snaží o uvolnění pomocí vědomé kontroly
tělesných funkcí. Pacient sleduje na monitoru tělesné změny, jako je krevní tlak, tepová
frekvence, teplota a postupně se je učí kontrolovat. Často se jako alternativní léčba bolesti
používá audiovizuální stimulace. Tato metoda je založena na vytváření audiovizuálních
podnětů různých frekvencí, které aktivně ovlivňují průtok krve v mozkové tkáni. Mají
antistresový a relaxační účinek díky svému působení na produkci serotoninu a endogenních
opioidů (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková et al., 2006, Rokyta et al., 2009).

3.2 NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČBY
V předcházející kapitole jsme popsaly metody terapie karcinomu prsu a krátce jsme u
každé zmínily nežádoucí účinky, které při ní můžou nastat a často nastávají. V této
podkapitole se zaměříme také na psychologické aspekty těchto nežádoucích fyzických
dopadů.
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Je důležité myslet na to, že ne všechny nežádoucí účinky se musí projevit u každé
pacientky. Snášenlivost nemoci i její léčby je individuální záležitostí a mnoho pacientů
terapie příliš nezatěžuje a jsou i během ní schopni žít normální život bez velkých omezení.
Pokud tomu tak není a nežádoucí účinky se u pacientky projeví v zatěžující míře, lékaři již
v dnešní době znají metody, kterými lze od těchto problému ulevit. V této oblasti je velmi
důležitá komunikace a vzájemná důvěra ve vztahu lékař – pacient (Balint, 1999).
Nepříjemnou součástí chirurgické léčby může být vznik hematomu, který ale lze
jednoduchým punkčním zákrokem odstranit. Obtížněji ženy zvládají rozsáhlý operační výkon
nádoru prsu spojený s odejmutím axilárních uzlin. Po tomto větším zásahu je žena odkázána
po určitou dobu na pomoc druhých, protože ruka na přilehlé straně není citlivá a pohyblivá
jako tomu bylo před operací. Tuto závislost na druhých prožívají pacientky negativně a mají
vyšší tendenci upadat do pocitu bezmoci a neschopnosti. Ženy by měly co nejdříve po operaci
začít s pravidelnou rehabilitací, která by jim měla pomoci v rozpohybování poškozené
končetiny a také je poctivé cvičení prevencí vzniku lymfedému neboli mízního otoku, který se
může objevit i několik let po léčbě (Abrahámová, 2009).
Doplňkovou léčbou vedle chirurgické je velmi často léčba systémová. Nejvíce
nežádoucích účinků má na svědomí léčba chemoterapeutická. Jedná se především o zvracení a
nevolnosti, zimnici, horečku a může dojít i k alergické reakci. Zažívací problémy pomáhá
dnešní lékařská praxe zvládat pomocí čípků a dalších preparátů, které pacientka dostává ještě
před první chemoterapií, a nevolnosti se poté vyskytují v minimální míře. Horečka a zimnice
je způsobena chemickým účinkem látek a lze ji zvládnout pomocí volně prodejných léků.
Dlouhodobějšími nežádoucími účinky chemoterapie jsou zhoršená kvalita kůže a nehtů,
vypadání vlasů, zácpa, snížení počtu bílých krvinek a s tím spojená snížená imunita.
Pacientky by měli být během chemoterapeutické léčby edukovány především o riziku infekce,
které je u nich zvýšené. Na kosmetické důsledky chemoterapie je dobré se připravit například
výběrem vhodné paruky. Stejně tak je důležité pečovat o kůži, kterou chemoterapeutika ničí.
Během léčby je nutné, aby měla pacientka stále na mysli, že i přes nepříjemné a bolestivé
nežádoucí účinky ji chemoterapeutická léčba prodlužuje život a zvyšuje šance na návrat do
normálního fungování. V období chemoterapeutické léčby je pro pacientku nejdůležitější
příjemné rodinné zázemí, péče o její potřeby a pozitivní myšlení na návrat do normálního
života (Holland, Lewis, 2001; Abrahámová 2009; Finek et al., 2009).
Možnosti hormonální léčby jsou široké a stejně tak její nežádoucí účinky. U ablativní
terapie je přerušena funkce vaječníků a ženy pociťují klasické klimakterické projevy, jako
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jsou návaly horka, pocení, zvyšování hmotnosti, změny nálad a snížení zájmu o sexuální
aktivity. Především psychické obtíže lze zmírnit příjemnými činnostmi, které pacientce
přinášejí radost a možnost odreagování se. Další metodou je užívání antiestrogenních léků,
které mají za následek předčasný nástup menopauzy. Častým vedlejším účinkem je také
zvýšené riziko gynekologického krvácení a také poruchy krevní srážlivosti (Abrahámová,
2009).
Nejméně fyzických i psychických nežádoucích účinků s sebou nese radioterapeutická
léčba. Jelikož se jedná o léčbu lokální a nikoli systémovou, účinek léčby i nežádoucí účinek
můžeme pozorovat pouze v místě ozařování. Nejčastěji ženy postihuje zarudnutí kůže, které
může být doprovázeno sloupáváním kůže a mokváním. Dlouhodobějším nežádoucím účinkem
je změna zabarvení kůže a její struktury (Tomancová et al., 2009; Abrahámová, 2009).

3.3 PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Zdravotnická péče je pro pacienty trpící onkologickým onemocněním primární a
nejdůležitější. Onemocnění se týká fyzického stavu, ale dopady má také na psychickou oblast,
ve které mohou pacientům pomoci psychologové. V rámci interdisciplinárního přístupu je
kombinace medicínských, psychologických a sociálních přístupů velmi účinná. V této
podkapitole bychom chtěly popsat pouze klasické psychologické poradenství a charakteristiky
telefonické psychologické pomoci.
Ženy s diagnózou karcinomu prsu jsou náhle a mnohdy nečekaně zasaženy život
ohrožující nemocí, která má na jejich psychiku neblahý vliv. Celý průběh onemocnění na
ženy klade vysoké nároky a je to pro ně a pro jejich blízké okolí opravdu zátěžové období.
Psychický dopad onemocnění na další život ženy je závislý na jejich schopnostech adaptace,
na přítomnosti sociální opory v náročných situacích a na přístupu zdravotnického personálu.
Pokud to situace umožňuje, ženy své pocity a obavy nejčastěji sdílejí s někým blízkým, u
koho hledají uklidnění, podporu a pochopení. Mnohdy je pro ně ze začátku těžké toto téma
mezi blízkými otevřít a svěřují se proto zdravotnickému personálu, který je o souvislostech
onemocnění informován a je na blízku. Tento kontakt by v ideálním případě mohli zastoupit
psychologové, kteří jsou kvalifikovaní na krizovou intervenci a psychologické poradenství
v oblasti zdravotnictví (Tschuschke, 2004).
Psychologickou pomoc onkologičtí pacienti nejčastěji vyhledávají kvůli strachu a
úzkostem, které v nich onemocnění vyvolává. Dalším problémem, který pacientky
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k psychologovi vede, je bezradnost v nové a nepříjemné životní situaci, ve které se neorientují
a neví kudy kam. Také jsou to problémy v partnerských vztazích, které se projevují
v souvislosti s onemocněním. Psychologická pomoc musí brát v úvahu odlišnost potřeb u
každé z pacientek a také v různých fázích onemocnění. Tato proměnlivost klade na
psychologa vysoké nároky v oblasti flexibility (Salander, 2010).
Cílem psychologické pomoci může být kvalitní informovanost pacientek, vylepšení
vzájemného vztahu a komunikace pacientky se zdravotnickým personálem, pomoc v hledání a
aktivaci copingových strategií, zvládnutí strachu a obav z léčebného postupu, edukativní
příprava na léčbu, zmírnění pocitů bezmoci, zoufalství, izolace, beznaděje a s tím související
nabuzení chuti do života (Tschuschke, 2004).
Na psychologa v oblasti poradenství u onkologických pacientů jsou kladeny nároky
týkající se dosaženého vzdělání, informovanosti ohledně charakteristik onkologických
diagnóz a zkušeností s technikami individuální psychoterapie (Sourkes, Massie, Holland,
1998).
Důležitou podmínkou úspěšného psychologického poradenství je navázání kvalitního,
důvěryhodného a pomáhajícího terapeutického vztahu, ve kterém se bude pacient cítit jistě a
bude mít možnost otevřeně mluvit o svých obavách a starostech. Terapeut by měl být
vnímavý k aktuálním potřebám pacientky a měl by práci flexibilně měnit podle pacientčina
současného stavu. Kvalitní terapeutický vztah pomáhá také v motivovanosti pacientky k další
spolupráci (Barraclough, 1999; Sourkes, Massie, Holland, 1998).
Psychologická péče u onkologických pacientů je cílena velmi často na pomoc při
vyrovnávání se se závažnou nemocí. Psychologové pomáhají také snižovat stres a nejistotu,
kterou s sebou závažné onemocnění nese. Mají také funkci edukativní, kdy doplňují
informace o nemoci, o léčbě nebo o možnostech zmenšení nežádoucích účinků. Psycholog
nemusí svou práci omezit pouze na pacientku samotnou, ale může nabídnout pomoc rodině,
která nemoc své blízké prožívá s ní (Angenendt et al., 2010).
Tyto popsané charakteristiky můžeme zařadit do působnosti psychologického
poradenství, které má široké možnosti využití. Časově se jedná o krátkodobou spolupráci,
která ale může vyústit v následnou dlouhodobou psychoterapeutickou péči. Základem
úspěšného psychologického poradenství je empatie na straně psychologa, který trpělivě
naslouchá problémům a následně se snaží společně s pacientkou hledat možné cesty řešení.
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Rozhodnutí o zvolené variantě by ale vždy mělo být úkolem pro pacientku (Barraclough,
1999).
Psychologické poradenství na onkologických telefonních linkách je důležitou součástí
komplexní péče. Pacientkám nabízí anonymitu a zároveň možnost mluvit s odborníky o
citlivých a bolestných záležitostech z bezpečí domova. Tento telefonní kontakt je pacientkami
vyhledáván především v počátku onemocnění (Bucher et al., 1998).
Onkologické telefonní linky jsou přínosné v oblasti edukativní a mnohdy mají také
funkci krizové intervence. Nezastoupí ale v plné míře osobní kontakt a intenzivnější
psychologickou spolupráci, která by v ideálním případě měla na telefonní kontakt navazovat.
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4. DŮLEŽITÉ ŽIVOTNÍ ASPEKTY ŽENY A ONKOLOGICKÉ
ONEMOCNĚNÍ
4.1 OSOBNOST ŽENY
Pátrání po možných příčinách onkologického onemocnění je zájmem pacientek i
odborníků, kteří se touto oblastí zabývají. Diskutované příčiny karcinomu prsu jsme popsaly
v úvodní kapitole a nyní bychom se rády věnovaly osobnostním charakteristikám nemocných
žen. Nikdy nebude možné určit obecné a vždy platné vlastnosti osobnosti, které jsou rizikem
pro vznik onkologického onemocnění. Popis typických osobnostních charakteristik je ale
důležitý pro optimální nastavení psychologické práce s pacientkami.
Psychologové se dlouhodobě zabývají osobnostmi lidí, trpícími dvěma nejčastějšími a
nejzávaznějšími onemocněními. Osobnost typu A je spojována především s onemocněním
kardiovaskulárního systému a osobnost typu C je dávána do souvislosti s onkologickým
onemocněním.
Osobnost typu A se projevuje soutěživostí, touhou po úspěchu, vysokou živostí,
vysokými ambicemi, rivalitou, průbojností a ve vztazích si udržuje mírný odstup. Tato
nepřetržitá aktivita souvisí se zvýšeným zapojením sympatického nervového systému, který
již není schopný reagovat na další závažné události, jako je například onemocnění
(Křivohlavý, 2001; Siegel, 1994; Kohoutek, 2007).
Osobnost typu C je charakteristická častějším výskytem onkologického onemocnění.
Jejími typickými vlastnostmi jsou pesimistický pohled na svět spojený s bezmocí a beznadějí,
touha po akceptaci a nadměrná snaha o spolupráci, vyhýbání se konfliktům, přehnaná snaha o
pozitivní mezilidské vztahy, pasivita, nejistota, velká trpělivost a svědomitost, nízká míra
asertivity, závislost na druhých a podřízenost. Hlavním rysem osobnosti typu C, který je
spojován se vznikem rakoviny, je především potlačování negativních pocitů a emocí. Vztah
osobnostního typu C k onemocnění je ovlivněn přesvědčením o výborném zdravotním stavu.
Pokud se vyskytnou náznaky, že se v těle odehrává něco negativního, osobnost typu C tyto
signály bagatelizuje a k lékaři se dostává opožděně. V léčbě onemocnění je také pro tuto
osobnost typické vzdávání se bez boje a slabé odhodlání (Kohoutek, 2007; Šolcová, Kebza,
1998).
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Autoři dále mluví o osobnosti typu B, která žije zdravým životním stylem a
k žádnému závažnému onemocnění predispozici nemá. Osobnost typu B je spolupracující,
altruistická, zaměřená především na potřeby ostatních a má vyšší sebehodnocení (Křivohlavý,
200; Kohoutek, 2007; Šolcová, Kebza, 1998)
Závažné, život ohrožující onemocnění, kterým rakovina prsu je, klade vysoké
požadavky na osobnost ženy, která se musí s touto zátěžovou situací vyrovnat. Mnoho autorů
se těmito charakteristikami zabývalo a my bychom zde rády obecně ty nejdůležitější zmínily.
V období sdělení diagnózy se nejvíce osvědčuje postoj k onemocnění jako k výzvě a
víra ve vlastní schopnosti, které ženě pomohou překážku zdolat. Bojovnost a nepodlehnutí
špatné zprávě je správný začátek na dlouhé cestě za vyléčením. Ženy k onemocnění přistupují
pozitivněji, hodnotí-li svoji situaci jako zvládnutelnou, srozumitelnou a smysluplnou. Dále
ženám může pomoci optimistický přístup a očekávání dobrého konce. S optimistickým
přístupem úzce souvisí vnímání smyslu života a využití humoru, který pomáhá ženám situaci
odlehčit a brát ji s nadhledem.
Pro úspěšný průběh léčby je velmi důležité vědomí a důvěra ve vlastní schopnosti,
díky kterým žena může kontrolovat a vědomě ovlivňovat dění kolem sebe. S touto
charakteristikou úzce souvisí sebevědomí. Flexibilita a odolnost ženy jsou velmi důležité
osobnostní charakteristiky, které projektivně působí na zvládnutí onemocnění. Pokud se ženy
dokážou na zátěžovou situaci dobře adaptovat a boj nevzdávat, je pro ně léčba snesitelnější a
výsledek úspěšnější (Křivohlavý, 2001; Šolcová, Kebza, 1996).

4.2 RODINNÝ ŽIVOT A PARTNERSTVÍ
Onkologické onemocnění rakovinou prsu není, jak by se mohlo zdát, pouze záležitostí
ženy. Do koloběhu onemocnění a jeho léčby zabředá také partner a celá rodina obklopující
pacientku. Pro celý tento systém představuje nemoc partnerky, manželky a maminky velkou
zkoušku a také na fungování tohoto rodinného celku záleží, jak toto setkání se život
ohrožující nemocí dopadne.
Největší nároky jsou v průběhu léčby a následně i po ní kladeny na partnera, který by
měl pacientce pomáhat nejvíce. Pro muže je tato nová povinnost nezvyklou a z počátku
obtížnou zkušeností. Ve většině rodin je to žena, která celý život pečuje o všechny členy
domácnosti a dbá na to, aby jejím blízkým bylo dobře. Nyní je však žena tou, která potřebuje,
aby muž převzal zodpovědnost za chod rodiny a také aby pečoval o její potřeby, zajímal se o
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její problémy a pomáhal ji na cestě k uzdravení. Pro muže je z počátku velmi obtížné přijmout
skutečnost, že nemoc ženy nemohou vyřešit za ni, ale že je jejich úkolem pouze pomoci ženě,
aby nemoc překonala sama. Pro ženy je v počátku podobně náročné přejít do opačné role, než
ve které se celý život nacházely. Proto jim může na začátku dělat potíže vůbec nabízenou
pomoc přijmout a manžela k sobě připustit. Pro partnera je v tomto období nejdůležitější, aby
zůstal trpělivý, svou pomoc nabízel, ale nevnucoval a vyčkal, až ji bude žena schopna
přijmout (Silver, 2006; Tschuschke, 2004).
Důležitou, ale málo uvědomovanou součástí péče o někoho blízkého je také péče o
sebe a svůj psychický stav. Partneři často nechtějí působit sobecky a všechen čas a péči věnují
nemocné ženě. Dlouhodobě je tento přístup cestou k problémům, protože nejen pro ženu, ale i
pro jejího muže je rakovina prsu zátěží. Aby muž novou situaci dobře a dlouhodobě zvládal,
je velmi důležité, aby se úplně nepřestal věnovat koníčkům a žil nadále alespoň částečně svůj
normální život.
V partnerském vztahu během ženina onemocnění může dojít k mnoha změnám. Pokud
je partnerský vztah před onemocněním silný, onemocnění ženy vztah neohrozí, ba naopak
spíše společné vazby posílí. Partneři si uvědomí, co pro ně ten druhý znamená a začnou si
vážit společných momentů a aktivit. Na druhou stranu, pokud to partnerům dlouhodobě
nefunguje a objeví se takto závažná zkouška, vztah mnohdy končí a onemocnění je pouze
definitivním momentem. Závažné onemocnění je výzva pro celou rodinu. Celé fungování
rodinného systému se najednou a nečekaně mění, což vyžaduje rychlé přizpůsobení se nové
situaci. V rámci nabídky psychologické pomoci onkologickým pacientům by se nemělo
zapomínat právě na pečující osoby, které vše prožívají s ženou, ale nemají se komu svěřit se
svým strachem, se svými otázkami a myšlenkami. Efektivní také je, pokud rodina pacientky
dostane doporučení, jak ženě pomáhat, jak s ní jednat a komunikovat, aby to žena vnímala
jako opravdu pomáhající (Silver, 2006; Tschuschke, 2004).
Mnoha pacientkám stačí jako pomoc pouhá přítomnost partnera, ze které cítí lásku a
podporu. Neočekávají od partnerů zázraky, ale pouze oporu a pomoc ve věcech, které jsou pro
ně aktuálně obtížné. Pacientky, jejichž rodinné zázemí je pevné a podporující, mají větší
motivaci k absolvování léčby a překonání nemoci (Silver, 2006; Křivohlavý, 2002).
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Nyní bychom rády shrnuly úkoly a možnosti partnerů, kterými mohou svým ženám v průběhu
onemocnění rakovinou prsu pomoci:



Shromažďovat informace o léčbě, lékařích a možných alternativách léčebného
postupu.



Ujišťovat ženu o své lásce.



Pokud je to možné, doprovodit ženu na všechny lékařské prohlídky a zákroky.



Vést kalendář termínů prohlídek a návštěv u lékaře.



Pozorně poslouchat a dělat si poznámky během návštěv lékaře.



Pokud je to ženě nepříjemné, komunikovat místo ní se zdravotnickým personálem.



Být morální oporou.



Naslouchat, ale nehodnotit.



Otevřeně sdílet pocity.



Projevovat náklonnost a lásku fyzicky.



V těžkých obdobích být ochranou před rodinou a přáteli, kteří chtějí pomoci, když
na to žena ještě není připravena.



Dívat se na její jizvy až když bude připravená.



Pomoci jí koupit paruku.



Pomoci s domácími pracemi a starat se o její potřeby.



Pomoci jí připravit se na pobyt v nemocnici, koupit jí zajímavé knížky nebo cokoli,
co jí pobyt pomůže zpříjemnit.



Převzít finanční starosti a další úřední záležitosti (Silver, 2006)

4.3 SEXUALITA
V návaznosti na možné změny v partnerském životě vyvolané onkologickým
onemocněním ženy, bychom alespoň krátce rády uvedly možné dopady nemoci na sexualitu
ženy.
Před diagnózou onemocnění karcinomem prsu ženy nepociťují většinou žádné obtíže
v sexuálním životě, které by na toto onemocnění mohly poukazovat. Obtíže v oblasti
sexuality zde primárně souvisí s léčbou onkologického onemocnění a jejími následky a
vedlejšími účinky. Chirurgická léčba, tedy ablace prsu, je pro ženské sebepojetí a vnímání
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vlastního těla velkou ranou. Na kvalitní sexuální život po onkologické léčbě má velký vliv
přístup partnera, který může být přehnaně ochranitelský nebo také velmi negativní
(Auchincloss, McCartney, 1998).
Rakovina prsu oproti jiným onkogynekologickým onemocněním, nemá na další
sexuální život pacientky tak zásadní vliv. Somatický stav pacientkám dovoluje i nadále
s partnerem intimně žít, problémy se většinou vyskytují v psychické oblasti. Následkem
radiace mohou ženy pociťovat partnerovy doteky jako nepříjemné kvůli zvýšené citlivosti
pokožky. Velký vliv na prožívání intimního života může mít alopecie, která je nežádoucím
účinkem chemoterapeutické léčby. Žena sebe samu vidí jako poškozenou, nedokonalou a má
pocit, že ji tak musí vidět i partner. Vlasy jsou vnímány jako symbol ženství a jejich ztráta je
pro ženské sebepojetí velmi zatěžující. Ženy se také po průběhu léčby mohou cítit
zranitelnější, unavenější a bez nálady na jakoukoli aktivitu (Angenendt et. al., 2010; Nezu et
al., 2004)
Obtíže mohou také souviset s omezenou komunikací mezi partnery. Partnerova role
v období po léčbě je obtížná, měl by být pro ženu velkou oporou a pomoci ji v návratu do
normálního života, včetně sexuálního fungování, ale mnohdy tápe a neví si rady. Má strach,
aby partnerce neublížil, a proto je velmi důležité, aby mezi partnery fungovala otevřená
komunikace i v tématu sexuality. Ženy se po překonání závažného onemocnění chtějí cítit a
chtějí fungovat jako před nemocí. Chtějí působit opět žensky, atraktivně a vitálně. I v tomto
ohledu jim může partner velmi pomoci. Měl by ženě dávat najevo sympatie a projevovat
náklonnost, což ženám může pomoci v obnovení kladného sebepojetí (Auchincloss,
McCartney, 1998).
Mnoho pacientek vnímá jako pomocné setkávání se stejně postiženými ženami, a to
jak během léčby, tak i po ní. Také v oblasti prožívaných sexuálních obtíží může tento kontakt
pacientkám pomoci. Základní poradenství v oblasti sexuality v souvislosti s onkologickou
léčbou by ale měl zajistit odborník. Jeho hlavními úkoly je zajištění dostatku informací o
možných vlivech léčby na sexuální fungování, doporučení pro zlepšení intimního života,
povzbuzení pacientek i jejich partnerů v pokračování intimního soužití i přes počáteční obtíže
a podpora komunikace mezi nimi (Urbánek, Weiss, 2009).
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4.4 INTERPERSONÁLNÍ VZTAHY
Interpersonální vztahy jsou nezbytnou součástí lidského života. Sociální vztahy a
sociální opora jsou důležité aspekty vyrovnávání se s onkologickým onemocněním a ženám
velmi pomáhají. Kvalitní interpersonální vztahy jsou jedním ze základů duševní pohody a
v krizové situaci mohou fungovat jako ochranná bariéra, která pomáhá ženám překonat
nepříjemné chvíle během onemocnění. Pokud má žena pocit zakotvení a začlenění, působí to
během léčby jako protektivní faktor. Sociální opora je projevována povzbuzováním,
udržováním kontaktu s normálním životem, akceptací pacientčiných nálad a potřeb a
motivováním ke zvládnutí onemocnění (Tschuschke, 2004; Šolcová, Kebza, 1999).
Sociální vztahy u pacientek s onkologickým onemocněním mají 4 hlavní funkce. První
důležitou funkcí je emocionální podpora, která se vyznačuje empatií, projevem náklonnosti a
lásky, dodáním naděje a optimistickým pohledem, laskavým přístupem a pochopením.
Druhou možností, kterou sociální opora pomáhá, je asistence při zařizování pragmatických
záležitostí. Ženám může pomoci doprovod na vyšetření, asistence při běžných denních
činnostech, materiální a finanční podpora. Další funkcí, kterou sociální opora může ženě
pomoci, je funkce informační. Pacientka se ocitá v nové a nepřehledné situaci a je zahlcena
medicínskými termíny, které prožívaný zmatek ještě zvětšují. Sociální okolí může pomoci
s vyhledáváním a předáváním srozumitelných informací včetně doporučení pro zlepšení
zdravotního stravu. Informační funkce také zahrnuje aktivní naslouchání pacientčiným
pocitům, obavám a potřebám. Nejdůležitější pro osobnost pacientky je rovný přístup, který
dává pacientce najevo úctu a respekt. Tento přístup posiluje pocit autonomie, který ženám
pomáhá cítit se jako plnohodnotný člověk, který je schopný řídit svůj život. Důležité je taky
povzbuzování ve víře v dobrý konec a návrat do normálního života (Křivohlavý, 2001).
V rámci psychologické péče o onkologické pacientky je nutné myslet také na jejich
nejbližší okolí. Nejenže je výše zmíněná sociální opora náročná emocionálně, časově,
finančně a mnohdy i fyzicky, ale je důležité brát v úvahu také strach a obavy, které pečující
prožívají, ale nemají se s nimi komu svěřit (Brennan, Moynihan, 2004).
Pro každou pacientku má sociální opora jiný význam a také každá z pacientek ji
potřebuje v odlišné míře. Jejich reakce na pomoc okolí tedy vždy nemusí být pouze kladná.
Pokud okolí svou pomocí narušuje svobodu pacientky nebo je pomoci a podpory příliš, může
na to žena reagovat negativně, protože tato péče v ní vyvolává pocity bezmoci a závislosti.
Problém také může nastat, dostává-li se ženě jiné pomoci, než kterou by aktuálně potřebovala.
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To se velmi často týká rad a medicínských informací od rodiny a přátel. Do problematiky
sociální opory a interpersonálních vztahů v souvislosti s onkologickým onemocněním
vstupuje mnoho faktorů, které se ne vždy sejdou a působí tak, jak mají. Důležitou roli zde má
poskytovatel sociální opory, na jehož straně je nejdůležitější empatie, která může pomoci
vycítit, co a kdy žena potřebuje, a minimalizuje tím množství konfliktních situací, ke kterým
by mohlo docházet (Brennan, Moynihanová, 2004; Křivohlavý, 2001; Šolcová, Kebza, 1999).
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5. ZPŮSOBY ZVLÁDÁNÍ ONKOGYNEKOLOGICKÉHO
ONEMOCNĚNÍ
Zvládání jakéhokoli vážného onemocnění je důležité vnímat jako individuální proces.
U každého jedince se kombinují jeho osobní očekávání, zkušenosti, poznatky o onemocnění a
význam, který nemoci připisuje. To vše má vliv na přístup k léčbě a k nemoci jako takové
(Kruse, Wöller, 2008).
Onkologické onemocnění je velkou životní zkouškou, která vyžaduje ze strany
pacientky pokud možno rychlé a efektivní přizpůsobení. Proces adaptace na onemocnění
pacientky vyčerpává a působí na ně zátěžově. Krátkodobý stres může fungovat jako posilující
faktor, ale dlouhodobé působení stresu má spíše negativní vliv na pacientčin psychický i
fyzický stav (Balint, 1999).
Schopnost přizpůsobení se na onkologické onemocnění prsu může být ovlivněna řadou
okolností. Důležité jsou sociální charakteristiky, do kterých můžeme zahrnout sociální třídu,
věk, rodinné a kulturní prostředí. Dále se na psychologické adaptaci podílejí osobnostní
charakteristiky a individuální styly reagování na nepříjemné situace.
Pacienti, kteří bojují s onkologickým onemocněním, se nepotýkají pouze s nemocí
samotnou, ale čelí také léčbě, která s sebou nese velmi nepříjemné vedlejší účinky, pocitům
stigmatizace a izolace a také vědomí neurčité a nejisté budoucnosti (Spencer, Carver, Price,
1998).
Vážná, život ohrožující nemoc má vliv nejen na fyzický stav pacientky, ale negativně
ovlivňuje psychický stav i sociální fungování. Proces adaptace na onkologické onemocnění
není statický, ale neustále se mění a je dynamický. V procesu adaptace se střetávají tlaky a
nároky, kterými na pacientku nemoc působí a osobnostní charakteristiky pacientky, které ji
v přizpůsobení pomáhají (Kruse, Wöller, 2008).
V této kapitole je naším cílem popsat copingové strategie, které vznikají u pacientek
na vědomé úrovni a obranné mechanismy, které mají svůj původ v nevědomí.

5.1 OBRANNÉ MECHANISMY
Obranné mechanismy se u pacientek uplatňují především v počátku onemocnění,
především v rámci reakce na závažnou diagnózu. V tomto období mají opravdu funkci
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ochrannou a můžou pacientce pomoci ve zvládání úzkosti. Dávají také pacientkám možnost a
čas pro rozvoj aktivních copingových strategií, které mohou využít v dalších obdobích
(Angenendt et al., 2010, Barraclough, 1999).
Obranné mechanismy pomáhají psychice pacientky po krátkou dobu v počátku
onemocnění. Nepříjemné a ohrožující pocity jako úzkost nebo lítost mohou být vytěsněny.
Obranné mechanismy tedy pacientce pomáhají krátkodobě překonat aktuálně zatěžující a
bolestivou situaci (Kruse, Wöller, 2008).
Kvalitními nevědomými obrannými mechanismy jsou represe, racionalizace nebo
intelektualizace. Zpracování pomocí těchto mechanismů posouvá pacientku blíže k aktivaci
copingových strategií. U pacientek se ale mohou objevovat i méně účinné obranné
mechanismy, kterými jsou projekce a disociace. Využití těchto nezralých mechanismů
komplikuje přechod k vyspělejším a prospěšnějším copingovým strategiím (Tschuschke,
2004).
Popření neboli represe bývá velmi často prvotní nevědomou reakci na sdělení závažné
diagnózy. Tento mechanismus může pacientkám pomoci v přijetí nemoci a naplánované
léčby. Druhým často používaným mechanismem bývá projekce, která způsobuje připisování
potlačených přání a pocitů někomu jinému. Tento mechanismus může mít negativní dopad na
partnerské a rodinné vztahy. Ženy si jsou vědomy, jaký vliv má jejich onemocnění na
normální fungování rodinného systému. Pacientky s onkologickou diagnózou se pohybují na
pomezí mezi snahou o to, nebýt pro partnera a děti přítěží a zároveň potřebou intenzivního
kontaktu a zvýšené péče. Tato zvýšená závislost může být vnímána negativně jak ze strany
ženy, tak i rodiny (Kruse, Wöller, 2008).

5.2 AKTIVNÍ COPINGOVÉ STRATEGIE
Coping nebo copingové strategie jsou definovány mnoha autory v souvislostech
různých témat. Ve většině definic se autoři shodnou na tom, že coping není pasivním
automatickým přizpůsobením se na novou situaci, ale že se jedná o vědomou na akci
orientovanou snahu s cílem zvládnutí nepříjemné a stresující situace (Taylor, Stanton, 2007).
Reakce na závažnou diagnózu se liší u každé z pacientek. Stejně tak postoj a strategie
zvládání onemocnění mohou být různorodé. Jedním pólem je optimismus a fighting spirit
zatímco na druhém pólu ženy propadají beznaději a depresi. Aktivita pacientek se může
v adaptaci na nemoc projevovat ve vyhledávání konkrétnějších informací, výběru lékaře a
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zdravotnického zařízení, kde podstoupí léčbu, příprava rodiny na období léčby a s tím
související potřeby a zvýšené nároky. Všechny tyto aktivity pomáhají pacientkám v získání
pocitu, že mají nad situací kontrolu a že si pořád o svém životě můžou rozhodovat samy. Na
druhé straně jsou ženy, které žádnou aktivitu nevyvíjí a pasivně se nechají vést lékařem, ve
kterého mají plnou důvěru a svěřují se mu do péče (Brennan, Moynihan, 2004).
Ideálním výsledkem aktivních copingových strategií je pokles psychického napětí a
pokud to zdravotní stav pacientkám dovoluje, návrat k činnostem, které ženě dělají radost
(Křivohlavý, 2001).
Křivohlavý (2001) dělí aktivní coping na dvě větvě. První je zaměřena na problém
samotný a jeho konstruktivní řešení. Druhá větev je zaměřena na emoce nebo emocionální
stav. Obě větve se během zvládání onemocnění různě prolínají. Cílem copingu je udržení si
duševní rovnováhy, snížení nepříjemných vlivů nemoci na život pacientky, udržení kvalitních
sociálních vztahů a pokračování v normálních činnostech.
Jak jsme uvedly výše, každá pacientka reaguje na závažné onemocnění odlišně.
Copingové strategie je možné rozdělit na aktivní a pasivní a u jedné pacientky se mohou
v průběhu nemoci obě nastavení střídat podle aktuálního psychického stavu, ale jeden druh je
vždy převažující. Aktivní copingová strategie je založena především na bojovém postoji
k onemocnění. Pacientka vnímá nemoc jako výzvu a jejím cílem je tuto překážku překonat a
vrátit se do normálního života. Ženy, které se k nemoci staví aktivně, mají tendenci vykonávat
stejné činnosti, jako před onemocněním. Také se aktivně snaží o dodržování doporučení, která
jim dal lékař. Pacientky, které využívají aktivní copingové strategie vnímají na nemoci spíše
pozitivní aspekty a mají optimistický pohled na budoucnost (Barraclough, 1999).
Naopak ženy s pasivními copingovými strategiemi mají tendenci boj s nemocí
vzdávat. Mají pocit, že je jejich situace beznadějná a připadají si bezmocné. Léčebný plán
dodržují, ale pouze v nutné míře, nic navíc k tomu nepřidávají a aktivně se nesnaží léčbě
pomáhat. Dobrovolně přijímají možné fatální důsledky onemocnění a nemoci se plně
podřizují (Barraclough, 1999).
Aktivní nebo pasivní postoj k nemoci není dán pouze psychologickými zdroji ženy,
kterými je schopnost efektivního řešení problémů a pozitivní vnímání nemoci. Velký vliv na
převládající styl vyrovnávání se s nemocí má také aktuální fyzický stav ženy, přítomnost
sociální opory, pocit jistoty, rodinné zázemí a zdatnost v sociálních vztazích (Lazarus,
Folkmanová, 1984).
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Důležitou součástí copingových strategií je také emocionální nastavení pacientky.
Pozitivní adaptace na onkologické onemocnění je spojena s copingovými strategiemi přijetí a
humoru. Naopak nekvalitní adaptace bývá spojena se sebeobviňováním a nízkou mírou
zapojení do léčebného procesu. Pozitivní adaptace má zásadní vliv na emocionální stav
pacientky během léčby. Ženy, které se snaží vidět onemocnění z lepší stránky, vykazují nižší
míru negativních emocí (Shapiro et al., 2010).
Na základě mnoha výzkumů můžeme vyjmenovat 5 nejčastějších strategií, které jsou
během vyrovnávání se se závažnou situací využívány. Jedná se o bojové nastavení neboli
fighting spirit, který je spjat s pozitivním přístupem a má na zvládnutí onemocnění dobrý vliv.
Druhým častým mechanismem je popření nebo vyhýbání se. Tento mechanismus je založen
na odmítání diagnózy nebo vyhýbání se myšlenkám na nemoc a s ní spojenými
nepříjemnostmi. V prvním případě se jedná o negativní postoj k nemoci, zatímco druhý
případ může pacientkám pomoci. Fatalismus je dalším copingovým mechanismem, který se
projevuje rezignací a poddáním se nemoci. Tato strategie má na zvládnutí nemoci negativní
vliv. Špatný dopad na onemocnění má také úzkostné zaujetí. Pacientka se přílišně pozoruje a
každou nepříjemnou drobnost přičítá nemoci. Dožaduje se také neustálého informování o
svém zdravotním stavu. Posledním velmi častým copingovým mechanismem je postoj ve
smyslu bezmoc – beznaděj (hopelessness – helplessness). Tato strategie je charakteristická
negativním postojem k onemocnění, pacient nevidí žádnou možnost optimistického konce. I
tento mechanismus má na vyrovnávání se s nemoci negativní dopad (Watson, Greer, 1998).
Proces adaptace na tak závažnou situaci, jakou onkologické onemocnění bezesporu je,
není jednoduchý a jeho průběh není stabilní. Je velmi ovlivněn aktuálním fyzickým i
psychickým stavem pacientky. Ideální průběh adaptace můžeme popsat jako přijetí diagnózy
a smíření se s následnou léčbou. Onemocnění je vhodné vnímat jako jednu ze životních
zkoušek a aktivně na ni reagovat (Kruse, Wöller, 2008; Nezu et al., 2004).
V současné psychodiagnostické praxi lze využít několika metod vhodných
k posouzení copingových mechanismů. Jedná se o Lazarusův WCCL - Way of Coping
Chechlist, MAC – Mental Adjustment to Cancer nebo CCQ 21 – Cancer Coping
Questionnaire (Moorey, Frampton, Greer, 2003).
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6. ZAHRANIČNÍ VÝZKUMY TÝKAJÍCÍ SE KARCINOMU
PRSU
Na závěr teoretické části bychom rády zmínily zahraniční výzkumy provedené
v posledních několika letech, které se zabývají podobným tématem jako naše diplomová
práce. U každého z výzkumů stručně popíšeme cíl výzkumu, metodologii, výzkumný soubor
a výsledky.
Australský multidisciplinární tým se ve svém výzkumu zaměřil na potřeby a starosti
žen, kterým byla v nedávné době diagnostikována rakovina prsu. Výzkumný vzorek byl
tvořen třemi kategoriemi respondentů. Jednalo se o onkologické pacientky, kterým byla
rakovina diagnostikována v uplynulém roce, dále zdravotní sestry a dobrovolníci, kteří
s onkologickými pacienty pracují. Celkem bylo do výzkumu zapojeno 34 probandů. Jako
specifické obtíže a starosti pacientek s karcinomem prsu byly identifikovány tyto kategorie:
vyrovnávání se s vedlejšími účinky léčby, zvládání změn v sebepojetí, stres a přizpůsobení se
nové situaci, zvládání pesimistických očekávání a přesvědčení a jako poslední problémy
spojené s přežitím a následným růstem (Beatty et. al., 2008).
Belgičtí

psychologové

vytvořili

výzkum,

ve

kterém

se

snažili

zmapovat

psychosociální a léčebné proměnné, které mají vliv na fyzickou aktivitu žen v období půl
roku po léčbě rakoviny prsu. Jako výzkumnou metodu využili dotazník, který jim vyplnilo
464 žen ve věkovém rozpětí 18 až 65 let. Ve výsledcích se ukázalo, že na účinek
psychosociálních a léčebných proměnných má především pracovní status žen. U pracujících
žen měla negativní vliv na fyzickou aktivitu chemoterapie a důsledky operativní léčby, při
které došlo k poškození funkce ruky na přilehlé straně. Naopak pozitivní vliv na aktivitu žen
měly nežádoucí vedlejší účinky a nízké sebehodnocení. Možnost fyzické aktivity žen posiluje
pocit kontroly nad vlastním zdravotním stavem a životem. Z výzkumu vyšlo, že sociální
opora a copingové strategie nemají na fyzickou aktivitu vliv. Praktickou aplikací tohoto
výzkumu by mohlo být využití fyzických aktivit spojených se zvyšováním sebekontroly u žen
po léčbě karcinomu prsu (Chaelier, C. et. al., 2012).
Francouzští psychologové a specialisté v oblasti onkologie prováděli výzkum
zabývající se hodnocením sociální opory, psychosociální intervence, vnímané kontroly,
copingových strategií, emoční nepohody a kvalitou života u pacientek s rakovinou prsu.
Cílem jejich výzkumu bylo poukázání na možnost psychosociálních intervencí, které mají
vliv na zvládání onkologického onemocnění a kvalitu života žen. Výzkumného šetření se
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účastnilo 66 pacientek s první zkušeností s rakovinou prsu. Ženy byly náhodně rozděleny do
dvou skupin. První skupina byla zaměřena na specifickou psychosociální intervenci a druhá
byla pouze podpůrná. Třetí skupina byla vytvořena z pacientek, které odmítly účast na
intervenci, a měla funkci kontrolní skupiny. Hodnocení sledovaných kategorií probíhalo týden
před začátkem společné psychologické práce a týden po ní. Výsledky neukazují na rozdíly ve
sledovaných oblastech a kvalitě života před a po společné psychologické práci. Ženy, které
byly pouze v podpůrné skupině, vykazovaly nižší emocionální kvalitu života (Cousson-Gélie,
F. et. al., 2011).
Tým psychologů ve Španělsku se dlouhodobě zabýval psychosociální nepohodou,
kterou ženy s karcinomem prsu prožívají. Zajímal je především výskyt stresu a jeho možné
rizikové faktory. Jejich výzkumný vzorek zahrnoval celkem 102 žen s rakovinou prsu.
Zaměřili se na vývoj a výskyt stresu v průběhu onemocnění. Pro výzkumníky byla důležitá
čtyři časová období, a to: předběžná diagnóza, chirurgický zákrok, definitivní diagnóza a
období léčby chemoterapií. Mimo jiné se autoři zabývali vlivem demografických,
medicínských a psychosociálních aspektů, které by také mohly hrát roli. Výsledky ukazují, že
míra psychosociální nepohody je vyšší u předběžné diagnózy než v dalších stádiích léčby.
Dále také ve výzkumu nebyly nalezeny žádné signifikantní vztahy mezi medicínskými a
demografickými aspekty a mírou nepohody. Významný vztah byl ale nalezen mezi mírou
distresu a psychosociálními aspekty. Psychosociální aspekty jako například potlačování
emocí, úzkostná posedlost, kognitivní reakce jako je beznaděj a bezmocnost pozitivně
korelovaly s vyšší mírou distresu. Jako protektivní se ukázala sociální opora nebo bojovnost a
odhodlání nemoc překonat (Andreu, Y., 2012).
Finský multidisciplinární tým psychologů a zdravotnického personálu se ve své studii
zabýval psychosociálními prediktory, které mají vliv na úspěšné zvládnutí rakoviny prsu.
Výzkumníci se zaměřili především na socioekonomické, psychologické a psychosociální
faktory. Jejich výzkumný vzorek zahrnoval 102 pacientek do věkové hranice 72 let.
Probandky vyplňovaly dotazníky týkající se zvládání rakoviny, vyjádření emocí, dostupné
sociální opory a kvality života 3-4 měsíce po stanovení diagnózy. K vyhodnocení dotazníků
byla využita regresní analýza. U dlouhodobě přeživších byla ve výsledcích vysledována delší
doba vzdělání, vyšší socioekonomický status a lepší adaptace na zátěžovou situaci. U
krátkodobě přeživších byla vysledována emocionální obrana, únikové chování, ale také
vysoká míra vnímané podpory (Lehto, U. S., 2006).
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III.

EMPIRICKÁ ČÁST

1. CÍLE EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ
Onkologické onemocnění je velmi náročnou životní zkouškou a jeho psychosociální
aspekty jsme popsali v teoretické části. V empirické části diplomové práce si klademe za cíl
objasnit psychosociální aspekty, které ženám pomáhaly vyrovnat se s diagnózou a následnou
léčbou nádorového onemocnění prsu.
V naší kvalitativní studii se snažíme porozumět změnám, které s sebou onkologické
onemocnění nese, specifikům léčby a jejímu prožívání, podpůrným faktorům, které ženám
pomáhaly onemocnění zvládnout a vyrovnat se s ním. Rakovina prsu je v posledních letech
nejrozšířenějším

ženským

onkologickým

onemocněním,

ale

nikoli

onkologickým

onemocněním s nejvyšší mortalitou. Domníváme se tedy, že je důležité vysledovat podpůrné
faktory, kterými lze ženám pomoci náročné období boje s nemocí překonat.
V empirické části bychom rády propojily teoretické poznatky zmíněné v první části
diplomové práce s reálnými charakteristikami zjištěnými kvalitativními individuálními
rozhovory se ženami, které v minulosti rakovinu prsu prodělaly.
Otázkami rozhovoru jsme také zjišťovaly spokojenost žen s léčebnou péčí ve
zdravotnických zařízeních, s dostatkem kvalitních a srozumitelných informací týkajících se
diagnózy, léčby, prognózy a také s psychologickou a sociální pomocí, která je velmi
podstatnou součástí léčebného procesu.
Kvalitativní studii jsme zvolily s ohledem na citlivost dané problematiky. Individuální
rozhovor, kterým byly získávány informace týkající se celého období onemocnění, byl
doplněn o Dotazník životní spokojenosti, který se snaží mapovat životní období následující po
vyléčení. Díky použitému dotazníku můžeme získat náhled na spokojenost ve všech oblastech
života žen po překonání onkologického onemocnění prsu.
Námi zjištěné výsledky psychosociálních protektivních faktorů léčby a zvládání
onemocnění mohou být nápomocné pro pracovníky, kteří s ženami v tomto náročném
životním období spolupracují. Může se jednat o celý zdravotnický personál, psychology a
sociální pracovníky, ale také o velmi důležité členy rodiny a další sociální skupiny, díky
kterým se ženy cítí lépe a mají pocit opory, pomoci a pochopení.
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2. VÝZKUMNÉ OTÁZKY
S ohledem na teoretický základ jsme si položily pro empirickou část tyto výzkumné otázky a
podotázky:
Otázka č. 1: Jaké psychosociální faktory pomohly ženám ve vyrovnávání se s rakovinou prsu?


Pomohla ženám sociální opora?



Pomohla ženám jejich aktivní snaha, aktivní copingové strategie?



Které aspekty zdravotnické péče během léčby ženám pomohly nejvíce?

Otázka č. 2: Jaké období bylo pro ženy nejnáročnější a jak se měnily jejich potřeby vzhledem
k aktuálně prožívanému období?


Jaká specifika má období po sdělení diagnózy?



Jaká specifika má období léčby s ohledem na typ léčebného procesu?



Jaká specifika má období recidivujícího onemocnění?

Otázka č. 3: Jaké rozdíly v prožívání a zvládání rakoviny prsu lze vysledovat vzhledem
k vybraným demografickým charakteristikám?


Jaké odlišnosti se projevily s ohledem na věk v době diagnózy?



Jaké odlišnosti se projevily s ohledem na přítomnost partnera v období léčby?

Otázka č. 4: Jaké faktory ze strany zdravotnického personálu by ženám pomohly zvládnout
onkologické onemocnění lépe?
Jsme si vědomy toho, že náš výzkumný vzorek, obsahující 11 žen je příliš malý, ale i
přesto jsme se snažily nalézt odlišnosti, které by mohly být podkladem pro další výzkumné
šetření.
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3. POUŽITÉ VÝZKUMNÉ METODY
Pro tuto kvalitativní mapující studii jsme vybrali hloubkový polostrukturovaný
rozhovor (in-depth interview) a doplnily jsme ho o kvantitativní metodu Dotazník životní
spokojenosti, který nám osvětlí kvalitu života žen, které v minulosti překonaly rakovinu prsu.

3.1 HLOUBKOVÝ ROZHOVOR
Díky této metodě jsme měly možnost získat subjektivní pohled na onemocnění
rakovinou prsu od 11 žen, které tímto onemocněním a všemi nepříjemnostmi s ním spojenými
prošly.
Začátek rozhovoru byl uveden několika demografickými otázkami a otázkami
zaměřenými na nemoc samotnou, druh a trvání léčby. Tyto otázky byly velmi užitečné pro
počáteční orientaci a také sloužily jako inspirace pro další doplňující otázky týkající se stadia
onemocnění a formy léčby. Důležité informace v tomto výzkumu se také týkaly osobního a
rodinného stavu (zaměstnání, počet dětí, vzdělání a rodinný stav).
Osobní kontakt se ženami jsme navázaly skrze sdružení, které funguje na bázi
svépomocné skupiny pro ženy, které prodělaly nebo se aktuálně potýkají s rakovinou prsu.
Na setkání této skupiny jsme důkladně vysvětlily účel a průběh výzkumu a požádaly jsme
ženy o spolupráci. Po tomto setkání byla navázána bližší spolupráce s 11 ženami, které se
rozhodly účastnit našeho výzkumného šetření.
Samotný rozhovor byl složen z uzavřených demografických otázek, jedné narativní a
dále z polostrukturovaných otázek. Celý seznam otázek je pro čtenáře k dispozici v příloze č.
1. Otázkami jsme se snažily chronologicky zmapovat celé období, kterým si ženy prošly a
jaké významné aspekty ho provázely. Naše dotazy směřovaly především k protektivním
faktorům,

změnám

v jednotlivých

stádiích

léčby,

psychosociální

podpoře,

míře

informovanosti a přístupu zdravotníků.
Na konci rozhovoru jsme daly ženám možnost doplnit to, co je pro ně osobně důležité
a v rozhovoru to bylo málo zmíněno. Přidaly jsme také tři otázky týkající se recidivujícího
onemocnění, pokud se u dané ženy vyskytlo.
Po tomto individuálním rozhovoru byly ženy požádány o vyplnění Dotazníku životní
spokojenosti, který jsme využily ke zmapování aktuální úrovně kvality života v důležitých
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oblastech u žen po překonání rakoviny prsu. Plné znění Dotazníku životní spokojenosti je pro
čtenáře k dispozici v příloze č. 4.

3.2 DOTAZNÍK ŽIVOTNÍ SPOKOJENOSTI
Životní spokojenost je komplexním pojmem a vliv na ni má velké množství faktorů.
Tyto faktory byly vzaty v potaz při konstrukci dotazníku životní spokojenosti. Autoři
vytvořili 10 kategorií, které mají na úroveň životní spokojenosti vliv. Jsou jimi:


zdraví



práce a zaměstnání



finanční situace



volný čas



manželství a partnerství



vztah k vlastním dětem



vlastní osoba



sexualita



přátelé, známí a příbuzní



bydlení

Dotazník životní spokojenosti vznikl v roce 1986 a v původní verzi posuzoval
spokojenost v 8 oblastech života. Námi využité vydání bylo publikováno v roce 2001
v Testcentru Praha. Normy dotazníku byly vytvořeny na německé populaci a české normy
dosud publikovány nebyly. Nepovažujeme to za velký metodologický problém vzhledem
k velké kulturně-historické i geografické podobnosti obou národností. Autory nové verze
Dotazníku životní spokojenosti jsou Jochen Fahrenberg, Michael Myrtek, Jὅrg Shumacher a
Elmar Brȁhler.
Dotazník je v aktuální podobě přehledný a je zaměřen na 10 podstatných oblastí
lidského života. Každá z deseti položek obsahuje sedm otázek, na které lze odpovědět na
sedmibodové škále od velmi nespokojen(a) po velmi spokojen(a). K administraci je potřebný
pouze záznamový list, do kterého dotazovaný přímo zaškrtává odpovědi. Na závěr jsou
připojeny sociodemografické otázky týkající se pohlaví, věku, dosaženého vzdělání,
rodinného stavu a zaměstnání. Celkově administrace trvá kolem deseti minut.
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Díky reprezentativním normám lze porovnávat osoby či skupiny mezi sebou.
Dotazovaný by měl hodnotit především aktuální stav, ale některé položky obsahují i
retrospektivní a prospektivní otázky. Z pohledu psychologie osobnosti lze na životní
spokojenost pohlížet jako na základní životní naladění osobnosti. Tento dotazník byl až
doposud používán primárně jako výzkumný nástroj k popisu rozdílů mezi určitými klinickými
skupinami nebo k porovnávání sociodemograficky definovaných souborů. Nyní se využívá
v klinické praxi nebo při hodnocení účinnosti psychoterapie. Tento dotazník je určen pro děti
a dospělé od 14 let (Fahrenberg et al., 1986).
Vyhodnocení dotazníku životní spokojenosti se provádí sečtením jednotlivých
odpovědí v každé z deseti škál. Otázky jsou formulovány tak, že vyšší skór ukazuje na vyšší
životní spokojenost. Do celkového hodnocení se nezapočítávají hodnoty z kategorií práce a
zaměstnání, manželství a partnerství a vztah k vlastním dětem. Při více než sedmi
nevyplněných položkách, se vyhodnocení zpravidla neprovádí.
Hodnocení je provedeno převodem hrubých skórů na standardní skóry. Díky tomuto
převodu můžeme životní spokojenost srovnávat s normami daného pohlaví a věkové skupiny.
Standardním skórem jsou devítistupňové staninové hodnoty se střední hodnotou 5 a
standardní odchylkou 1,96 (Fahrenberg et al., 1986).
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4. POSTUP A ORGANIZACE SBĚRU DAT
Výzkumná část této diplomové práce vznikala od října 2013. Na počátku jsme
vytvořily seznam otázek pro kvalitativní rozhovor a jako doplňkovou kvantitativní metodu
jsme vybrali Dotazník životní spokojenosti.

4.1 PŘEDVÝZKUMNÁ FÁZE
Pilotní fázi našeho výzkumu jsme realizovali na konci listopadu 2013. Tohoto
předvýzkumu se účastnily dvě ženy, které mají ve své anamnéze diagnózu rakoviny prsu.
Očekávaným výstupem z této části výzkumu bylo ověření srozumitelnosti a kompletnosti
otázek rozhovoru, kvality získaných dat a zjištění přibližné časové dotace pro jednu
respondentku.
Obě dvě respondentky jsme nejdříve požádaly o rozhovor a následně o zpětnou vazbu
k obsahu, srozumitelnosti a kompletnosti pohledu na průběh vyrovnávání se s tímto náročným
životním obdobím. Kompletní předvýzkum u jedné ženy trval přibližně 40 minut.
Díky zpětné vazbě od obou respondentek jsme zjistily, že všechny otázky v rozhovoru
byly srozumitelné a dobře logicky uspořádané. Délka rozhovoru byla podle jejich názoru
v pořádku a přiložený Dotazník životní spokojenosti hodnotily také kladně. Jediný problém,
který ženy u tohoto dotazníku referovaly, byly oblasti, které se jejich života netýkají a
nevěděly, jak na otázky reagovat.
S kvalitou dat získaných z tohoto předvýzkumného šetření jsme byly spokojené, takže
jsme mohly postoupit k samotné výzkumné části.

4.2 KONTAKT S RESPONDENTKAMI
Na začátku října 2013 byla emailem o spolupráci požádána různá pražská svépomocná
sdružení pomáhající ženám s diagnózou rakoviny prsu. Kontakty na sdružení jsme čerpaly
především z webových stránek České onkologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Pro
úplnost přikládáme seznam kontaktovaných sdružení:


Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s.



Alen sdružení žen Praha



Amelie, o. s.
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Mamma help Praha



Liga proti rakovině Praha (Dostupné z: http://linkos.cz)

K emailové prosbě o spolupráci byla připojena zpráva pro potencionální respondentky,
které ve sdruženích mohou být. 3 z uvedených sdružení nám odpověděla, ale pouze 1 sdružení
nám nabídlo pomocnou ruku. Tímto vstřícným spolkem bylo sdružení Alen, se kterým jsme
navázaly dlouhodobou spolupráci. Na počátku listopadu 2013 proběhlo setkání s předsedkyní
sdružení, které jsme nastínily předpokládaný průběh a cíl výzkumu. Po tomto prvotním
kontaktu jsme domluvily termín setkání s ostatními členkami sdružení Alen.

4.3 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ
Výzkumné šetření probíhalo v termínu od 7. 11. 2013 do 16. 12. 2013. Realizace
nebyla díky velmi dobré spolupráci příliš časově náročná. Všechny realizované rozhovory
probíhaly přímo u žen doma. Toto uspořádání vyhovovalo především ženám samotným,
jelikož se jedná o citlivé a velmi osobní téma, bylo pro ženy domácí prostředí velmi příjemné.
Kontakt s repondentkami nám zajistila vedoucí sdružení, která nás pozvala na
pravidelnou schůzi, kde se všechny členky jednou za měsíc scházejí. Tam jsme měly osobní
možnost vysvětlit účel a cíl výzkumného šetření a požádat ženy o spolupráci. Ženy měly
mnoho dotazů týkajících se průběhu výzkumu. Zajímala je především časová náročnost
rozhovoru, anonymita získaných dat a další využitelnost získaných výsledků.
Na ženy, které náš výzkum na prvním setkání zaujal, jsme si vzaly telefonní kontakt a
domluvily se, že se jim během týdne ozveme a domluvíme konkrétní termín a místo setkání.
Setkání se všemi respondentkami proběhlo během prosince 2013. Na začátku každého
setkání jsme stručně připomněly účel našeho výzkumu a daly ženám prostor pro dotazy. Ženy
byly také na začátku informovány o dobrovolné účasti, anonymitě získaných dat, možnosti
kdykoli rozhovor ukončit nebo odmítnout odpovědět na kteroukoli otázku. Zároveň byly ženy
požádány o podepsání informovaného souhlasu s použitím diktafonu. Tento informovaný
souhlas přikládáme v příloze číslo 2.
Ženy ve všech případech souhlasily s podmínkami a výzkumná setkání mohla být
realizována. Jednalo se tedy o 9 individuálních rozhovorů, jejichž délka se pohybovala od 19
do 47 minut. Průměrnou dobu trvání rozhovoru jsme vypočítaly na 29 minut. Během
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rozhovorů jsme se snažily pevně držet stanovených otázek s cílem získat co nejvíce
relevantních dat pro naše výzkumné šetření.
Jelikož rozhovory probíhaly přímo u žen doma, byly minimálně rušeny. Ženy samy
vyhledávaly spíše klidné a uzavřené prostory bytů nebo domů, aby měly na rozhovor o takto
citlivém tématu soukromí. Po ukončení rozhovoru jsme ještě ženy požádaly o 10 minut času
na vyplnění Dotazníku životní spokojenosti.
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5. ZPRACOVÁNÍ DAT
Ke zpracování dat ze zmíněných 9 rozhovorů jsme přidaly i data ze 2 rozhovorů
v předvýzkumné fázi. Jelikož se jednalo o ženy s anamnézou rakoviny prsu a nenastaly žádné
problémy s metodologií výzkumu, mohly jsme všechna tato data využít pro následnou
kvalitativní analýzu.
Celý rozhovor byl nahráván na diktafon a následně doslovně přepsán do textové
podoby. Pro vyšší srozumitelnost byly některé věty stylisticky upraveny, význam zůstal však
zachován. Textová podoba výzkumných rozhovorů je připojena v příloze č. 3.
Anonymita respondentek byla zachována díky zkrácení křestního jména pouze na
první písmeno. Demografické údaje a údaje o vzdělání a zaměstnání jsme využily pouze pro
zpracování statistiky souboru. Pro kvalitativní analýzu byly využity pouze údaje o rodinném
stavu a o věku v době diagnózy.
S ohledem na mapující povahu našeho výzkumného šetření jsme využily deskriptivní
postup kvalitativní analýzy (Miovský, 2006).
Ke zpracování získaných a přepsaných dat bylo využito otevřené kódování. Během
analýzy jsme použily především metodu tvoření trsů. Díky této metodě nám vznikly obecnější
kategorie údajů. Dále jsme se snažily o nalezení společných témat, které ženy zmiňovaly jako
podpůrné v boji s onemocněním. V kvalitativní analýze u některých odpovědí na výzkumné
otázky pro přehlednost uvádíme i četnost výskytu. Jedná se o metodu prostého výčtu
(Miovský, 2006).
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6. VÝZKUMNÝ SOUBOR
Náš výzkumný soubor byl složen z 11 žen, které v minulosti prodělaly onemocnění
rakovinou prsu. Respondentky byly vybrány prostřednictvím sdružení, které se touto
problematikou zabývá. Myslíme si, že tento postup byl účinný, protože ženy byly nejdříve
osloveny prostřednictvím své vedoucí a následně námi, kdy jsme jim důkladně vysvětlily
průběh a cíl a daly jsme jim dostatek času na promyšlení, zda mají o účast na výzkumném
šetření zájem.

Tento výběr má jistě i svá omezení, která budeme diskutovat v závěru

diplomové práce.
I přesto, že rakovina prsu je nejrozšířenější onemocnění u žen, jedná se o velmi citlivé
téma a žen, které by byly ochotny podělit se o své zážitky a zkušenosti, nebylo příliš.
Primárním kritériem pro náš výzkum je onkologické onemocnění prsu v anamnéze
ženy. Dalším pro nás podstatným kritériem bylo to, že již toto, ať už prvotní nebo recidivující
onemocnění, překonaly. Pro spolupráci s námi se rozhodlo 11 žen, které jsme všechny
zařadily do výzkumného souboru, protože splňovaly daná kritéria.
V našem souboru byly zastoupeny téměř všechny druhy léčby, které se u této diagnózy
používají. Jednalo se tedy o operativní léčbu, radioterapii, chemoterapii a hormonální léčbu.
Dále jsme měly představu o výzkumném souboru žen ve věku napříč střední a pozdní
dospělostí. Charakteristiky respondentek jsou přehledně zpracovány níže.
Nyní bychom rády popsaly náš výzkumný soubor vybranými charakteristikami. Na
začátku uvedeme důležité demografické údaje a následně se budeme v popisu souboru
věnovat charakteru a době trvání léčby.

6.1 DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY SOUBORU
6.1.1 Věk
Věkové rozpětí ve výzkumném vzorku se pohybovalo od 50 do 74 let, průměrný věk
souboru byl 65 let a medián 67 let.
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Graf 1: Věk žen v době výzkumného šetření
Důležitým ukazatelem pro nás v tomto výzkumu byl věk, ve kterém ženy rakovinou
prsu onemocněly.

Věkové rozpětí v době onemocnění se pohybovalo od 44 do 65 let.

Průměrný věk v době onemocnění je 53 let a medián je 52 let.
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Graf 2: Věk žen v době onemocnění rakovinou prsu
6.1.2 Rodinný stav a počet dětí
Charakteristickým rodinným stavem našeho výzkumného souboru je manželský
svazek. Sedm z 11 respondentek žije ve spokojeném manželství, 2 respondentky jsou
rozvedené, z čehož jedna žije v současné době s partnerem a 2 respondentky ovdověly. Počet
dětí se u našich respondentek pohybuje v rozpětí od 1 do 3 dětí.
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Graf 3. Rodinný stav
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Graf 4. Počet dětí
6.1.3 Vzdělání a zaměstnání
Pro úplnost ještě přidáváme další demografické charakteristiky. Oblast vzdělání i
zaměstnání je v našem souboru velmi homogenní charakteristikou. 8 žen má dokončené
středoškolské vzdělání s maturitou a zbylé 3 dokončily vysokou školu. Oblast zaměstnání
můžeme odhadovat z věkového rozložení souboru. 8 žen v našem souboru je již v řádném
důchodu, 2 ženy stále ještě pracují, a to v oblasti administrativy a 1 ženy by pracovala ráda,
ale je nezaměstnaná.
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Graf 5. Vzdělání
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Graf 6. Zaměstnání

6.2 CHARAKTERISTIKY VÝZKUMNÉHO SOUBORU Z POHLEDU

LÉČBY
6.2.1 Druh léčby
Jak jsme již uvedly výše, v této části bychom rády charakterizovaly soubor z pohledu
typu a délky léčby. Druh léčby je v našem souboru velmi heterogenní charakteristikou. U
většiny žen byla léčba kombinací několika druhů. Zastoupeny byly tyto druhy léčby: Operace,
chemoterapie, radioterapie a hormonální léčba.
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Graf 7. Druh léčby
6.2.2 Doba léčby
Doba léčby se u jednotlivých respondentek pohybovala od 4 měsíců do 5 let.
Průměrná doba léčby se v našem souboru pohybovala kolem 14 měsíců a medián klesl na 8
měsíců.
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Graf 8. Doba léčby
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5 let

7. VÝSLEDKY
7.1 KVALITATIVNÍ ANALÝZA ROZHOVORŮ
7.1.1 Výzkumná otázka č. 1: Jaké psychosociální faktory pomohly ženám
ve vyrovnávání se s rakovinou prsu?
Pomohla ženám sociální opora?
Na tuto výzkumnou otázku můžeme odpovědět kladně. Sociální opora byla nejčastěji
zmiňovaným podpůrným faktorem. Všechny ženy z našeho výzkumného souboru uvedly
minimálně jednu osobu, která jim během onemocnění pomáhala ve zvládání nároků a obtíží
spojených s onemocněním. Zmiňovanou psychosociální oporu můžeme rozdělit do 4 skupin:


rodina (především manžel a děti)



přátelé a známí



stejně postižené ženy



zdravotnický personál

Z rodinných příslušníků byl nejčastěji zmiňovanou osobou manžel nebo partner (7
z 11 případů). Další dvě respondentky naopak označily své partnery za naprosto
nepodporující. Jeden z nich dokonce při zjištění manželčiny diagnózy ze vztahu odešel.
Druhou nejčastější podpůrnou osobou v rodině jsou dospívající nebo dospělé děti (5
z 11 případů, přičemž všechny ženy mají alespoň jedno dítě). Jedna respondentka dále
uváděla jako podpůrnou osobu svého bratra. Byl ji oporou především proto, že na stejné
onemocnění před nedávnou dobou umřela jejich maminka.
Další velmi nápomocnou skupinou pro ženy byli přátelé a známí. 8 z 11 žen mluvilo o
tom, jak jim pomohla přítomnost a povzbuzení kamarádek. Ženám velmi pomáhalo, když
s nimi známé a kamarádky jednaly úplně stejně jako před onemocněním. Do této kategorie
bych zařadila i kolegy z práce, kteří byli u 2 respondentek zmíněni.
Důležitou sociální oporou pro 6 z 11 žen byla skupina stejně postižených žen, které
potkaly ve sdružení žen po rakovině prsu. Respondentky udávaly, že jim moc pomáhala
otevřenost, se kterou mezi sebou mohly komunikovat. Dalším velmi často zmíněným
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podpůrným aspektem byla stejná zkušenost, která tyto ženy spojovala. Povídání o nemoci
samotné a všem, co se pojí s léčbou, bylo pro respondentky velmi přínosné a pomáhalo jim to
v přípravě na nadcházející náročné období.
Několik respondentek se také zmiňovalo u sociální opory o zdravotnickém personálu.
Tuto oblast více přiblížím u výzkumné podotázky č. 3, která se přímo faktorů zdravotnické
péče týká.
Sociální oporu ženy popisují především ve smyslu psychické podpory. Nejčastějšími
výroky vystihujícími tuto podporu byly například vždycky stál při mě, podržel mě, měla jsem
pocit, že na to nejsem sama, dodávali mi odvahu dál bojovat, měla jsem díky nim pocit, že to
všechno bude zase dobré, měla jsem pocit, že jsem potřebná, že jsem pro rodinu důležitá.
Dále ženy mluvily o pragmatických věcech, které jim ze strany sociálního okolí
pomáhaly. Jednalo se například o doprovod na vyšetření, časté návštěvy v nemocnici, odvoz
z nemocnice domů, pomoc při běžných činnostech během rekonvalescence nebo zastání
domácích prací, které ženy samy zvládnout nemohly.
Ženám také velmi pomohlo otevřené povídání o svém strachu z nemoci a povzbuzení,
že to bude všechno zase dobré. Podporu rodiny také ženy cítily, když jim děti a vnuci dávali
najevo, jak jsou pro ně důležité a že o ně nechtějí přijít. To ženám dodávalo odvahu pro boj
s nemocí. Byla pro ně velmi důležitá vidina budoucího společného života.
Během léčebného procesu si ženy přály, aby se fungování doma nezměnilo, aby
nemoc „nevisela“ ve vzduchu. Ženy také uváděly jako velkou výhodu, že se doma nemusí
přetvařovat a na něco si hrát. Mohly se doma chovat přirozeně podle toho, jak se právě
fyzicky i psychicky cítily a rodina to respektovala. Ženám se také líbilo, jak v období léčby
rodina vymýšlela program na volné chvíle, aby odvedly jejich myšlenky a pozornost daleko
od nemoci a všeho s ní spojeným. Několik žen také uvádělo, jak hezky a trpělivě se k nim
rodina chovala, respektovala jejich měnící se chutě a nálady a vždy se snažila o naprosté
vyhovění a splnění jejich přání.
Ženy zmiňovaly, jak moc jim pomohlo, když jim manžel neustále opakoval, že se mu
pořád líbí a že je vidí pořád stejně, i přes fyzické změny, které s sebou přinesla léčba. To
ženám dodávalo sebevědomí a odhánělo strach z toho, že by mohly o partnera kvůli fyzickým
změnám přijít.
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V dalších sociálních kontaktech ženy oceňovaly, pokud se k nim přátelé a známi
chovali pořád stejně, jako by nebyly nemocné. Většina žen si nepřála lítost od okolí, která by
je v jejich trápení pouze utvrzovala, ale na druhou si také nepřály, aby okolí říkalo, že to zase
bude dobré, protože to zase situaci zlehčovalo a i přesto, že to lidé mysleli jako dodání
odvahy, ženy to vnímaly jako předpověď, která se mohla, ale nemusela vyplnit. Několik
respondentek také uvedlo, že o nemoci mimo rodinu nikdo nevěděl, protože to nechtěly
s nikým cizím probírat. Tyto ženy o problému začaly mluvit až ve sdružení stejně nemocných
žen, které přesně věděly, čím si prochází a to pro ně byla velký úleva.
Pomohla ženám jejich aktivní snaha, aktivní coping?
I na tuto výzkumnou otázku můžeme odpovědět kladně. Všechny ženy se více či méně
aktivně snažily s onemocněním a jeho léčbou vyrovnat.
Nejčastěji zmiňovanou aktivní strategií (8 z 11 žen) byl takzvaný „fighting spirit“,
neboli odhodlání bojovat a nemoc překonat. Nejčastější výroky v této kategorii byly: snažila
jsem se to brát sportovně, byla jsem odhodlaná to zvládnout, chtěla jsem s nemocí poprat,
chtěla jsem nemoc porazit, chtěla jsem zpátky svůj život.
Další aktivní strategií, kterou ženy využívaly, bylo pozitivní myšlení do budoucna.
Jednalo se například o motivaci vztaženou k dětem a vnukům, které nechtěly opustit a to jim
dodávalo sílu a další odhodlání pro boj. Dále pak většina žen uváděla neuvědomování si
možnosti špatného konce, který by mohl nastat. To také souvisí s pozitivním nastavením na
budoucnost.
Několik žen uvedlo jako důležitý faktor vlastní víru ve schopnosti svého těla, které
dokáže s pomocí lékařů nemoc překonat. Ze začátku se ženy musely vyrovnat s pocitem
zranitelnosti, který po stanovení diagnózy nastal. Během vyrovnávání se s onemocněním ale
opět začaly svému tělu důvěřovat a to je posílilo v boji s nemocí.
Téměř všechny respondentky vnímaly jako velmi přínosné rozebírání problému a
diskutování souvislostí onemocnění s kamarádkami, rodinou a členkami sdružení žen po
rakovině prsu. Nejčastěji zde byly zmiňovány ženy se stejnou zkušeností, protože rodina a
přátelé nevěděli, jak o tom s ženami mluvit. Komunikaci se ženami, které prošly stejným
onemocněním, můžeme také vnímat jako aktivní coping. Ženy se tím snažily co nejlépe
připravit na to, co je v brzké době čeká. Aktivně se snažily získávat informace, které je
vnitřně uklidnily a odbourávaly tolik nepříjemnou nejistotu.
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Jednou z často zmiňovaných aktivit, kterou můžeme zařadit do copingových strategií,
byla snaha o neustále aktualizované zprávy o svém zdravotním stavu. Ty ženám pomáhaly
v přípravách na další fázi léčby a pomáhaly zmírnit strach z neznámého.
Do oblasti aktivních strategií zvládání můžeme také zahrnout vyhledávání rad,
doplňujících informací o možnostech léčby a toho, co pro sebe a pro uzdravení mohou ženy
udělat samy. K této kategorii můžeme přiřadit i vstup do svépomocné skupiny nebo sdružení,
ve kterém se potkávají ženy se stejnou diagnózou v anamnéze. Dále ženy často referovaly
vyhledávání informací na internetu a v literatuře.
Další oblastí, kterou ženy často zmiňovaly, byla aktivní příprava na operaci.
S využitím získaných nejen medicínských informací se psychicky připravovaly na to, co je
v brzké době čeká. Detailní příprava na průběh léčby jim pomohla získat trochu klidu, protože
věděly, s čím vším se budou muset vyrovnat.
Většina žen se aktivně snažila o podobný styl života jako před onemocněním,
nechtěly si nechat nemoc zasáhnout do rodinného a společenského života. Snažily se účastnit
aktivit, které je bavily a byly jim příjemné. Ne všechny činnosti mohly provádět ve stejné
intenzitě jako před onemocněním, ale důležité pro ženy bylo hlavně zůstat ve svém životě, ve
kterém si o věcech rozhodují samy bez ohledu na onemocnění.
Které aspekty zdravotnické péče během léčby ženám pomohly nejvíce?
U této výzkumné podotázky bych ráda uvedla to, s čím byly ženy během kontaktu se
zdravotnickým personálem spokojeny. U výzkumné otázky číslo 4 naopak shrnu, co by si
ženy přály vylepšit, a co jim během jejich léčby ze strany zdravotnického personálu chybělo
k lepšímu pocitu.
Respondentky několikrát uvedly, jak pro ně bylo důležité, aby byl lékař důvěryhodný.
Spojovaly důvěru v osobnost lékaře s vírou v to, že jim pomůže a z nemoci je vyléčí. Tuto
důvěryhodnost na straně lékaře podporoval vlídný a trpělivý přístup, vstřícnost, dodávání
odvahy a naděje, zájem o konkrétní potřeby žen a dodržování stanovených termínů. Dále ženy
chválily neautoritativní přístup lékaře, více jim vyhovovalo, když se k nim lékař choval jako
k rovnocennému partnerovi. Několik žen také uvedlo, jak příjemné bylo, když měl lékař
smysl pro humor a uměl ho během léčby vhodně a citlivě použít.
Ženy také velmi často mluvily o tom, jak byly vděčné, když se jim dostávalo
aktuálních informací o vývoji jejich zdravotního stavu. Několikrát uvedly, jak nepříjemná je
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nejistota, kdy člověk neví, co za postup bude následovat a jaké šance vlastně má. Proto byly
rády, když se jim lékaři na kontrolách věnovali a vysvětlovali jim pokroky a detailně je
připravovali na následující fázi.
Z nemocničního prostředí si ženy pochvalovaly příjemné prostředí a málo pacientek
na pokoji. Ženy také uváděly jako pozitivní faktor to, že byly na pokoji s pacientkami po
podobném zákroku, takže měly stejný režim a také společné téma. Respondentky dále
zmiňovaly, jak přínosné bylo, když sestřičky a ošetřovatelky naučily rodinné příslušníky
potřebné péči, kterou bude žena vyžadovat po propuštění domů. Několik respondentek také
využilo nabízené psychologické konzultace, které dané oddělení nabízelo a vnímaly to jako
důležitý a účinný přidaný faktor k medicínské léčbě.
Dvě respondentky také uváděly, jak byly rády, že měly svobodu volby lékaře a mohly
si vybrat onkologa, který jim vyhovoval a ke kterému měly důvěru.
7.1.2 Výzkumná otázka č. 3: Jaké období bylo pro ženy nejnáročnější a
jak se měnily jejich potřeby vzhledem k aktuálně prožívanému
období?
Jaká specifika má období p o sdělení diagnózy?
Nadpoloviční většina žen jako prvotní reakci na sdělení diagnózy uvedla šok. Tato
reakce je pochopitelná a záleží na tom, jak se s tím sama žena dokáže vyrovnat, nebo zda má
podpůrné okolí, které ji toto prvotní smiřování se se závažnou zprávou dokáže usnadnit.
Další velmi často zmiňované reakce na diagnózu karcinomu prsu byly spojené
s větami typu: proč zrovna já, to nemůže být pravda, je to nespravedlivé, už jsem se loučila se
životem, dlouho jsem tomu nemohla uvěřit.
Po počátečním šoku většina žen uváděla postupné smiřování se s diagnózou, které
provázela podpora rodiny a důkladná příprava na to, co ženu čeká. Součástí tohoto období
byla neustále přítomná nejistota. Ženy měly z počátku jen matné tušení toho, co léčba obnáší
a jaké vlivy na fungování každodenního života bude mít. Několik žen si právě kvůli nejistotě
pochvalovaly rychlé řešení, okamžitý začátek léčby, který jim neumožňoval přílišné
přemýšlení a urychlil také smíření s diagnózou a následnou léčbou. Ženy uváděly, jak
příjemné bylo v období po sdělení diagnózy zařizování pragmatických věcí, jako například
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výběr lékaře a zařízení, ve kterém léčbu podstoupí. Tyto činnosti zmírnily počáteční šok a
odvedly jejich pozornost k řešení.
V této fázi smiřování několik žen referovalo jako náročné a zátěžové sdělování
diagnózy své rodině. Manžela většinou ženy informovaly o své nemoci jako prvního.
Oznámení této špatné zprávy rodičům a dětem pro ženy znamenalo zátěžovou situaci.
Obávaly se především jejich reakce a v žádném případě nechtěly být litovány a nechtěly
působit svým blízkým trápení.
Další fázi vyrovnávání se s diagnózou popisovaly ženy už jako přechod k odhodlání
nemoc zvládnout. V této fázi se ženy snažily o návrat k normálnímu životu a k aktivitám,
které jim dělaly radost. Ženy také referovaly úlevu, kterou pocítily při smíření s tím, co je
potkalo.
Jaká specifika má období léčby s ohledem na typ léčebného procesu?
Možnosti léčby byly popsány v teoretické části po medicínské stránce. Díky
výpovědím žen můžeme popsat psychologické nároky a dopady různých léčebných metod na
jejich běžný život.
Ženy ve většině případů referovaly pocit uklidnění. Byly rády, že se léčba konečně
rozběhla a že jsou zase o krok blíž k vyléčení. Zároveň bez ohledu na typ léčby mluvily o
nepříjemnostech, které po léčbě následovaly.
Po operativním zákroku si ženy nejčastěji stěžovaly na bolest, náročnou
rekonvalescenci, neschopnost cokoli zvládnout sama, závislost na okolí a změněný vzhled.
Během chemoterapeutické léčbě bylo pro ženy nejhorší vyrovnávání se s nežádoucími
účinky léčby. Nevolnosti a velkou únavu ženy překonávaly s podporou rodiny, které se
přizpůsobila jejich potřebám a vycházela jim vstříc.
Ženy po radioterapeutické léčbě nejhůře snášely bolest spojenou s poškozením okolní
tkáně. Náročnou součástí ozařování také bylo dlouhé trvání léčby a nepříjemný průběh
jednotlivých dávek spojený s nepřirozenou polohou, ve které žena musela delší dobu setrvat.
Psychické vyrovnávání se s průběhem léčby ženám usnadňovala víra ve schopnosti
vlastního těla, podpora rodiny, dostatečná informovanost a sdílení zážitků léčby
s kamarádkami, které si prošly stejnou etapou.
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Několik žen na konci léčebného procesu cítilo pýchu a hrdost, že to, čeho se tak
děsily, úspěšně překonaly a cítily se tím posílené. Začaly dokonce na nemoc pohlížet
z pozitivního hlediska, byly vděčné za změnu hodnotového žebříčku, která se u nich během
nemoci udála.
Konec léčebného procesu znamenal pro všechny ženy velkou úlevu. Ženy si užívaly
návrat do běžného života a k oblíbeným činnostem. Zároveň si všechny ženy uvědomovaly,
že to nemusí být úplný konec rakoviny, ale že se nemoc může kdykoli vrátit. Proto ženy
referovaly snahu o změnu životního stylu, kdy se snaží na sebe více myslet, mít se rády a
celkově o sebe hodně pečovat po fyzické, tak i psychické stránce.
Většina žen popisovala, že se nemusely bránit nepříjemným myšlenkám na recidivu,
protože si především užívaly pocit vyléčení. Dvě ženy si možnost recidivy ze začátku často
připouštěly a měly strach z návratu onemocnění.
Jaká specifika má období recidivujícího onemocnění?
V našem výzkumném vzorku máme pouze 2 ženy s recidivou karcinomu prsu, proto
odpověď na tuto výzkumnou otázku nemůžeme zobecňovat.
Obě ženy s recidivou popisovaly počáteční strach, že už to podruhé nezvládnou.
Jelikož věděly, co obnášela první léčba, tak představa stejné zátěže byla děsivá a její zvládnutí
se jim zdálo nereálné.
Na druhou stranu ženy cítily větší klid ohledně průběhu léčby. Jelikož už měly
zkušenost s typem léčby, zdravotnickým personálem i nemocničním prostředím, odpadla
počáteční nejistota a vyrovnání se s diagnózou bylo jednodušší a rychlejší.
Ženy také popisovaly nižní podporu rodiny než během prvotního onemocnění. Obě se
shodly na důležité podpoře kamarádek ze sdružení. Jejich přátelství bylo díky opakované
zátěžové situaci posíleno a upevněno.
7.1.3 Výzkumná otázka č. 3: Jaké rozdíly v prožívání a zvládání rakoviny
prsu lze vysledovat vzhledem k vybraným demografickým
charakteristikám?
I přesto, že náš výzkumný vzorek není příliš rozsáhlý, pokusily jsme se vysledovat
podobnosti, které by mohly mít souvislost s vybranými demografickými charakteristikami.
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Jaké odlišnosti se projevily s ohledem na věk v době diagnózy?
Ženy, které onemocněly rakovinou kolem 50. roku života, se více zmiňovaly o
omezení rodinného života, výpadku z pracovního života a také se více zabývaly změnami
vzhledu spojenými s léčbou.
Mladší ženy také byly více odhodlané k boji s nemocí. Chtěly bojovat především kvůli
sobě, kvůli životu, který si ještě chtějí užít. Zatímco starší ženy mluvily spíše o motivaci ze
strany dětí a vnuků, kteří je v léčbě podporovali a chtěli, aby to maminka nebo babička
překonala.
Jaké odlišnosti se projevily s ohledem na přítomnost partnera v období léčby?
Přítomnost partnera byla v rozhovorech zmiňována nejvíce v souvislosti s psychickou
oporou, kterou jsme hlouběji rozebraly ve výzkumné otázce číslo 1. Sedm žen z našeho
vzorku svého manžela nebo partnera označovalo za velmi nápomocného a byly s jeho
postojem k onemocnění spokojeny. Ženy také referovaly, že společné zvládnutí této zátěžové
zkoušky posílilo jejich vzájemný partnerský vztah.
Jako nejdůležitější projevy podpory ženy popisovaly empatii, časté projevy
náklonnosti, více společně stráveného času, otevřenou komunikaci o strachu, léčbě a jejich
následcích, finanční zázemí a stejný pohled na ženin vzhled i přes změny spojené s léčbou.
7.1.4 Výzkumná otázka č. 4: Jaké faktory ze strany zdravotnického
personálu by ženám pomohly zvládnout onkologické onemocnění
lépe?
Odpovědi na tuto otázku se lišily podle prožitých zkušeností s ošetřujícím
zdravotnickým personálem a také podle období, ve kterém se ženy léčily. Podařilo se nám
vysledovat kvalitativní rozdíl ve spokojenosti s přístupem lékařů u žen, které se léčily
v posledních 10 letech. Podle výpovědí se zdá, že lékaři začali vnímat pacientky více jako
partnery, dbají na důkladnější vysvětlení okolností léčby a pacientky se mohou podílet na
rozhodnutí, kterou cestou léčby se vydat.
Faktory, které se u této výzkumné otázky vyskytovaly nejčastěji, můžeme shrnout do
několika kategorií. Nejčastěji ženy mluvily o možném zlepšení komunikace se zdravotnickým
personálem (sdělování diagnózy, informace o možnostech léčby, vysvětlení procedur a
sdělování výsledků), které by ženám pomohlo v lepší orientaci. Téma komunikace mezi
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respondentkami a lékařem se nejvíce objevovalo v souvislosti se sdělováním diagnózy. Zde
ženy ocenily především přímé a profesionální jednání, ale zároveň by byly vděčné za
pochopení toho, co pro jejich konkrétní život diagnóza znamená.
S oblastí komunikace úzce souvisí kvalita a množství podávaných informací, kterých
se ženám dostávalo. Většina (9 z 11) respondentek uváděla, že se jim nedostávalo dostatku
srozumitelných informací. Kvalitně podané informace a jejich vysvětlení a možná diskuze o
nich jsou důležitým faktorem, který nejen že ženám pomůže v lepší orientaci, ale také je
základem dobrého a důvěryhodného vztahu k lékaři a zdravotnickému personálu.
Dvě z respondentek také uvedly, že jim při sdělování důležitých informací ohledně
diagnózy a následné léčby chyběl rodinný příslušník, kterého lékař k rozhovoru nepřizval.
Ženám by v tu chvíli moc pomohlo, aby informace slyšel i jejich blízký, protože ony sami
byly v šoku a na vše se nedokázaly soustředit.
Dalším faktorem, který by bylo možné zlepšit, je kvalita osobního kontaktu a lidského
přístupu (povzbuzení, podpora, otevřenost, pochopení, vlídnost, dodání naděje, uklidnění).
Osobnostními kvalitami, které ženy na lékařích oceňovaly nejvíce, byly empatie, citlivý a
lidský přístup a ohleduplnost.
Jako naopak nežádoucí, ale naštěstí méně časté chování, ženy uváděly nedostatek
věnovaného času, nezájem o pacientčin pohled a názor na léčebný proces, nešetrné sdělení
diagnózy, nekompletní informace o pooperačním stavu, zatajení některých informací o
zdravotním stavu a nezájem operatéra o ženin stav po provedeném zákroku.
Nejen v přístupu lékařů existují rozdíly, ale i v přijetí diagnózy jsou mezi ženami
velké rozdíly. Některé z respondentek chtěly hned po sdělení diagnózy začít plánovat
nejúčinnější léčbu a chtěly se o onemocnění dozvědět co nejvíce informací. Jiné ženy spíše
potřebovaly čas, který by jim pomohl se s touto zprávou vyrovnat, a na praktické věci ohledně
léčby se potřebovaly nejdříve psychicky připravit. To je další důležitý faktor, který by podle
žen měl lékař vzít v úvahu a respektovat tempo každé z pacientek.
S oblastí vyrovnávání se s diagnózou velmi úzce souvisí přímý přístup lékařů. Většina
žen v našem výzkumném souboru chtěla vědět úplnou pravdu o svém zdravotním stavu.
Chtěly vědět, jak závažné to je a jaká je prognóza. Pouze dvě ženy udávaly, že nechtěly slyšet
všechny špatné zprávy najednou, ale potřebovaly to průběžně vstřebávat. Všechny ženy se
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shodly na tom, že míra informovanosti o aktuálním stavu a prognóze by měla být založena na
individuálním nastavení každé pacientky.
S profesionálním medicínským přístupem lékařů byla většina žen velmi spokojena.
Pouze jedna žena si stěžovala na zatajení informací před prvním zákrokem a poté nepříjemný
přístup operatéra.

7.2 DOTAZNÍK ŽIVOTNÍ SPOKOJENOSTI
V našem výzkumném šetření Dotazník životní spokojenosti vyplnilo všech 11
respondentek. Osm z nich odpovědělo ve všech kategoriích, 3 ženy, které nežijí
v partnerském vztahu, nevyplnily otázky týkající se manželství/partnerství a sexuality. Do
celkového hodnocení tedy tyto ženy započítat nemůžeme. Níže uvedené výsledky tedy
popisují celkovou životní spokojenost u 8 z 11 našich respondentek. Dále také uvádíme dílčí
výsledky spokojenosti v několika oblastech, které mohly být závažným onemocněním
negativně ovlivněny.
Stanine
ST1
ST2

Respondentky
0
1

Procenta
0%
12,5%

ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8
ST9

1
0
2
4
0
0
0

12,5%
0%
25%
50%
0%
0%
0%

Tabulka č. 1: Celková životní spokojenost
Celkovou životní spokojenost u žen, které vyplnily všechny hodnocené oblasti,
můžeme hodnotit jako mírně nadprůměrnou. Dále jsme se rozhodly z hodnocení vyjmout a
zhodnotit spokojenost v každé oblasti zvlášť. Vzhledem k našemu výzkumnému záměru a
zvolenému vzorku jsme se rozhodly pro kvalitativní zhodnocení jednotlivých kategorií
dotazníku životní spokojenosti.
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1

ST 3

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

3

sex

vlastní
osoba

děti
1

bydlení

1

1

přátelé

ST 2

manželství

volný čas

finance

práce

zdraví
ST 1

1

1

2

2

2

1

ST 4

2

1

4

2

3

ST 5

4

1

2

4

2

5

ST 6

1

1

2

3

2

1

3

3

1

ST 7

2

4

1

1

2

1

ST 8

1

4

2

1

5,6

4,8

1
1

4

2

ST 9
Nevypl
něné
%

3
5,1

6,8

4,6

5,1

5,25

3
4,3

3,8

4,9

Tabulka č. 2: Výsledky jednotlivých oblastí životní spokojenosti
Vzhledem k našemu výzkumu považujeme za důležité výsledky v oblasti zdraví,
manželství a partnerství, vztahu s vlastními dětmi, vlastní osoby, sexuality a přátel. Zbylé
kategorie uvádíme pouze pro úplnost. Souvislosti výsledků sledovaných oblastí z Dotazníku
životní spokojenosti a výsledků naší kvalitativní analýzy uvedeme v závěrečném shrnutí.
V oblasti zdraví je většina žen z našeho výzkumného souboru opět nadprůměrně
spokojena. Tento výsledek nás příjemné překvapil. Toto kladné hodnocení můžeme připisovat
pozitivním změnám v hodnotovém žebříčku, kdy si ženy zdraví cení mnohem více a i přes
drobné komplikace vnímají život bez příznaků onemocnění jako dar.
Kategorie manželství a partnerství byla hodnocena pouze osmi ženami, které aktuálně
v manželství či partnerství žijí. Výsledná hodnota je opět v pásmu nadprůměru, ale objevují se
zde dvě velmi podprůměrné hodnoty. Spokojenost v manželství můžeme dát do souvislosti
s kvalitou vyjadřované podpory, které se ženě v průběhu onemocnění a léčby dostává.
Oblast vztahu k vlastním dětem vyplnily všechny ženy z našeho souboru a celkový
výsledek je mírně podprůměrný. Tento výsledek pravděpodobně ovlivnily krajní hodnoty,
které průměrnou spokojenost snížily.
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Hodnocení vlastní osoby bylo v našem výzkumném souboru podprůměrné. Tento
výsledek můžeme připisovat fyzickým změnám, které přinesla onkologická léčba. Další
důvod můžeme vidět v nespokojenosti s vlastní výkonností, která se v důsledku onemocnění
snížila.
Oblast sexuality, stejně jako manželství a partnerství, hodnotily pouze ženy, které
v současné době mají partnera. Výsledky jsou zde mírně nadprůměrné, ale opět zde můžeme
sledovat odlehlé hodnoty, takže hodnocení spokojenosti v sexuální oblasti je náročné na
zobecnění. Z mírně nadprůměrných výsledků v oblasti manželství i v oblasti sexuality
můžeme usuzovat, že závažné onemocnění nemělo na kvalitu vztahu a všechny jeho součástí
zásadní negativní vliv.
Poslední pro nás důležitou sledovanou oblastí je spokojenost v sociálních vztazích a
kvalita přátelství. Tuto oblast hodnotily všechny ženy a výsledky jsou nadprůměrné. Tyto
výsledky můžeme interpretovat jako pozitivní a můžeme je propojit s důležitostí sociální
opory během náročného životního období s rakovinou.
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8. KAZUISTICKÁ STUDIE
Tuto kazuistickou studii jsme se rozhodly přidat do empirické části pro větší přiblížení
onemocnění rakovinou prsu a všech jeho souvislostí na příběhu konkrétní respondentky paní
D. V teoretické části jsme popsaly všechny okolnosti z obecného pohledu a v empirické části
jsme v rámci kvalitativní analýzy rozebraly onemocnění rakovinou prsu souhrnně.
Pro tuto případovou studii jsem z našeho výzkumného souboru vybrala respondentku,
která byla během rozhovoru velmi vstřícná a o nemoci mluvila otevřeně. Jedná se o
respondetku, která prodělala recidivující onemocnění, můžeme tedy na jejím příběhu ukázat
zároveň celou šíři onemocnění.
ANAMNESTICKÉ ÚDAJE
S paní D. jsem se poprvé viděla na pravidelném setkání sdružení ALEN, jehož
členkou je již téměř 20 let. Když jsem popisovala svůj výzkumný záměr, měla o spolupráci
velký zájem. Termín našeho dalšího setkání jsme si domluvily na 10. prosince 2013. Paní D.
navrhla jako místo setkání svůj byt na pražském Smíchově.
Paní D. je 70 – ti letá žena žijící v Praze. Je vdaná a v současné době je v zaslouženém
důchodu. Paní D. má ukončení osmileté gymnázium a většinu života pracovala
v administrativě. S manželem mají 2 dospělé děti a 3 vnuky.
Paní D. je vysoká, vitální žena štíhlé postavy. Její vzhled působí upraveně. Působí
klidně a vyrovnaně. Je pozitivně naladěna a během rozhovoru byla motivovaná ke spolupráci.
Rakovinou prsu poprvé onemocněla před 20 – ti lety. Diagnostikována byla po
pravidelné preventivní prohlídce a po mamografickém vyšetření. Když nález odhalili, jednalo
se už o větší nádor, který vyžadoval operativní zákrok doplněný chemoterapeutickou léčbou.
Celková doba léčby paní D. trvala přibližně 9 měsíců. Nemoc se paní D. ale před 7–mi
lety vrátila. Tentokrát paní D. musela podstoupit pouze malý operativní zákrok bez následné
doplňující léčby.
PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY ZVLÁDÁNÍ ONEMOCNĚNÍ
S paní D. jsme chronologicky rozebíraly celý průběh onemocnění, od sdělení
diagnózy, přes recidivu až po současné období remise. U každého období mi paní D. popsala,
jaké to bylo, co potřebovala a co ji nejvíce pomáhalo.
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Když se paní D. dozvěděla diagnózu karcinomu prsu, nebyla ani příliš překvapená.
Onemocnění prodělala před několika lety její maminka, takže s tím, že ji to pravděpodobně
potká taky, někde hluboko uvnitř počítala. Jelikož s maminkou jako opora absolvovala
všechno, co si nemoc žádala, věděla přesně, co léčba obnáší a cítila se alespoň částečně
připravená. To v paní D. zmírnilo počáteční šok a pomohlo ji to v prvotním smiřování
s diagnózou.
Během plánování léčby si vybrala lékaře, který ji byl sympatický a budil v ní důvěru
svým příjemný, trpělivým a vřelým přístupem. S naplánovaným léčebným postupem se
smířila a přijala ho. V období po sdělení diagnózy paní D. nejvíce pomohl manžel a nejlepší
kamarádka. Všichni se ji snažili udržovat ve stejných činnostech jako před onemocněním a
paní D. za to byla velmi vděčná. Také chtěla pokračovat ve věcech, které jí dělaly radost, a
když je nemohla vykonávat naplno, dělala je alespoň s nižší intenzitou. Paní D. mluvila o
velké potřebě mít pořád nějakou činnost, tato neustálá zaměstnanost ji pomohla odvádět
myšlenky od nemoci a nadcházející léčby, které se bála.
Další věcí, která paní D. před začátkem léčby pomohla, byla otevřená komunikace o
nemoci a všem s ní spojeným. Nejvíce jí pomáhalo sdílení stejných zkušeností se ženami,
které rakovinou prsu také onemocněly a dokázaly ji překonat.
I přes důkladnou přípravu na léčbu a dostatek informací, byla paní D. ze začátku
zdrcena průběhem chemoterapie a jejími velmi nepříjemnými fyzickými následky. Ani
jedinkrát ale nepomyslela na to, že by léčbu vzdala. Byla rozhodnutá bojovat a nemoc
zvládnout. Chtěla se vrátit do svého původního života. Po dávkách chemoterapie paní D. opět
nejvíce pomohla rodina, která o ni pečovala a vycházela vstříc všem jejím velmi rychle se
měnícím potřebám.
Paní D. během chemoterapeutické léčby nejvíce potřebovala odpočívat a nabírat síly,
které ji léčba vzala. Zároveň ale nechtěla být dlouho sama, potřebovala kolem sebe
společnost, která by rozptýlila její myšlenky na léčbu a na to, jak špatně se cítila.
Celé období onemocnění bylo pro paní D. nezvyklé. Do té doby nikdy výrazně
nemocná nebyla a najednou se musela plně podřídit plánu léčby, který ji svazoval. Cítila to
jako úplné vypadnutí ze svého běžného života. Nelíbilo se jí, jak nemoc a její léčba ovlivnila
nejen její každodenní život, ale také běžné fungování celé rodiny.
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Během léčby byla velmi spokojena s lékařem i celým zdravotnickým personálem.
Velmi si chválila svoji volbu ošetřujícího lékaře a byla moc ráda, že taková možnost
svobodné volby existuje. Jediné, co by od lékařů ještě potřebovala, byl dostatek
srozumitelných informací. Paní D. porovnávala přístup k onemocnění karcinomem prsu před
20 – ti lety, kdy onemocněla poprvé a v období před 7 - mi lety, kdy se ji nemoc vrátila. Dříve
se o tomto problému příliš nemluvilo a ženy to cítily spíše jako stigma. Také si dříve podle
paní D. ženy tolik netroufaly klást otázky a snažit se zasahovat do stanoveného léčebného
plánu by je ani nenapadlo. Lékaře vnímaly jako autoritu, která má vždy pravdu a má jako
jediný rozhodovací právo. To také ovlivnilo to, že by si netroufla mluvit lékařům do plánu
léčby.
Během léčby se paní D. setkávala se stejně postiženými ženami a rozhovory s nimi
byly pro ni velmi povzbuzující. Potřebovala o nemoci mluvit a i přesto, jak rodina pomáhala a
starala se, nevěděl manžel ani děti, jak o nemoci doma začít mluvit, jak prolomit to mlčení.
Paní D. dávala rodině najevo, že ji nevadí o nemoci mluvit, takže se postupem času rodina
začala o nemoc a léčbu velmi zajímat a aktivně nabízely pomoc. S ostatními ženami se
vzájemně podporovaly, sdílely zkušenosti a staly se z nich postupem času velmi dobré
kamarádky. Vědomí toho, že tyto ženy nemoc překonaly a žijí plnohodnotný život, ji
dodávalo naději a víru, že i ona to určitě zvládne.
Paní D. v době léčby potřebovala upřímný zájem o její stav bez přetvářky a bez
falešného vyjadřování soucitu. Špatně snášela, když se ji někdo snažil povzbudit větami typu:
„To nic není, to zase bude brzy dobré“. Paní D. samozřejmě věřila, že se dokáže vyléčit, ale
také věděla, že do cíle ji ještě čeká náročná a bolestivá cesta, se kterou ji nikdo příliš
nepomůže.
Rodina paní D. pomáhala s mnoha činnostmi, které by ji mohly vyčerpávat. Děti
převzaly starost o domácnosti a domácí práce a manžel se snažil plánovat společné aktivity
podle toho, jak se paní D. právě fyzicky i psychicky cítila.
Pro paní D. bylo po operativním zákroku nejnáročnější vyrovnávání se s fyzickými
změnami. Velmi ji s tím pomohl manžel, který ji neustále projevoval náklonnost a lásku, i
přes to, že vypadala trochu jinak. Dával ji často najevo, že se mu pořád líbí a že ji vidí stejně
jako před zákrokem. I s těmito změnami paní D. pomohly ženy ze sdružení. Díky nim si
uvědomila, že v tom není sama a také to, že nejdůležitější je zdraví a to, že je naživu, ne
nějaká fyzická změna, i když je vzhledem k pocitu ženství velmi citlivá.
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Zdravotnický personál si paní D. velmi chválila. Líbil se jí jejich osobní přístup,
zdravotnická péče i podpora. V nemocnici byla paní D. moc spokojená s vlídným, trpělivým a
ochotným přístupem. Také by se po operaci neobešla bez jejich fyzické pomoci, protože měla
kvůli odejmutí axilárních uzlin pohmožděnou pravou ruku. Dostávala od lékařů dostatek
informací ohledně léčby i aktuálního zdravotního stavu. Lékaři si na paní D. vždy udělali čas
a vše ji důkladně a trpělivě vysvětlili. Paní D. mluvila o tom, že ne vždy byla připravená na
přímé zprávy o svém stavu. Zpětně vnímá, že je určitě důležité, aby v tomto sdělování zpráv
lékaři brali ohled na aktuální stav pacientky a také na to, zda je na tak přímé informace
připravená.
Jediné, co by si přála změnit, byl nepříjemný přístup lékařů k rodině paní D. Lékař
k rozhovorům o stavu paní D. nepřizval jejího manžela. Paní D. byla při kontrolách nervózní
a bylo by ji příjemné, kdyby u toho mohl být i někdo jí blízký. Toto řešení by ji přišlo i
efektivní, protože mnohdy odcházela s pocitem, že většinu informací nevstřebala a
nezapamatovala si je.
Paní D. se před 7 – mi lety nemoc vrátila. Popisuje, že při sdělení návratu diagnózy
měla snad ještě větší strach než poprvé. Bála se toho, zda to podruhé zvládne. Jelikož už
věděla, co léčba obnáší a jak náročná je, netroufala si odhadnout, zda na to má ještě síly.
V tomto období ji opět velmi pomohl lékař, který se ji snažil uklidnit. Nález byl
naštěstí menší a tím pádem méně vážný. Paní D. také mluvila o pocitu uklidnění, který měla
z velkého medicínského pokroku během posledních 13 – ti let.
Léčba byla naštěstí jednodušší, paní D. musela podstoupit pouze menší operativní
zákrok a nemusela na doplňkovou léčbu, která byla v prvním případě velmi nepříjemnou
zkušeností.
Paní D. onkologickou zkušenost s časovým odstupem hodnotí celkem kladně. Snažila
se vzít si z toho jenom to dobré. Pozitivně hodnotí změnu vlastního hodnotového žebříčku,
krásné přátelství s mnoha ženami, které by jinak nepotkala, posílení rodinných vztahů,
užívání si každé maličkosti a pocit vlastního vítězství, posílení a hrdosti.
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9. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ
Jako cíl našeho kvalitativního výzkumu jsme si stanovily zmapování psychosociálních
aspektů, které ženám pomohly v boji s onkologickým onemocněním prsu.
Naší hlavní výzkumnou metodou byl individuální polostrukturovaný rozhovor
se ženami, které mají v anamnéze karcinom prsu. Během kvalitativní analýzy rozhovorů jsme
našly mnoho společných aspektů, ale ženy se také v mnoha oblastech lišily. Námi zjištěné
výsledky nelze tedy úplně zevšeobecňovat.
Nejdůležitější podpůrné faktory, které ženy opakovaně zmiňovaly, můžeme rozdělit do
3 kategorií:


Sociální opora
o

Rodina

o

Přátelé a známí

o

Stejně postižené ženy

o

Zdravotnický personál



Aktivní copingové strategie



Aspekty zdravotnické péče
Sociální opora byla ženami hodnocena jako hlavní podpůrný faktor. Nejdůležitější pro

ně bylo pochopení, vyslechnutí, společně trávený čas, převzetí domácích povinností,
doprovod na lékařské prohlídky, návštěvy v nemocnici a finanční podpora. Nejčastěji byl
zmiňován partner, který byl pro většinu žen v našem výzkumném souboru největší oporou.
Jako další důležití členové rodiny byly zmiňovány dospělé děti nebo sourozenci. Tento
výsledek také koresponduje s výsledky Dotazníku životní spokojenosti. Spokojenost v
manželství byla ženami v našem výzkumném souboru hodnocena nadprůměrně a výsledky
v oblasti spokojenosti ve vztahu s vlastními dětmi byly v pásmu průměru. V rámci další
sociální opory ženy zmiňovaly kamarádky a především stejně postižené ženy. U nich nejvíce
oceňovaly předávané zkušenosti, které jim pomohly v přípravě na léčbu a boj s nemocí a
pochopení pro stejnou životní situaci. Ženy také zmiňovaly v oblasti sociální opory
zdravotnický personál. Z jejich strany ženám nejvíce pomáhal vlídný přístup, podpora a
dostatek informací. Celkově ženy u lidí ve svém okolí nejvíce oceňovaly psychickou podporu,
častý kontakt, optimismus, stejný přístup bez přetvářky a přehnaného vyjadřování lítosti,
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pomoc v praktických záležitostech, doprovod a společnost během nepříjemných vyšetření a
zákroků.
Aktivní copingové strategie jsou druhou podpůrnou oblastí, na kterou jsme se v našem
výzkumném šetření zaměřily. Nejčastěji ženy vyjadřovaly aktivní copingové strategie,
z čehož se jako nejúčinnější jeví fighting spirit. Ženy aktivně sháněly informace o léčbě a
dalších souvislostech onkologického onemocnění, hledaly svépomocné skupiny, setrvaly u
koníčků, které jim dělaly radost a které byly schopny vykonávat i přes možná omezení,
snažily se rozptýlit a odpoutat pozornost od onemocnění a myslely na budoucnost a příjemné
zážitky, které je čekají po překonání onemocnění.
V oblasti zdravotní péče ženy nejvíce oceňovaly kladný a optimistický přístup
zdravotnického personálu. Dále pro ně byla podstatná důvěryhodnost lékaře, vstřícný přístup,
navázání kvalitního vztahu a dodržování domluvených termínů. Nejčastěji ženy mluvily o
důležitosti dostatku kvalitních a srozumitelných informací. Ženám velmi pomáhalo, pokud
s nimi lékaři mluvili otevřeně a pokud byl jejich vzájemný vztah rovnocenný.
Z nemocničního prostředí si ženy pochvalovaly málo pacientek na pokoji a především
edukaci rodinných příslušníků o následné péči, kterou ženy po propuštění potřebovaly.
Během kvalitativní analýzy rozhovorů jsme se také zaměřily na specifika jednotlivých
období onemocnění. Ženy v rozhovoru hodnotily období sdělení diagnózy, léčby, remise a
případně recidivy. Stádium diagnózy u všech žen charakterizoval počáteční šok, který ženy
překonaly díky sociální opoře a aktivním copingovým strategiím. Celé toto období také ženy
provázela nejistota, kterou pomáhaly mírnit příjemné a oblíbené činnosti. Období léčby bylo
charakteristické zvládáním nežádoucích účinků, které s sebou onkologická léčba nese. Ženy
v tomto období pociťovaly především úlevu, že se léčba konečně rozběhla. Na konci léčby
ženy cítily především pýchu a posílení vlastních schopností. Období návratu do normálního
života je charakterizováno nejistotou a strachem z možného návratu onemocnění. K překonání
těchto nepříjemných pocitů ženám pomohly aktivity, které dělaly před onemocněním, čas
trávený s rodinou a návrat k pokud možno normálnímu fungování. Recidivující onemocnění
pro ženy představovalo opakující se náročnou zkoušku, která je typická obavami, zda ji žena
dokáže znovu překonat. Zároveň ženy mluvily o menší nejistotě z léčby, protože už věděly,
co přesně je čeká.
Výzkumné otázky byly také zaměřeny na vybrané demografické charakteristiky.
Snažily jsme se najít souvislosti mezi zvládáním onemocnění a věkem pacientky a
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přítomností partnera. Na základě rozhovorů můžeme pouze říci, že mladší ženy byly více
motivované ke zvládnutí onemocnění. Přítomnost partnera většině žen velmi pomohla a
vzájemný partnerský vztah hodnotily po překonání nemoci jako silnější a pevnější. Tento
výsledek z kvalitativní analýzy rozhovoru koresponduje s nadprůměrnou spokojeností
v oblasti manželství a partnerství v Dotazníku životní spokojenosti.
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10. DISKUZE
Naše diplomová práce si kladla za cíl v rámci výzkumného šetření zmapovat
psychosociální aspekty, které ženám pomohly ve zvládání onkologického onemocnění prsu.
Rakovina prsu je celosvětově nejčastějším onkologickým onemocněním žen a jedná se o
velmi citlivou a intimní záležitost. I přes medicínský pokrok a rozvoj zdravotnické péče,
nejsou mnohdy ženy s péčí lékařů spokojeny. Problémy nastávají především v komunikaci,
v přístupu zdravotnického personálu a chybějící psychologické péči. Publikací zaměřených na
karcinom prsu z pohledu medicíny je vydáváno mnoho, zatímco psychoonkologických zdrojů
příliš není. Ani závěrečné studentské práce na toto téma se téměř nevyskytují. Dostupné
materiály pro pacientky nabízejí svépomocné skupiny a sdružení, která v tomto částečně
suplují odbornou psychologickou pomoc.
V našem prvotním výzkumném záměru jsme si kladly za cíl porovnat mezi sebou
skupinu žen, které prodělaly rakovinu prsu a skupinu žen, které se vyléčily z rakoviny
děložního čípku. Z tohoto záměru také vycházel název naší diplomové práce spojený s
pojmem onkogynekologického onemocnění. Tento záměr bohužel ztroskotal na téměř
nemožné cestě k respondentkám po rakovině děložního čípku. Tyto pacientky netvoří žádná
sdružení, přes která by je bylo možné kontaktovat. Proto jsme výzkumný záměr upravily
pouze na mapující studii aspektů, které pomohly ženám s karcinomem prsu.
V teoretické části diplomové práce jsme se věnovaly specifikům onkologického
onemocnění prsu, jeho epidemiologii, incidenci, rizikovým faktorům, druhům terapie
karcinomu prsu, stadiím onemocnění a jejich charakteristikám a nárokům, které na ženy
kladou. Dále jsme věnovaly pozornost okolnostem léčby, které jsou pro ženy nepříjemné a
možnostem psychologické pomoci, která je jim k dispozici. Popsaly jsme také vliv léčby na
různé aspekty života ženy. Stručně jsme se také věnovaly teoretickým pojetím obranných
mechanismů a copingových strategií. V závěru teoretické části jsme stručně zhodnotily
vybrané zahraniční výzkumy zaměřené na podobné téma.
V empirické části popisujeme naše výzkumné šetření. Podpůrné psychosociální
faktory, které se během léčby ukázaly jako podstatné, jsme mapovaly nejdříve samostatně a
také

v souvislosti

s jednotlivými

stadii

onkologického

onemocnění

a

vybranými

demografickými charakteristikami. V kvalitativní analýze jsme našly mnoho společných
faktorů, ale zároveň každá z žen onemocnění prožívala odlišně a také se lišily jejich
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osobnostní charakteristiky, zkušenosti, podpora sociálního okolí a také hodnocení
zdravotnické péče a personálu.
TEORETICKÁ ČÁST
V diskuzi teoretické části práce bychom chtěly zdůvodnit zvolený obsah a rozsah
teoretických poznatků. V kapitole pojednávající o možnostech léčby rakoviny prsu jsme
popsaly pouze druhy léčby, kterými prošly ženy z našeho výzkumného souboru. Tento výběr
jsme zvolily kvůli návaznosti teoretické a empirické části. Ze stejného důvodu jsme u stadií
onkologického onemocnění neuváděly terminální stadium onemocnění. Další oblastí, kterou
jsme z tohoto důvodu nezmiňovaly v oblasti psychologické pomoci, je oblast krizové
intervence, kterou naše respondentky v průběhu léčby nevyužily. Popsaly jsme pouze
psychologické poradenství a poradenství na onkologické telefonní lince, jelikož tyto možnosti
pomoci několik respondentek využilo. V podkapitole zabývající se vlivem onkologického
onemocnění na partnerství a rodinný život jsme se více soustředily na roli partnera, který ve
většině případů fungoval jako hlavní pečující osoba. Snažily jsme se především popsat pozici
a prožívání muže. V kapitole porovnávající naše výzkumné šetření a podobně zaměřené
zahraniční výzkumy jsme se rozhodly pro výběr zmíněných pěti výzkumů, které byly
provedeny v posledních několika letech a zabývaly se podobnými faktory. Totožné výzkumné
šetření se nám v zahraničních zdrojích nepodařilo nalézt.
EMPIRICKÁ ČÁST
V empirické části jsme nejdříve stanovily výzkumné cíle, kterých jsme chtěly v našem
výzkumu dosáhnout. V naší kvalitativní mapující studii jsme se zaměřily na čtyři hlavní
výzkumné otázky. První dvě otázky pro nás byly nejdůležitější. Týkaly se sociální opory,
copingových strategií a nároků lišících se podle klinického stadia nemoci. Další výzkumnou
otázku jsme přidaly spíše pro zmapování vlivu demografických charakteristik na onemocnění.
Poslední výzkumná otázka byla přidána kvůli praktické využitelnosti výzkumného šetření.
Zajímaly jsme se o možnosti, kterými by bylo možné zdravotnickou péči vylepšit. Dále jsme
v empirické části stručně popsaly výzkumné metody, přičemž obě metody jsou v plném znění
připojeny v přílohách. V našem výzkumném šetření jsme se rozhodly pro využití jedné
kvalitativní a jedné doplňující kvantitativní metody. Tato kombinace se nám jevila jako
výhodná pro komplexní pohled na vliv onkologického onemocnění na kvalitu života ženy.
Výzkumný soubor jsme popsaly demografickými charakteristikami s využitím grafů.
Uvědomujeme si, že náš výzkumný soubor je příliš malý na jakékoli zobecnění, ale pro
81

přehlednost jsme se rozhodly uvést všechny demografické charakteristiky, včetně méně
důležitých jako je míra dosaženého vzdělání nebo aktuální zaměstnání. Jako podstatné
charakteristiky výzkumného souboru vzhledem k našemu tématu vnímáme věk v době
diagnózy, rodinný stav, počet dětí a především informace o léčbě. Zaměřily jsme se
především na metody léčby a délku trvání léčebného procesu.
Za nejdůležitější část empirické části považujeme informace o sběru dat včetně
provedené předvýzkumné fáze a dále zpracování a analýzu získaných dat. S ohledem na
kvalitativní povahu našeho výzkumu jsme se rozhodly pro kvalitativní analýzu přepsaných
individuálních rozhovorů. V závěru jsme také připojily podrobnou kazuistiku jedné
respondentky z našeho výzkumného souboru pro větší přiblížení problematiky karcinomu
prsu u konkrétní ženy.
VÝZKUMNÝ SOUBOR
Náš výzkumný soubor tvořilo celkem 11 žen s rakovinou prsu v anamnéze. Naše
metoda výběru respondentek mohla mít zkreslující vliv na získané výsledky. Ženy jsme
kontaktovaly přes svépomocné sdružení, které pomáhá ženám v průběhu léčby i v období po
ni. V předvýzkumné fázi jsme se snažily získat pro spolupráci několik sdružení, ale pouze u
jednoho jsme uspěly. Také skutečnost, že se do našeho výzkumného šetření zapojily pouze
ženy, které měly zájem a které se podle svých slov několika podobných výzkumů účastnily,
mohla ovlivnit kvalitu získaných dat. Charakteristika žen v našem výzkumném souboru může
být také zavádějící. Jejich dobrovolná a aktivní snaha zapojit se do našeho výzkumného
šetření i to, že o onemocnění rády mluví a mají toto období již emocionálně zpracované, může
mít vliv na získané výsledky. Členství žen ve svépomocném sdružení ovlivnilo hodnocení
sociální opory a připouštíme, že kontaktování respondentek skrze sdružení má svá omezení.
Kromě oblasti sociální opory jsme se ale také zaměřily na další aspekty zvládání
onkologického onemocnění.
Dalším možným problémem našeho výzkumného vzorku je malý počet respondentek.
Našeho výzkumu se účastnilo 11 žen, které tvořily poměrně homogenní skupinu, co se
charakteristik týče. Věk respondentek v našem souboru byl rovnoměrně rozložen od 40 do 70
let. I přes věkové rozdíly byla většina žen již v důchodu. Nadprůměrná většina respondentek
žije v manželském nebo partnerském vztahu, což je pro nás podstatná charakteristika
s ohledem na sledování sociální opory během onemocnění. Z důvodu malého počtu
respondentek nelze získaná data zobecnit na celou populaci žen bojujících s karcinomem prsu.
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Na druhou stranu jsme měly v souboru ženy, které absolvovaly různé metody léčby a mohly
tak posoudit obtíže a nežádoucí účinky spojené s různými léčebnými procedurami.
POUŽITÉ METODY
Výsledky výzkumného šetření jsou velkou měrou ovlivněny použitými metodami.
Individuální rozhovor je základní, ale velmi náročnou psychodiagnostickou metodou. Kvalita
získaných informací závisí na schopnostech a zkušenostech examinátora, především
schopnosti empatického naslouchání a pochopení. Dále je pro úspěšný rozhovor důležité
navázání kontaktu a rozvinutí kladného vztahu s respondentkami. S ohledem na citlivé téma
našeho mapujícího výzkumu bylo podstatné navození pocitu bezpečí a důvěry.
Možné zkreslení získaných výsledků také může být ovlivněno retrospektivní
charakteristikou rozhovoru. Ptaly jsme se žen na období, které mají již dlouho za sebou, takže
rozpomínání na konkrétní aspekty nemusí být již úplně správné a vzpomínky mohou být
nevědomě upraveny a ovlivněny emocionálním zpracováním.
Získané výsledky tedy můžou být ovlivněny faktory na straně examinátora, ale také
respondentky mají na výsledky velký vliv. Ženy mohou vědomě nebo nevědomě informace
filtrovat nebo zkreslovat, což má na kvalitu výsledku nežádoucí vliv.
Všechny individuální rozhovory proběhly v podobném prostředí. S ženami jsme se
setkávaly u nich doma, kde se cítily dobře a bezpečně. Z etického hlediska jsme dodržely
všechny důležité náležitosti. Ženy nám na začátku vyplnily informovaný souhlas s pořízením
audio záznamu a dalším využitím získaných dat. Respondentky byly také vždy před začátkem
rozhovoru upozorněny na možnost kdykoli rozhovor přerušit nebo účast na výzkumu úplně
odmítnout.
VÝSLEDKY
Po kvalitativní analýze rozhovorů můžeme říci, že cíl, který jsme si na začátku
stanovily, byl splněn. Podařilo se nám zmapovat podpůrné psychosociální aspekty, které
ženám v našem výzkumném souboru pomohly ve vyrovnávání se se závažným onemocněním.
Jak jsme již uvedly ve shrnutí výsledků, adaptace na onkologické onemocnění a jeho zvládání
je individuální a je ovlivněno mnoha faktory. Některé společné charakteristiky jsme ale při
kvalitativní analýze našly. Nemůžeme ale vyloučit, že při odlišném složení výzkumného
souboru by byly výsledky stejné. Tento jev jsme alespoň částečně redukovaly v kvalitativní
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analýze, kde jsme vytvořily obecnější a širší kategorie, do kterých jsme poté zařazovaly
podpůrné aspekty.
Shrnutí výsledků nabízí provázání výsledků kvalitativní analýzy a výsledků získaných
z Dotazníku životní spokojenosti. Dotazník životní spokojenosti ale vnímáme v našem
výzkumu pouze jako doplňkovou metodu. Některé posuzované oblasti jsme musely celkově
hodnotit spíše kvalitativně, protože nebyly vyplněny všemi respondentkami.
Podstatnými výsledky kvalitativní analýzy rozhovorů jsou především odpovědi na
výzkumné otázky 1, 2 a 4. Výzkumná otázka číslo 3 týkající se vybraných demografických
charakteristik je pouze dodatková vzhledem k omezenému počtu žen v našem výzkumném
souboru.
Pro krátké shrnutí uvádíme stručně výsledky našeho výzkumného šetření. Pro většinu
žen byla nejdůležitější sociální opora, kterou jim nejčastěji zajišťoval manžel nebo partner a
ženy byly s tímto nastavením velmi spokojené. Další významnou potřebou žen v období
onemocnění byla potřeba kvalitních a srozumitelných informací. Tuto potřebu vykazovaly
v nejvyšší míře ženy, které chtěly do léčby zasahovat a spolurozhodovat o postupu léčby.
Získávání informací také u všech žen fungovalo jako strategie snižování úzkosti a nejistoty.
Nadprůměrná většina respondentek hodnotila zpětně onemocnění jako pozitivní životní
zkušenost, díky které si začaly více vážit obyčejných každodenních věcí. Onemocnění také
pozitivně ovlivnilo jejich hodnotový žebříček a vzájemný partnerský vztah, který nemoc
posílila. Ženy se také ve výzkumném šetření vyjadřovaly ke kvalitě zdravotnické péče a
možným zlepšením, která by jim pomohla. Pomáhajícími aspekty zdravotnické péče byly
především vstřícný přístup, pochopení a podpora, dostatek informací, fyzická pomoc po
zákroku a příjemné prostředí nemocnice.
MOŽNOST APLIKACE ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ
I přesto, že na našem výzkumném šetření lze najít chyby, data získaná z individuálních
rozhovorů by bylo užitečné nějak aplikovat. V získaných výsledcích vidíme jako největší
problém mezery v psychologické pomoci zdravotnického personálu nemocným ženám. Jako
vhodnou aplikaci získaných výsledků bychom proto navrhovaly vytvoření obsáhlejšího a
uceleného materiálu, který by byl ženám s diagnostikovaným karcinomem prsu k dispozici.
Ženy by měly možnost v klidu prostudovat srozumitelně podané informace o onemocnění,
možnostech léčby, nežádoucích účincích a omezeních spojených s léčbou. Dále bychom si
představovaly připojení kontaktů na psychologickou péči v rámci celé České republiky,
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kterou by ženy mohly vyhledat. Vhodné by bylo připojení kontaktů na svépomocná sdružení,
kde by se ženy mohly zapojit do společných aktivit s ženami se stejnou zkušeností. Na závěr
bychom uvažovaly o přidání několika kazuistik žen, které se s nemocí také potýkaly a
úspěšně ji překonaly.
Další možný výzkum v této oblasti by se mohl zabývat partnery žen, které rakovinou
prsu onemocněly. V současnosti je rakovina prsu nejčastějším onkologickým onemocněním
žen a věnuje se mu hodně pozornosti. V několika literárních zdrojích jsme našly zmínku o
psychologické pomoci širšímu sociálnímu okolí onkologické pacientky, ale publikaci
zaměřenou konkrétně na pomoc partnerům a manželům žen jsme našly pouze jednu.
Myslíme, že další výzkum v této oblasti a rozšíření psychologické péče pro partnery by byl
určitě přínosný.
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IV.

ZÁVĚR
Cílem naší diplomové práce bylo zmapování podpůrných psychosociálních aspektů,

které ženám pomohly v adaptaci a v překonání nádorového onemocnění prsu. Doufáme, že i
přes výše diskutovaná omezení našeho výzkumného šetření byl cíl práce splněn. Také věříme,
že je náš výzkum alespoň malým posunem v této problematice.
V teoretické části jsme se pokusily nabídnout čtenáři základní vhled do problematiky
onemocnění rakovinou prsu. Teoretická část určitě neobsahuje veškeré informace týkající se
tohoto onemocnění a takto vyčerpávající teoretická základna nebyla ani cílem naší práce.
Alespoň přehledově jsme se dotkly základních charakteristik onemocnění a jeho stadií,
přiblížily možnosti terapie a vliv onemocnění na život ženy. Popsaly jsme také několik
vybraných zahraničních výzkumů zaměřených na podobnou problematiku.
V empirické části jsme zdokumentovaly naše výzkumné šetření, které bylo postaveno
na 11 individuálních polostrukturovaných rozhovorech s ženami, které onemocnění rakovinou
prsu prodělaly. Zaměřily jsme se na faktory, které ženám pomohly ve zvládání tohoto
onemocnění. Na základě výsledků můžeme říci, že citlivý a podporující odborný i laický
přístup může ženám s karcinomem prsu ulehčit a usnadnit průběh léčby a pomoci jim, aby se
rychleji a úspěšněji adaptovaly na zátěžovou situaci.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Otázky rozhovoru
DEMOGRAFICKÉ A OSOBNÍ ÚDAJE:
1)

Kolik let Vám bylo v době diagnózy?

2)

Kolik Vám je nyní?

3)

V jakém stadiu bylo onemocnění odhaleno?

4)

Jak dlouho probíhala léčba?

5)

Jakými metodami jste byla léčena?

6)

Otázky týkající se vzdělání, zaměstnání, dětí, rodinného stavu a místa bydliště.

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ:
7)

Jaké byly Vaše první myšlenky, když Vám byla sdělena diagnóza?

8)

Co následovalo?

9)

Co nebo kdo Vám v době sdělení diagnózy pomohl?

10)

Co by Vám mohlo v době sdělení diagnózy pomoci více? Co byste potřebovala?

11)

Co pro Vás bylo v počátku nejnáročnější?

12)

Jak to bylo dál? Co jste potřebovala v dalších obdobích?

13)

Dokázala byste rozdělit období od sdělení diagnózy po vyléčení na určitá období?
Které pro Vás bylo významné?

14)

Čeho se Vám dostávalo a co byste ještě potřebovala?

15)

Co Vám v období léčby nejvíce psychicky pomáhalo?

16)

Jak reagovalo Vaše nejbližší okolí na Vaše onemocnění?

17)

Jaké reakce by pro Vás byly příjemné?

18)

Jakým způsobem se Vám Vaši blízcí snažili pomoci vyrovnat se s nemocí?

19)

Měla jste někoho, s kým jste si mohla promluvit a zeptat se na věci ohledně
onemocnění?

20)

Kdo byl pro Vás v průběhu léčby největší oporou?

21)

Jak a díky čemu jste se vyrovnávala s fyzickými a psychickými změnami?

22)

Pomohl Vám něčím zdravotnický personál cítit se lépe?

23)

Co byste od zdravotnického personálu ještě potřebovala?

24)

S čím jste byla ze strany zdravotnického personálu spokojena?

25)

Dozvěděla jste se dostatek srozumitelných informací o průběhu léčby?
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26)

Měla jste možnost podílet se na plánování léčby?

27)

Uvažovala jste, byť krátce, o nepodstoupení léčby?

28)

Byla jste lékařem průběžně informována o vývoji svého zdravotního stavu?

29)

Myslíte si, že je pro pacienta dobré znát celou pravdu o svém zdravotním stavu?

30)

Které důležité faktory by podle Vás pomohly ženám v podobné situaci přežít tuto
náročnou životní situaci?

31)

Napadlo Vás ještě nějaké téma, o kterém jsme nemluvily, a je pro Vás důležité?

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE RECIDIVY:
32)

Co pro Vás bylo nejtěžší, když se nemoc vrátila?

33)

Co Vám v této situaci nejvíce pomohlo?

34)

Jaké rozdíly pozorujete oproti primární léčbě?
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Příloha č. 2 – Informovaný souhlas s výzkumným šetřením
Informovaný souhlas s výzkumným šetřením

Informovaný souhlas t ýkající se diplomové práce na téma: „Psychosociální
aspekty zvládání onkogynekologického onemocnění (se zaměřením na
rakovinu prsu )“
Žádám Vás o souhlas s pořizování m audio nahrávky rozhovoru pro výzkumný
projekt v rámci empirické části diplomové práce.
Vzhledem k citlivosti zkoumané problematiky je pozornost věnována etickým
otázkám a zajištění bezpečí respondentů. D ůraz je kladen na tyto podmínky:
(1) Anonymitu respondentů – v přepisech rozhovorů budou odstraněny
všechny identifikující údaje.
(2) Mlčenlivost výzkumnice ve vztahu k osobním údajům o účastnících
výzkumu (s tím, že s výzkumným materiálem budu pracovat výhradně já).
(3) Jako respondent máte právo kdykoli odstoupit od výzkumné aktivit y.
Děkuji za pozornost věnovanou těmto informac ím a žádám Vás tímto o
poskytnutí souhlasu s Vaší účastí ve výzkumu.
Lenka Šreibrová

Podpis: ………………………

Podle zákona 101/2000 sbírky o ochraně osobních údajů ve znění
pozdějších předpisů uděluji souhlas s účastí v uvedeném výzkumném
projektu a s posk ytnutím výzkumného materiálu.
V ……………………… dne ……………………… Podpis: ……………………
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Příloha č. 3 – Přepis 11 individuálních rozhovorů
Paní H.
Místo a čas šetření: 2. 12. 2013, u paní H v bytě
Doba trvání rozhovoru: 47 minut
Bez recidivy
DEMOGRAFICKÉ A OSOBNÍ ÚDAJE:
Kolik let Vám bylo v době diagnózy?
Onemocněla jsem ve 44 letech.
Kolik Vám je nyní?
Teď jsem v důchodu a je mi 65 let.
V jakém stadiu bylo onemocnění odhaleno?
Přišla jsem na to opticky, měla jsem zduřené uzliny, byly zarudlé a bolelo to, ale
naštěstí jsem přišla včas. Konkrétní diagnóza zněla Dg. 50.8, T1N1MO. To T1 znamená, že
má nádor 2cm nebo že je ještě menší, M1 označuje metastázy v axilární uzlině a MO, že
nejsou žádné vzdálené metastázy.
Jak dlouho probíhala léčba?
O prázdninách 1992 jsem šla na operaci (ablace levé mamy) a léčit jsem se začala 7. 8.
1992, to si přesně pamatuju a do nemocnice jsem přestala chodit na konci února 1993. Od té
doby jsem ještě 10 let užívala hormonální léky.
Jakými metodami jste byla léčena?
Jak jsem říkala, nejdříve byla operace a od 7. 8. 1992 do února 1993 jsem docházela
na chemoterapii, a od září 1992 do listopadu 1992 jsem s tím měla spojené ozařování. A ještě
teda 10 let ta hormonální léčba.
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Mám ukončenou střední školu s maturitou.
Jaké je Vaše zaměstnání?
Už 10 let jsem v důchodu, nejdřív v invalidním a teď už ve starobním.
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Jaký je Váš rodinný stav?
Jsem vdaná a mám jednoho syna a vnoučata.
Ve které kraji žijete?
Bydlíme v Praze.
OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ:
Jaké byly Vaše první myšlenky, když Vám byla sdělena diagnóza?
Nejdřív jsem si pomyslela, že půjdu jen na operaci a bude to zas dobrý, ale jak si mě
doktoři podávali tam a zase zpátky, začala jsem tušit, že to nebude dobrý. Ale že bych už
neměla být, na to jsem ani nepomyslela. Byla jsem z toho na začátku špatná, ale nějak jsem to
překonala.
Co následovalo?
Nejdřív naplánovaná operace, šla jsem docela rychle a pak chemoterapie a ozařování.
Co nebo kdo Vám v době sdělení diagnózy pomohl?
Hlavně manžel, o kterého jsem se mohla opřít a pobrečet si u něj. Vždycky byl po
ruce, když mi nebylo dobře a moc mi pomohl.
Co by Vám mohlo v době sdělení diagnózy pomoci více? Co byste potřebovala?
Nevěděla jsem, co mě čeká, neměla jsem dostatek informací, ale i přesto jsem plně
důvěřovala doktorům – beru je jako autoritu a věřím v jejich rozhodnutí. Ale asi kdybych
věděla, do čeho přesně jdu, byla bych klidnější. Měla jsem spoustu otázek, ale nechtěla jsem
doktory zdržovat.
Co pro Vás bylo v počátku nejnáročnější?
Léčba ozařováním se moc nepovedla, doktoři neurčili správnou dávku a měla jsem
velkou spáleninu, která hodně bolela.
Jak to bylo dál? Co jste potřebovala v dalších obdobích?
Měla jsem pořád samé malé komplikace, různé výkyvy v markrech, drobné praskliny
na žebrech, takže se vše točilo dost dlouho okolo léčby a to mi nepomáhalo. Chtěla jsem
normálně fungovat, ale moc dobře to nešlo, nebylo mi dlouho dobře.
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Dokázala byste rozdělit období od sdělení diagnózy po vyléčení na určitá období? Které pro
Vás bylo významné?
Je to už dost dlouho od začátku nemoci (1992), na období to dělit nejde. V té době se o
téhle nemoci skoro vůbec nemluvilo – brala jsem to tak, že mě to prostě potkalo. Myslela
jsem si, že i při léčbě budu moct dále pracovat, ale měla jsem komplikace, takže to nešlo. Rok
jsem byla na nemocenské, pak jsem měla 5 let invalidní důchod a 5 let částečný invalidní
důchod. A můžu Vám říci, že jak jsem na začátku byla nešťastná, že se nemůžu do práce
vrátit, tak asi po 2 letech jsem si říkala, že je to docela fajn být doma.
Čeho se Vám dostávalo a co byste ještě potřebovala?
Protože jsem chtěla pro sebe ještě něco sama udělat a navíc jsem se zajímala o rady,
tak jsem se stala členkou onkologického klubu stejně postižených žen. Později jsem se na
schůzkách vyhýbala dramatickým vyprávěním o naší nemoci. Neměla jsem to ráda, protože
jsou typy lidí, kteří mají vše nejhorší a strašně rádi o tom povídají. Já taková nejsem, tak mi to
vadilo. Ale našla jsem tam hodně dobrých kamarádek, které mi pomohly v období léčby.
Co Vám v období léčby nejvíce psychicky pomáhalo?
Četla jsem hodně literatury, jak odborné, tak i beletrii a najednou mi přišlo fajn, že
mám volný čas. Snažila jsem se hledat informace v knížkách, ale moc toho tehdy nebylo,
rakovina byla docela tabu ve společnosti.
Jak reagovalo Vaše nejbližší okolí na Vaše onemocnění?
Kromě klubu, kam jsem chodila na schůzky, jsem nikomu neřekla konkrétní diagnózu,
jen všeobecně, že to byla rakovina. Reakce lidí byly většinou: No jo, to zas bude dobré. Jenže
nikdo neví, co bude. Naštěstí to dobré je, ale vadila mi ta falešná naděje, kterou mi dávali, to
mi nepomáhalo.
Jaké reakce by pro Vás byly příjemné?
Moc jsem o své nemoci nemluvila, takže ani nevím, co bych vlastně chtěla slyšet.
Rodina reagovala tak, jak jsem potřebovala, kamarádky v klubu věděly, jak se mnou o nemoci
mluvit a zbytek to nevěděl.
Jakým způsobem se Vám Vaši blízcí snažili pomoci vyrovnat se s nemocí?
Manžel mi hodně pomáhal, chodil se mnou většinou do nemocnice, povídal si se mnou
o nemoci a o tom, čeho jsem se bála, byl pořád se mnou a snažil se mi ve všem vyjít vstříc.
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Měla jste někoho, s kým jste si mohla promluvit a zeptat se na věci ohledně onemocnění?
Pomáhaly mi především ženy v klubu, které měly stejnou zkušenost. Otevřenost a
vstřícnost v klubu je moc příjemná a v začátku léčby mě to hodně uklidnilo.
Kdo byl pro Vás v průběhu léčby největší oporou?
Jak už jsem říkala, můj manžel byl největší oporou a bez něj bych to asi zvládala
těžko. Už jenom praktické věci, se kterými mi pomohl jako nakupování a starost o
domácnost, bez něj by to bylo hodně náročné.
Jak a díky čemu jste se vyrovnávala s fyzickými a psychickými změnami?
To je těžké říct, během léčby jsem měla velké výkyvy, bylo to od velké euforie až po
deprese. S fyzickými změnami mi pomohl opět manžel, viděl mě pořád stejnou a to mi
pomohlo. Psychické změny byly lépe zvládnutelné, snažila jsem se to brát sportovně a dole
jsem byla jen občas. Vesměs myslím, že jsem to zvládala dobře.
Pomohl Vám něčím zdravotnický personál cítit se lépe?
Zdravotnický personál nebyl ani dobrý ani špatný, takový průměr. Třeba při
ambulantní léčbě jsem tam trávila 3 nebo 4 hodiny čekáním a nebylo mi tam příjemně.
Celkově to prostředí mi nedělalo moc dobře, ale je to hodně o lidech, někdo byl milý a někdo
zase ne.
Co byste od zdravotnického personálu ještě potřebovala?
Tenkrát před těmi 20 lety to byl trochu chaos a záleželo vždycky jen na konkrétní
osobě doktora. Třeba sestra u doktora byla příjemná, ale sestra u odběrů krve byla nerudná a
studená. Takže asi kdybych nebyla v klubu, potřebovala bych víc informací a možná trochu
milejší přístup.
S čím jste byla ze strany zdravotnického personálu spokojena?
Těžko říct, pomohli mi od rakoviny, ale že bych z jejich strany cítila nějakou podporu
a pochopení, to ne. Takže po lékařské stránce to bylo dobré, ale jinak bych to nechtěla
opakovat.
Dozvěděla jste se dostatek srozumitelných informací o průběhu léčby?
Tak na půl, jak jsem už říkala, brala jsem doktora jako autoritu, ale ráda bych věděla
víc věcí o léčbě nebo prognóze, ale neměla jsem odvahu se ptát. Spoustu důležitých informací
jsem se dozvěděla z knížek nebo od kamarádek v klubu.
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Měla jste možnost podílet se na plánování léčby?
To vůbec nepřipadalo v úvahu. Doktoři nás nebrali jako partnera, ale byli autoritou,
takže bych si vůbec netroufla do toho mluvit.
Uvažovala jste, byť krátce, o nepodstoupení léčby?
Ani minutu jsem neuvažovala, že bych nebojovala. Ani mě to nenapadlo, prostě jsem
to brala tak, že to přišlo, tak to musím překonat a zvládnout to.
Byla jste lékařem průběžně informována o vývoji svého zdravotního stavu?
To zase ano, na to jsem se i sama ptala, takže jsem aspoň trochu věděla, jak to se
mnou vypadá.
Myslíte si, že je pro pacienta dobré znát celou pravdu o svém zdravotním stavu?
To neumím posoudit, to hodně záleží na povaze pacientky. Já bych stoprocentně
špatnou zprávu vědět nechtěla, ale nějaká jiná pacientka by to třeba unesla.
Které důležité faktory by podle Vás pomohly ženám v podobné situaci přežít tuto náročnou
životní situaci?
Dnes je to úplně jiné. Ženy si můžou vybrat doktora i zařízení. Je i hodně klubů, až
bych řekla, že se na téhle nemoci přiživuje hodně organizací. Ale nejdůležitější je se z toho
nesložit. Vidět, že to spousta žen zvládla, mi moc pomohlo a dodalo odvahu.
Napadlo Vás ještě nějaké téma, o kterém jsme nemluvily, a je pro Vás důležité?
Asi ne, myslím, že jsme mluvily o všem důležitém.
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Paní M.
Místo a čas šetření: 3. 12. 2013, u paní M v bytě
Doba trvání rozhovoru: 29 minut
Bez recidivy
DEMOGRAFICKÉ A OSOBNÍ ÚDAJE:
Kolik let Vám bylo v době diagnózy?
Diagnózu jsem dostala k 54. narozeninám.
Kolik Vám je nyní?
Je mi 62 let a jsem důchodkyně.
V jakém stadiu bylo onemocnění odhaleno?
Naštěstí jsem to zachytila při samovyšetření a bylo to teprve v raném stadiu.
Jak dlouho probíhala léčba?
Léčila jsem se zhruba půl roku.
Jakými metodami jste byla léčena?
Nejdřív jsem byla na operaci a lékaři u mě kombinovali chemoterapii a radioterapii.
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Úplně střední odborné.
Jaké je Vaše zaměstnání?
Jak jsem říkala, teď jsem důchodkyně, ale pracovala jsem jako účetní a sekretářka.
Jaký je Váš rodinný stav?
Jsem vdaná a mám jednu dceru.
Ve které kraji žijete?
Ve středočeském.
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ:
Jaké byly Vaše první myšlenky, když Vám byla sdělena diagnóza?
Nejdřív jsem dostala hrozný strach, cítila jsem lítost a říkala si, proč právě já. Byla
jsem hodně smutná a měla jsem deprese, které dlouho neustupovaly. Byla jsem opravdu na
dně.
Co následovalo?
Dlouhé čekání, co bude dál. Myslela jsem na to, že umřu. Vůbec jsem nevěděla, jak to
bude probíhat, jestli půjdu na operaci a co bude dál. Byl to hrozný pocit nejistoty a měla jsem
velký strach.
Co nebo kdo Vám v době sdělení diagnózy pomohl?
V podstatě nikdo, moje rodina dělala mrtvého brouka. Jestli aspoň trochu někdo, tak
moje dcera, ale podporu jsem od nich neměla.
Co by Vám mohlo v době sdělení diagnózy pomoci více? Co byste potřebovala?
Potřebovala jsem, aby mě někdo pohladil, mluvil se mnou o nemoci, aby mě
povzbudil a utěšil mě, že to bude zase všechno v pořádku. To všechno mi chybělo. Myslím,
že kdybych tohle měla, byla bych na tom psychicky mnohem lépe.
Co pro Vás bylo v počátku nejnáročnější?
Dělala jsem si starosti, jak se budu cítit po operaci, jestli na ni budu muset jít. Měla
jsem strach, jestli už nemám metastázy v těle. A chemoterapie jsem se úplně děsila, to byl pro
mě strašák. Pořád jsem někde slyšela, jak to lidi těžko snáší, a nevěděla jsem, jestli mě to taky
čeká. Celkově jsem se bála, nevěděla jsem do čeho jdu, nikdo v mém okolí tuhle nemoc
neměl a já nevěděla, s kým o tom mluvit.
Jak to bylo dál? Co jste potřebovala v dalších obdobích?
Pochopení rodiny, ale to se mi nedostávalo. Měla jsem ho aspoň u svých
spolupracovnic v zaměstnání. Doma to vůbec nikoho nezajímalo, ale já toho byla plná a
atmosféra doma mi vůbec nepomáhala.
Dokázala byste rozdělit období od sdělení diagnózy po vyléčení na určitá období? Které pro
Vás bylo významné?
Tak nejdřív to byl šok, když mi doktor řekl diagnózu. V průběhu léčby jsem musela
navštívit psychiatra. Rekonvalescenci a rekondici jsem měla ve sdružení Alen, kde jsem se
cítila velmi dobře, to bylo pro mě nejdůležitější. K psychiatrovi chodím dodnes a beru léky,
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protože doma to není dobré. Spolužití s manželem je velmi tristní, prakticky žijeme spíš vedle
sebe jako dva cizí lidé.
Čeho se Vám dostávalo a co byste ještě potřebovala?
Dostávalo se mi velké podpory od operujícího lékaře – to je úplně boží člověk. Další
lékaři, se kterými jsem byla v kontaktu (onkolog nebo radiolog) jsou opravdu lidé na svém
místě. Potřebovala bych poznat někoho, kdo by mě měl opravdu rád a dával mi svou lásku
najevo a žil se mnou a věnoval se mi.
Co Vám v období léčby nejvíce psychicky pomáhalo?
Nic, byla jsem na to všechno úplně sama. Nakonec jsem skončila na interně, potom u
psychiatra a dobré to není pořád, chodím k němu dosud. Ale bez jeho pomoci bych tady už
možná nebyla, byla jsem na dně, fyzicky i psychicky.
Jak reagovalo Vaše nejbližší okolí na Vaše onemocnění?
Bohužel nijak, nezajímalo je to. Neviděla jsem u nich starost ani zájem, byla jsem
z toho smutná.
Jaké reakce by pro Vás byly příjemné?
Moc bych chtěla, aby se o mě zajímali. Aby o mě měli starost, jak se cítím a jestli mě
něco nebolí a něco nepotřebuju. To jsem viděla u spolupacientek, jak za nimi chodila rodina
na návštěvy a moc jsem jim to záviděla.
Jakým způsobem se Vám Vaši blízcí snažili pomoci vyrovnat se s nemocí?
Jak jsem říkala, ze strany rodiny to byl čirý nezájem. Nezajímali se o to, jestli něco
nepotřebuju nebo o to, jak mi je.
Měla jste někoho, s kým jste si mohla promluvit a zeptat se na věci ohledně onemocnění?
Nejdřív jsem neměla nikoho, byla jsem na to sama. Potom mi hodně pomohl onkolog
a psychiatr. Teď mi pomáhají nejvíce kamarádky ve spolku. U těch cítím opravdový zájem o
mě. To je asi jediná pozitivní věc na rakovině, to že jsem získala kamarádky, které mám moc
ráda.
Kdo byl pro Vás v průběhu léčby největší oporou?
V průběhu léčby asi můj onkolog. Měl na mě čas, zajímal se o to, jak mi je a co bych
potřebovala. Doporučil mi svého známého psychiatra a díky jeho péči jsem se cítila trochu
líp.
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Jak a díky čemu jste se vyrovnávala s fyzickými a psychickými změnami?
Asi nijak, všechno postupně zahojil čas a na psychiku mi pomohly hlavně léky –
antidepresiva. Fyzické změny jsem asi ani neřešila, manžela to nezajímalo a mě asi vlastně
taky ne.
Pomohl Vám něčím zdravotnický personál cítit se lépe?
Určitě moc. Hlavně svým vlídným, citlivým a trpělivým přístupem a péčí. Starali se o
mě líp než moje vlastní rodina.
Co byste od zdravotnického personálu ještě potřebovala?
Určitě bych potřebovala více informací po operaci – nevěděla jsem nic o rozcvičování.
To všechno jsem se dozvěděla v klubu od kamarádek, které měly stejný problém. V tom byla
asi jediná mezera v péči zdravotníků.
S čím jste byla ze strany zdravotnického personálu spokojena?
Moc mi pomohli během přípravy na operaci, věděla jsem přesně, co mě čeká. Taky
jsem od nich cítila psychickou podporu a moc hezky se o mě starali.
Dozvěděla jste se dostatek srozumitelných informací o průběhu léčby?
Ano, onkolog se mi opravdu věnoval a vše mi vysvětlil, takže jsem toho tolik
nemusela bát. Ale po operaci už to bylo horší, nevěděla jsem, jak cvičit s poškozenou rukou.
Měla jste možnost podílet se na plánování léčby?
Ano, pan doktor se mě ptal na můj názor a měla jsem pocit, že mě opravdu poslouchá.
To byl moc příjemný přístup, který jsem nečekala. Měla jsem pocit, že mu záleží na mém
názoru.
Uvažovala jste, byť krátce, o nepodstoupení léčby?
Nikdy, byla jsem rozhodnutá se s tím poprat. Ze začátku jsem byla v šoku, ale
postupem času jsem se s tím vyrovnala a věřila, že to překonám.
Byla jste lékařem průběžně informována o vývoji svého zdravotního stavu?
Ano, ptala jsem se a věděla jsem, jak na tom jsem.
Myslíte si, že je pro pacienta dobré znát celou pravdu o svém zdravotním stavu?
Určitě by měl vědět, co ho čeká a jak na tom je. Je to pro pokračování léčby určitě
dobře.
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Které důležité faktory by podle Vás pomohly ženám v podobné situaci přežít tuto náročnou
životní situaci?
Hlavní je asi zájem rodiny a podpora rodiny. Myslím, že kdybych ji měla, zvládala
bych to určitě lépe.
Napadlo Vás ještě nějaké téma, o kterém jsme nemluvily, a je pro Vás důležité?
Určitě bych podtrhla důležitost prevence, aby ženy chodily pravidelně na mamograf a
sonograf. Už i v mladším věku než až po padesátce. A určitě by se měly dobře naučit
provádění samovyšetření.
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Paní Ž.
Místo a čas šetření: 4. 12. 2013, u paní Ž v bytě
Doba trvání rozhovoru: 32 minut
Bez recidivy
DEMOGRAFICKÉ A OSOBNÍ ÚDAJE:
Kolik let Vám bylo v době diagnózy?
Onemocněla jsem v 60 letech.
Kolik Vám je nyní?
Je mi 72 let.
V jakém stadiu bylo onemocnění odhaleno?
Bylo to rané stadium, nádor měl 15 mm.
Jak dlouho probíhala léčba?
Absolvovala jsem půlroční léčbu.
Jakými metodami jste byla léčena?
Nejdřív jsem byla na operaci a potom jsem ještě chodila na chemoterapii.
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Mám vysokou školu, magisterský titul na Pedagogické fakultě UK.
Jaké je Vaše zaměstnání?
Jsem v zaslouženém důchodu.
Jaký je Váš rodinný stav?
Před 15 - ti lety jsem ovdověla. Mám tři děti a 5 vnoučat.
Ve které kraji žijete?
Žiju v Praze.
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ:
Jaké byly Vaše první myšlenky, když Vám byla sdělena diagnóza?
Podle prvotních příznaků jsem tušila, že to bude toto onemocnění. Když mi to lékaři
potvrdili, řekla jsem si, že se nedá nic dělat, že to musím zvládnout. Myslím, že jsem se s tím
docela rychle smířila, ono mi stejně nic jiného nezbylo. Prostě se to tak stalo a musela jsem se
s tím nějak vypořádat.
Co následovalo?
Ani jsem se moc nebála, přemýšlela jsem čistě prakticky, co musím zajistit a zařídit
ještě než nastoupím do nemocnice na operaci. Moc jsem neřešila, jak to bude v nemocnici
vypadat, snažila jsem se myšlenky držet u normálního života. Někdy to ale šlo těžko.
Co nebo kdo Vám v době sdělení diagnózy pomohl?
Nepotřebovala jsem žádnou velkou pomoc, ale byla jsem vděčná paní doktorce, která
zařídila, kam půjdu na operaci. Nemusela jsem se o to starat sama. Jinak asi děti, chtěly o mě
pečovat a pomoct mi. Dohoda mezi námi byla taková, že když budu potřebovat, řeknu si.
Nechtěla jsem být nikomu na obtíž.
Co by Vám mohlo v době sdělení diagnózy pomoci více? Co byste potřebovala?
Nevím, myslím, že jsem to zvládala dobře a nenapadá mě nic, co bych mohla ještě
potřebovat. Zpětně si nevybavuju, že bych potřebovala něco víc, prostě jsem se s tím smířila.
Co pro Vás bylo v počátku nejnáročnější?
Nejhorší bylo rozcvičování ruky na operované straně, to trvalo dlouho a bolelo to.
Byla jsem hodně omezená v pohybu a to bylo nepříjemné, ta nesamostatnost. To jsem občas
potřebovala i cizí pomoc, ale postupem času se to zlepšovalo, poctivě jsem cvičila.
Jak to bylo dál? Co jste potřebovala v dalších obdobích?
V dalším období mi bylo už dobře, věděla jsem, že to bude dobré, takže jsem to
zvládala dobře. Po operaci to bylo těžké, ale dál už to šlo. Nebylo to tak hrozné, jak jsem
slýchávala.
Dokázala byste rozdělit období od sdělení diagnózy po vyléčení na určitá období? Které pro
Vás bylo významné?
Tak první období bylo od sdělení diagnózy do operace. Na operaci jsem šla už měsíc
po určení diagnózy, to mi pomohlo a bylo to výborné. Druhé období bych oddělila od operace
po zahájení další léčby. Zde bych potřebovala více informací, nevěděla jsem, jak pečovat o
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jizvu a podobně. Třetí období už je období léčby. Po druhé dávce chemoterapie jsem chtěla
léčbu ukončit, ale neudělala jsem to. Bylo to období, kdy moje tehdy bezdětná dcera
prohlásila, že chce, aby její děti měly aspoň babičku, když už děda umřel. To mi pomohlo.
Čeho se Vám dostávalo a co byste ještě potřebovala?
Jak jsem říkala, potřebovala bych více informací, jak pečovat o jizvu – to mi po
operaci v nemocnici neřekli a vůbec jsem třeba nevěděla, že mám dostat pooperační epitézu.
Nikdo z personálu mi to neřekl. To si myslím, že je problém dnešní zdravotní péče.
Co Vám v období léčby nejvíce psychicky pomáhalo?
Moc mi pomohl rozhovor s anonymními odborníky na bezplatné onkologické lince.
To mě přesvědčilo chemoterapii nevzdávat a pokračovat. Taky jsem se snažila věnovat všem
činnostem, zábavě i práci, jako kdybych nebyla nemocná a neléčila se právě z rakoviny.
Jak reagovalo Vaše nejbližší okolí na Vaše onemocnění?
Byli hodně vylekaní, ale podporovali mě. Snažili se, abych jejich strach necítila, ale
nešlo jim to.
Jaké reakce by pro Vás byly příjemné?
Nechtěla jsem, aby mě někdo litoval. Příjemná reakce byl optimismus, že to bude zase
dobré. Cítila jsem podporu a to mi pomáhalo.
Jakým způsobem se Vám Vaši blízcí snažili pomoci vyrovnat se s nemocí?
Když jsem onemocněla, už jsem neměla manžela, takže moje opora v blízké rodině
byli moje dospělé děti. Dávali mi pořád moc hezky najevo, že jim moc záleží na tom, abych
nemoc překonala a zůstala s nimi. Snažili se mě motivovat, abych vydržela a nevzdávala to.
Měla jste někoho, s kým jste si mohla promluvit a zeptat se na věci ohledně onemocnění?
Spíše ne. Nechtěla jsem svoje důvěrné problémy rozebírat s nikým, kromě lékařů.
Nejsem takový povídavý typ, řekla jsem to jenom nejbližším. Věděla to jenom nejbližší
rodina a několik kamarádů.
Kdo byl pro Vás v průběhu léčby největší oporou?
Jednotlivec žádný. Bylo moc příjemné, že se ke mně všichni známí a kamarádi chovali
úplně stejně, jako kdybych nebyla nemocná. To jsem potřebovala, nechtěla jsem, aby mě
někdo litoval.
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Jak a díky čemu jste se vyrovnávala s fyzickými a psychickými změnami?
Žádné velké psychické změny jsem nepozorovala. Fyzické změny mi nevadily, ale
bylo to třeba nepříjemné v lázních nebo v bazénu při převlékání, to jsem se trochu styděla.
Ale jinak jsem se s tím naučila žít docela rychle a nevadilo mi to.
Pomohl Vám něčím zdravotnický personál cítit se lépe?
To bylo hodně individuální. Je to člověk od člověka. Lékaři byli odborníci, ale
podpora od nich moc nešla. Moc mi pomohla jedna zdravotní sestřička, která říkala, že
rakovina je jako chřipka. To mi pomohlo, abych se tolik nelitovala, že to potkalo zrovna mě.
Co byste od zdravotnického personálu ještě potřebovala?
Asi víc informací, nehledala jsem nikde jinde, myslela jsem, že všechno podstatné se
dozvím od lékařů, ale evidentně to tak není.
S čím jste byla ze strany zdravotnického personálu spokojena?
S tím, že jsem se vyléčila. Nic jiného jsem od nich nechtěla, jen aby mi pomohli.
Zbytek jsem zvládla sama a pomohla mi rodina.
Dozvěděla jste se dostatek srozumitelných informací o průběhu léčby?
Srozumitelné informace ano, ale ne všechny. Potřebovala bych jich víc.
Měla jste možnost podílet se na plánování léčby?
Ano, měla. Pan doktor to se mnou probral a navrhl možnosti, které jsem měla zvážit a
mohla mu říct, kterou bych zvolila. Takový přístup mě překvapil, myslela jsem, že lékaře
názor pacientů nezajímá.
Uvažovala jste, byť krátce, o nepodstoupení léčby?
Ano, chvíli jsem chtěla s chemoterapií skončit, ale děti mě motivovaly vydržet. Taky
mi pomohla onkologická telefonní linka, kde jsem to probrala s psychologem a rozhodla se
vytrvat v léčbě, i když mi bylo mizerně.
Byla jste lékařem průběžně informována o vývoji svého zdravotního stavu?
Ano, lékař se mnou mluvil celkem narovinu. Já se o to i hodně zajímala., takže jsem
věděla, jak na tom jsem.
Myslíte si, že je pro pacienta dobré znát celou pravdu o svém zdravotním stavu?
Já si myslím, že určitě. Měl by vědět, před čím stojí a s čím bude bojovat, aby se na to
mohl připravit.
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Které důležité faktory by podle Vás pomohly ženám v podobné situaci přežít tuto náročnou
životní situaci?
Bojovnost, určitá míra strachu je taky určitě dobrá, člověk si začne života víc vážit. A
hlavně víra, že to bude dobré.
Napadlo Vás ještě nějaké téma, o kterém jsme nemluvily, a je pro Vás důležité?
Nemluvily jsme o prevenci, na tu bych každou ženu posílala pravidelně, aby tomu, co
jsem prožila, předešly.
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Paní J.
Místo a čas šetření: 5. 12. 2013, u paní J v bytě
Doba trvání rozhovoru: 21 minut
Bez recidivy
DEMOGRAFICKÉ A OSOBNÍ ÚDAJE:
Kolik let Vám bylo v době diagnózy?
Bylo mi přesně 49.
Kolik Vám je nyní?
Za měsíc mi bude 69.
V jakém stadiu bylo onemocnění odhaleno?
Objevili to až v invazivním stadiu, takže docela pozdě a bylo to vážné.
Jak dlouho probíhala léčba?
Léčila jsem se celý rok, bylo to náročné.
Jakými metodami jste byla léčena?
Začala jsem chodit na chemoterapii a pak jsem pokračovala ozařováním.
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Střední odborné.
Jaké je Vaše zaměstnání?
Už jsem 7 let v důchodu.
Jaký je Váš rodinný stav?
Jsem vdova.
Ve které kraji žijete?
Bydlím v Praze.
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ:
Jaké byly Vaše první myšlenky, když Vám byla sdělena diagnóza?
Vůbec jsem to nečekala a cítila jsem hroznou nespravedlnost. Přemýšlela jsem, proč se
to stalo právě mně, co jsem komu kdy špatného udělala. Dlouho mi trvalo, než jsem se s tím
smířila.
Co následovalo?
Byl to chaos, po diagnóze to škol ráz na ráz. Bylo to hrozný, nevěděla jsem, co mě
čeká a snášela jsem to špatně psychicky. Neměla jsem nad tím kontrolu, nic jsem o tom
nevěděla a jen mě pořád někam posílali.
Co nebo kdo Vám v době sdělení diagnózy pomohl?
Hlavně rodina a kamarádi. Před těmi jsem si nemusela na nic hrát a to mi pomohlo.
Byli mi velkou oporou a pomohli mi v tom hrozném začátku.
Co by Vám mohlo v době sdělení diagnózy pomoci více? Co byste potřebovala?
Určitě bych chtěla víc informací. Neměla jsem kolem sebe nikoho, kdo by to prodělal
a vysvětlil mi, co mě čeká a jak to bude probíhat. Měla jsem strach a ta nejistota byla děsná.
Co pro Vás bylo v počátku nejnáročnější?
Právě ten nedostatek informací. Nemohla jsem se nijak připravit na další fázi, protože
jsem nevěděla, co bude vlastně dál. Určitě bych to snášela líp, kdybych věděla, do čeho se
řítím.
Jak to bylo dál? Co jste potřebovala v dalších obdobích?
Hlavně klid, pohodu a podporu rodiny a známých. Ze začátku to bylo hodně divoké a
byla jsem z toho vyčerpaná. Když začala léčby, ulevilo se mi, že už se to nějak řeší.
Dokázala byste rozdělit období od sdělení diagnózy po vyléčení na určitá období? Které pro
Vás bylo významné?
Tak první období byla léčba a to bylo hrozné, bylo mi špatně a moc nerada na to
vzpomínám. Po ukončení léčby už to bylo dobré. Až potom na pobytu v lázních jsem se
uvolnila a začala zase žít naplno.
Čeho se Vám dostávalo a co byste ještě potřebovala?
Potřebovala bych ještě více podpory ze strany lékařů a příjemného přístupu od
zdravotníků. Celkově jsem špatně snášela léčbu a pomoc od zdravotníků byla jen ta základní,
takový nezájem o člověka.
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Co Vám v období léčby nejvíce psychicky pomáhalo?
Čas strávený s rodinou. Nechtěla jsem měnit život, tak jsem rodinu poprosila o to, aby
se ke mně chovali pořád stejně. Dávali mi najevo podporu, ale ne lítost. Pomáhali mi se vším,
co jsem potřebovala, ale jen když jsem si řekla. Nechovali se ke mně jako k nemocné.
Jak reagovalo Vaše nejbližší okolí na Vaše onemocnění?
Ze začátku byli všichni vyděšení a nevěděli, jak se k nemoci chovat. Byla to pro ně
nová zkušenost, ale pro mě taky, tak jsme se v tom motali ze začátku všichni.
Jaké reakce by pro Vás byly příjemné?
Nevím, ale vím, že jsem nechtěla lítost a zveličování problému. Jinak jsem byla
spokojená s tím, jak se všichni chovali, nic bych asi neměnila.
Jakým způsobem se Vám Vaši blízcí snažili pomoci vyrovnat se s nemocí?
Jak už jsem říkala, bylo fajn, že se doma nic nezměnilo. Čas jsme trávili pořád stejně,
všichni se snažili zabavit a přijít na jiné myšlenky. Sedět doma sama bych asi nevydržela,
potřebovala jsem něco dělat a nemyslet pořád na rakovinu.
Měla jste někoho, s kým jste si mohla promluvit a zeptat se na věci ohledně onemocnění?
Ano, začala jsem během léčby navštěvovat sdružení Alen, kde jsem se cítila moc
dobře a bezpečně. Kamarádky se stejnou zkušeností byly otevřené a pomohly mi, když jsem
cokoli potřebovala ohledně léčby. Samy si tím prošly a chtěly pomoct.
Kdo byl pro Vás v průběhu léčby největší oporou?
Celá rodina, ale nejvíc manžel. Chodil se mnou na vyšetření a na léčbu, moc mi jeho
společnost pomáhala. Už jen to, že jsem nebyla v čekárně sama a že se o mě staral, když mi
nebylo fyzicky dobře.
Jak a díky čemu jste se vyrovnávala s fyzickými a psychickými změnami?
Díky kamarádkám ze sdružení, které procházely stejným obdobím a stejnými
problémy jako já. Pocit, že v tom nejsem sama, je k nezaplacení. Když se máte s kým podělit
o svůj strach, je to jakoby se zmenšil.
Pomohl Vám něčím zdravotnický personál cítit se lépe?
Ne, v nemocnici jsem cítila velkou podporu jenom ze strany spolupacientek. To jediné
mi léčbu trochu zpříjemnilo. Přístup sestřiček nebyl nic moc, byly nepříjemné a dělaly jen to
nejnutnější.
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Co byste od zdravotnického personálu ještě potřebovala?
Právě více pomoci a podpory, které byl nedostatek. A taky to, aby s pacientem jednali
jako s člověkem, který má strach, necítí se dobře a ani psychicky mu není příjemně.
S čím jste byla ze strany zdravotnického personálu spokojena?
Nevím, celá ta zkušenost byla velmi nepříjemná a nic ze strany personálu mi
nepomohlo cítit se líp. Na druhou stranu, lékaři mi pomohli, takže za to jsem jim moc vděčná.
Dozvěděla jste se dostatek srozumitelných informací o průběhu léčby?
Určitě ne. Skoro nikdo se se mnou o ničem nebavil. Nejvíce informací jsem se
dozvěděla v klubu od kamarádek. Ty mě na průběh připravily.
Měla jste možnost podílet se na plánování léčby?
Ne, zaprvé se mě nikdo neptal a zadruhé bych si asi netroufla mluvit do toho lékařům.
Věřila jsem jim a o nemoci jsem toho moc nevěděla, takže jsem se nechala vést.
Uvažovala jste, byť krátce, o nepodstoupení léčby?
Ano, chvíli jsem o tom přemýšlela, hlavně protože jsem se strašně bála.
Byla jste lékařem průběžně informována o vývoji svého zdravotního stavu?
Pouze částečně a ne příliš srozumitelně. Lékař mi nevěnoval tolik času a pozornosti,
kolik bych potřebovala a já si netroufla se ho ptát. S jeho přístupem bych se toho stejně asi víc
nedozvěděla.
Myslíte si, že je pro pacienta dobré znát celou pravdu o svém zdravotním stavu?
Určitě to může pomoci v léčbě, když člověk ví všechno. Ale asi možná záleží na
povaze každého člověka, jak se s tou informací popere. Někdo to unese a někdo na to není
připravený.
Které důležité faktory by podle Vás pomohly ženám v podobné situaci přežít tuto náročnou
životní situaci?
Určitě dostatek času, který lékař věnuje pacientkám. Taky vlídný přístup, pochopení a
srozumitelně podané informace můžou pomoci.
Napadlo Vás ještě nějaké téma, o kterém jsme nemluvily, a je pro Vás důležité?
Nic dalšího mě nenapadá.
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Paní Z.
Místo a čas šetření: 9. 12. 2013, u paní Z v bytě
Doba trvání rozhovoru: 23 minut
Recidiva
DEMOGRAFICKÉ A OSOBNÍ ÚDAJE:
Kolik let Vám bylo v době diagnózy?
Onemocněla jsem ve 44 letech.
Kolik Vám je nyní?
Je mi 69 let.
V jakém stadiu bylo onemocnění odhaleno?
Nahmatala jsem si sama bulku, ale bylo to rané stadium.
Jak dlouho probíhala léčba?
Do nemocnice jsem chodila asi 10 měsíců.
Jakými metodami jste byla léčena?
Asi měsíc po diagnóze jsem šla na operaci a pak jsem měla ozařování.
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Mám gymnázium.
Jaké je Vaše zaměstnání?
Dřív jsem pracovala jako úřednice, teď už jsem v důchodu.
Jaký je Váš rodinný stav?
Jsem rozvedená a žiju sama.
Ve které kraji žijete?
Žiju v Praze
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ:
Jaké byly Vaše první myšlenky, když Vám byla sdělena diagnóza?
Nejdřív jsem si říkala, že se museli splést, že to přece nemůže být možné. Potom jsem
dostala hrozný strach, napadlo mě, že tady nebudu, až se narodí moje vnoučata, že si jich
neužiju. Nemohla jsme se s tím dlouho vyrovnat, bylo to pro mě těžké.
Co následovalo?
Pořád jsem se bála, ale postupně převládlo odhodlání bojovat a všechno vydržet.
Rozhodla jsem se to překonat a nepřestat žít jako doteď.
Co nebo kdo Vám v době sdělení diagnózy pomohl?
Nejvíce mě podpořila rodina a kamarádky. Bez nich by to bylo asi mnohem těžší. To
mě asi motivovalo bojovat, to, že jsem viděla, že na mě někomu záleží.
Co by Vám mohlo v době sdělení diagnózy pomoci více? Co byste potřebovala?
Ani nevím, po prvním šoku jsem to začala zvládat docela dobře a nevím, co jsem ještě
mohla potřebovat. Léčba začala rychle, za to jsem byla moc ráda.
Co pro Vás bylo v počátku nejnáročnější?
Příprava na operaci, nevěděla jsem, co mě čeká. To čekání bylo náročné, ale naštěstí
nebylo dlouhé. Takový divný pocit nejistoty, to bylo nepříjemné.
Jak to bylo dál? Co jste potřebovala v dalších obdobích?
V dalším období už jsem mohla být doma, tak to bylo dobré. Kromě bolesti jsem
neměla žádné problémy. Doma jsem se snažila fungovat normálně, ale musela jsem víc
odpočívat, ale byla jsem moc ráda, že nemusím být v nemocnici.
Dokázala byste rozdělit období od sdělení diagnózy po vyléčení na určitá období? Které pro
Vás bylo významné?
V období po operaci jsem cítila především bolest a bezmocnost, připadala jsem si
strašně oslabená. Když mě pustili domů a začala jsem chodit na ozařování, které taky není
moc příjemné, byla jsem odhodlaná vydržet a poprat se s tím. Na konci jsem na sebe byla
hrozně pyšná a pociťovala jsem obdiv k vlastní osobě.
Čeho se Vám dostávalo a co byste ještě potřebovala?
Měla jsem velkou podporu od lékařů, celé rodiny a přátel, to mi moc pomohlo. Nic mi
asi nechybělo, zvládla jsem to, takže asi bylo vše, tak jak mělo.
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Co Vám v období léčby nejvíce psychicky pomáhalo?
Byla jsem moc ráda, že jsem měla pokoj sama pro sebe po operaci. Společenská jsem
sice hodně, ale po operaci jsem potřebovala čas i prostor, abych si zvykla na změny a srovnala
se s tím. Byla jsem vděčná., že to šlo v nemocnici zařídit.
Jak reagovalo Vaše nejbližší okolí na Vaše onemocnění?
Moje maminka a děti to snášely dobře, báli se, ale snažili se mi pomoct. Manžel mě
v tomhle období opustil kvůli milence o 27 let mladší. Nejdřív to bylo hodně těžké, ale dlouho
nám to neklapalo a moje nemoc byla asi poslední kapka. Cítila jsem to jako zradu, ale zpětně
ho začínám chápat.
Jaké reakce by pro Vás byly příjemné?
Ze začátku jsem chtěla manželovu lásku. Odvezl mě do nemocnice na operaci a
víckrát za mnou nepřišel. Byla jsem z toho v šoku, ale zbytek rodiny se mi snažil pomoct i za
něj a povedlo se jim to.
Jakým způsobem se Vám Vaši blízcí snažili pomoci vyrovnat se s nemocí?
Každý den za mnou někdo do nemocnice přišel a dělal mi tam společnost. Když mě
pustili domů, starala se o mě dcera, pomáhala mi se sebeobsluhou, přesně, jak ji sestřičky
poradily.
Měla jste někoho, s kým jste si mohla promluvit a zeptat se na věci ohledně onemocnění?
Moc mi pomohli lékaři, především onkolog a pak taky psycholožka, kterou jsem
navštěvovala. Sešly se dvě rány najednou, takže jsem to sama nezvládala a psychologická
pomoc mi byla nabídnuta ještě v nemocnici.
Kdo byl pro Vás v průběhu léčby největší oporou?
Nejvíce mi pomohla kamarádka a děti, díky nim jsem se cítila potřebná a měla jsem
pro co bojovat.
Jak a díky čemu jste se vyrovnávala s fyzickými a psychickými změnami?
Nevím díky čemu, dělala jsem jen to, co mi bylo příjemné, ale vyrovnávala jsem se
s tím hlavně kvůli sobě. Fyzické změny jsem nijak moc neřešila, prostě se to tak stalo a
s psychickými problémy mi pomohla psycholožka, ke které jsem dlouho chodila.
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Pomohl Vám něčím zdravotnický personál cítit se lépe?
Na péči si vůbec nemůžu stěžovat, všichni na mně byli moc hodní a měla jsem vše, co
jsem potřebovala. V nemocnici to bylo docela příjemné, starali se o mě a věděli přesně, co
potřebuju.
Co byste od zdravotnického personálu ještě potřebovala?
Nic, měla jsem všechno. Byla jsem tam spokojena.
S čím jste byla ze strany zdravotnického personálu spokojena?
Se vším, i když jsem ze začátku byla dlouho stažená do sebe a moc nevnímala okolí,
ale nic navíc jsem nepotřebovala.
Dozvěděla jste se dostatek srozumitelných informací o průběhu léčby?
Ano, onkolog se mi poctivě věnoval a všechno mi vysvětlil.
Měla jste možnost podílet se na plánování léčby?
To ne, ale měla jsem v lékaře plnou důvěru, takže jsem se nebála, že by něco udělal
špatně.
Uvažovala jste, byť krátce, o nepodstoupení léčby?
Ani na chvíli mě to nenapadlo. Věděla jsem, že musím bojovat. Život je fajn a
nechtěla jsem s rakovinou prohrát.
Byla jste lékařem průběžně informována o vývoji svého zdravotního stavu?
Ano, s onkologem byla moc příjemná spolupráce a vždycky si na mě udělal čas a
všechno mi vysvětlil.
Myslíte si, že je pro pacienta dobré znát celou pravdu o svém zdravotním stavu?
Stoprocentně má právo, vědět všechno o svém zdravotním stavu. Otázka je, jestli to
všechno chce vědět najednou.
Které důležité faktory by podle Vás pomohly ženám v podobné situaci přežít tuto náročnou
životní situaci?
Důležitá je víra, ženy by měly v léčbu věřit, ale nechtít zázrak a trochu tomu sami
pomoci. Nespoléhat jenom na doktory, ale spolupracovat a dodržovat doporučení.
Napadlo Vás ještě nějaké téma, o kterém jsme nemluvily, a je pro Vás důležité?
Všechno důležité jsme asi probraly.
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE RECIDIVY:
Co pro Vás bylo nejtěžší, když se nemoc vrátila?
Dostala jsem strach, že to už podruhé nevybojuju. Vím, že jsem silná, ale nebyla jsem
si jistá, že to znovu zvládnu. Poprvé to bylo náročné, tak jsem měla strach, že se to bude
opakovat.
Co Vám v této situaci nejvíce pomohlo?
Když se mi to vrátilo, už jsem bydlela sama, takže taková podpora rodiny už nebyla,
ale tentokrát mi pomohly kamarádky z klubu. Naše kamarádství to jen posílilo. Rodina taky
pomáhala, ale už ne tak intenzivně.
Jaké rozdíly pozorujete oproti primární léčbě?
Už jsem měla zkušenosti. Věděla jsem, co očekávat v nemocnici. Znala jsem lékaře i
prostředí, to mi pomohlo cítit se jistěji a bezpečněji.
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Paní D.
Místo a čas šetření: 10. 12. 2013, u paní D v bytě
Doba trvání rozhovoru: 47 minut
Recidiva
DEMOGRAFICKÉ A OSOBNÍ ÚDAJE:
Kolik let Vám bylo v době diagnózy?
Diagnostikovali mě v 50 - ti letech.
Kolik Vám je nyní?
Minulý měsíc jsem slavila 70. narozeniny.
V jakém stadiu bylo onemocnění odhaleno?
Šla jsem na preventivní prohlídku a na mamograf a byl tam už větší nález.
Jak dlouho probíhala léčba?
Léčila jsem se asi tři čtvrtě roku.
Jakými metodami jste byla léčena?
Brzy po diagnóze jsem nastoupila do nemocnice na operaci a potom jsem chodila na
chemoterapii.
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Vychodila jsem osmileté gymnázium.
Jaké je Vaše zaměstnání?
Už 12 let jsme v důchodu.
Jaký je Váš rodinný stav?
Žiju s manželem.
Ve které kraji žijete?
V Praze.
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ:
Jaké byly Vaše první myšlenky, když Vám byla sdělena diagnóza?
Nebyla jsem překvapená, čekala jsem to. Měli jsme to v rodině, takže jsem věděla, co
mě nejspíš čeká a také to, co obnáší léčba, takže jsem na to byla částečně připravená.
Co následovalo?
Smířila jsem se s tím, že jsem onemocněla a přijala naplánovanou léčbu. Vybrala jsem
si dobrého lékaře, ve kterého jsem měla důvěru.
Co nebo kdo Vám v době sdělení diagnózy pomohl?
Moc mi pomáhal manžel a nejlepší kamarádka. Také mi pomáhaly aktivity, jako před
nemocí, třeba s nižší intenzitou, ale prostě něco dělat.
Co by Vám mohlo v době sdělení diagnózy pomoci více? Co byste potřebovala?
Moc jsem si přála mluvit otevřeně o nemoci s někým, kdo ji prodělal. To mi chybělo,
proto jsem měla vizi o založení sdružení, které by to dalším ženám poskytlo.
Co pro Vás bylo v počátku nejnáročnější?
I když jsem věděla, co přede mnou stojí, dost mě zdrtila chemoterapie a její fyzické
následky.
Jak to bylo dál? Co jste potřebovala v dalších obdobích?
Po chemoterapii jsem potřebovala hlavně odpočinek a společnost. Když jsem byla
sama, hodně jsem přemýšlela a to mi nepomáhalo.
Dokázala byste rozdělit období od sdělení diagnózy po vyléčení na určitá období? Které pro
Vás bylo významné?
Celý rok léčení až po návrat do práce byl neobvyklý. Do té doby jsem nikdy nebyla
nemocná. Může to znít jako fráze, ale ta nemoc mi změnila život a přístup k němu. Začala
jsem si vážit každé maličkosti.
Čeho se Vám dostávalo a co byste ještě potřebovala?
Měla jsem velké štěstí na moc dobré lékaře a měla jsem i podporu doma v rodině.
Jediné, co bych potřebovala, bylo více informací, protože rakovina byla před 20 – ti lety velké
tabu a moc se o ní nikde nemluvilo a nevědělo.
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Co Vám v období léčby nejvíce psychicky pomáhalo?
Postupem času jsem poznala hodně žen, které prožívaly stejně náročné a těžké období.
Rozhovory s nimi mi moc pomohly, povzbudily mě. To přesně jsem potřebovala.
Jak reagovalo Vaše nejbližší okolí na Vaše onemocnění?
Nejdřív o tom nikdo nemluvil, nevěděli, jak o tom začít, jak prolomit mlčení. Až když
jsem jim dala najevo, že mi nevadí, když se o tom bude mluvit, začali se hodně zajímat a
nabízet pomoc.
Jaké reakce by pro Vás byly příjemné?
Chtěla bych upřímný zájem bez přetváření. Hlavně neposlouchat věty jako: To nic
není, to bude zase dobrý. Protože já sama jsem moc dobře věděla, že to ještě dlouho dobré
nebude.
Jakým způsobem se Vám Vaši blízcí snažili pomoci vyrovnat se s nemocí?
Manžel a děti převzaly na určitou dobu hodně mých povinností v domácnosti, abych
měla čas na odpočinek a dávali mi velkou volnost při výběru aktivit a činností, které mi dělaly
radost a měla jsem na ně energii.
Měla jste někoho, s kým jste si mohla promluvit a zeptat se na věci ohledně onemocnění?
Ze začátku jsem sdílela pocity hlavně s kamarádkami, které měly stejnou zkušenost
s rakovinou. Později to byla pomoc ve sdružení ALEN, to je pacientská organizace, kde jsem
měla dostatek informací a opravdu velkou potřebnou podporu.
Kdo byl pro Vás v průběhu léčby největší oporou?
V průběhu léčby nejvíc manžel a dospívající děti. Moc mi pomáhali se vším, co bylo
během léčby potřeba zařídit.
Jak a díky čemu jste se vyrovnávala s fyzickými a psychickými změnami?
I s tímto mi pomáhala podpora rodiny a přátel. Taky bylo moc příjemné sdílení pocitů
s členkami Alenu, které zažívaly stejné problémy.
Pomohl Vám něčím zdravotnický personál cítit se lépe?
Určitě, měla jsem štěstí na doktory, byli ke mně moc vstřícní. Měli ke mně moc hezký
přístup a dávali mi spousty užitečných rad.
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Co byste od zdravotnického personálu ještě potřebovala?
Jediné, co mi od lékařů chybělo, byla větší otevřenost vůči mojí rodině. Všechny
informace říkali mě, ale já někdy nebyla v kondici, abych vše pochopila a zapamatovala si to.
Kdyby tam manžel byl se mnou, bylo by mi příjemněji a bylo by to efektivnější.
S čím jste byla ze strany zdravotnického personálu spokojena?
Moc mi pomáhal jejich vlídný, trpělivý a ochotný přístup. Taky bych se v nemocnici
neobešla bez jejich fyzické pomoci.
Dozvěděla jste se dostatek srozumitelných informací o průběhu léčby?
Ano, lékaři si na mě udělali čas a všechno mi do detailu vysvětlili.
Měla jste možnost podílet se na plánování léčby?
Ne, nic jsem o nemoci nevěděla a ani jsem si netroufala jsem si navrhovat nějaké jiné
možnosti nebo měnit rozhodnutí lékařů.
Uvažovala jste, byť krátce, o nepodstoupení léčby?
Nikdy by mě nenapadlo to vzdát.
Byla jste lékařem průběžně informována o vývoji svého zdravotního stavu?
Ano byla, i když ne vždycky jsem to chtěla slyšet.
Myslíte si, že je pro pacienta dobré znát celou pravdu o svém zdravotním stavu?
To je hodně individuální, někdo to nechce slyšet a je to pro jeho psychiku lepší, někdo
to snese a chce vědět všechno najednou.
Které důležité faktory by podle Vás pomohly ženám v podobné situaci přežít tuto náročnou
životní situaci?
Já osobně bych hodně potřebovala informace. Zkušenosti od žen se stejnou zkušeností
jsem měla a moc mi to pomohlo. A určitě by každá měla mít naději a víru, že to dobře
dopadne a bude to zase všechno v pořádku.
Napadlo Vás ještě nějaké téma, o kterém jsme nemluvily, a je pro Vás důležité?
Ještě mě napadlo, jak důležitá je psychická pohoda během zvládání nemoci a jaký vliv
má na úspěch léčby. Ženy by měly mít možnost vyhledat psychologa v případě potřeby a
nestydět se za to, že jsem nemocná.
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE RECIDIVY:
Co pro Vás bylo nejtěžší, když se nemoc vrátila?
Měla jsem strach, jestli to ještě jednou zvládnu, když už jsem věděla, co to obnášelo a
jak hrozné to bylo.
Co Vám v této situaci nejvíce pomohlo?
Pomohlo mi ujištění od lékařů, že je to jiné než poprvé, méně vážné. Byl to menší
nález a medicína hodně pokročila, takže jsem měla větší naději.
Jaké rozdíly pozorujete oproti primární léčbě?
Bylo to jednodušší a méně hrozné, byla jsem jenom na operaci, nemusela jsem na
následnou léčbu, která byla poprvé nejhorší.
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Paní L.
Místo a čas šetření: 11. 12. 2013, u paní L v bytě
Doba trvání rozhovoru: 35 minut
Bez recidivy
DEMOGRAFICKÉ A OSOBNÍ ÚDAJE:
Kolik let Vám bylo v době diagnózy?
Když jsem onemocněla, bylo mi 51 let.
Kolik Vám je nyní?
Je mi 57.
V jakém stadiu bylo onemocnění odhaleno?
Bylo to vážné, našli mi zhoubný nádor 3. stupně. Veliký byl asi 3,5 cm.
Jak dlouho probíhala léčba?
Do nemocnice jsem chodila asi 6 měsíců.
Jakými metodami jste byla léčena?
Nejdřív mě odoperovali, chirurgicky mi odstranily prs a potom jsem chodila na
chemoterapii.
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Mám střední ekonomickou školu s maturitou.
Jaké je Vaše zaměstnání?
Jsem zaměstnaná v jedné firmě jako administrativní firmě.
Jaký je Váš rodinný stav?
S manželem jsem se rozvedla a teď žiju s přítelem.
Ve které kraji žijete?
Bydlíme v Praze.
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ:
Jaké byly Vaše první myšlenky, když Vám byla sdělena diagnóza?
Byla jsem smířená s tím, že na světě končím, už jsem se loučila se životem. Taky jsem
cítila hroznou nespravedlnost, říkala jsem si proč já, co jsem udělala tak hrozného, že mě to
potkalo.
Co následovalo?
Celá rodina mě pořád přesvědčovala, abych na léčbu šla, abych ji podstoupila. Děsila
jsem se představy, že dopadnu jako moje švagrová. To je žena „krev a mlíko“, celý život byla
plná energie. Našli ji nádor v břiše a chodila na chemoterapii. Když jsem viděla, co to s ní
udělalo… Prostě jsem nechtěla být troska dřív, než to bude nezbytně nutné.
Co nebo kdo Vám v době sdělení diagnózy pomohl?
Nejvíce mi pomohl můj muž. Byl tady vždycky pro mě a podržel mě v těch
nejnáročnějších obdobích. Potom jsem byla taky vděčná za svého skvělého šéfa, měl
pochopení a byl na mě moc hodný.
Co by Vám mohlo v době sdělení diagnózy pomoci více? Co byste potřebovala?
Moc bych si přála, aby mi tu hroznou zprávu, závažnou diagnózu, trochu šetrněji.
Když mě jako naprosto nepřipravenému člověku řekli: Máte zhoubný nádor hodně bujně
rostoucí a je neoperovatelný. To mě málem povalilo, vůbec jsem na to nebyla připravená a
lékař mi to moc neusnadnil.
Co pro Vás bylo v počátku nejnáročnější?
Hrozné bylo, že jsem vůbec netušila, co mě čeká, co se mnou chemoterapie udělá.
Náročné taky bylo říct diagnózu mým rodičům, měla jsem strach, že mě budou litovat a to
jsem nechtěla.
Jak to bylo dál? Co jste potřebovala v dalších obdobích?
Ze začátku jsem nevěděla, jak komunikovat s okolím. Lhát jsem nechtěla, ale o
nemoci jsem nezvládala mluvit s nikým jiným, než s manželem.
Dokázala byste rozdělit období od sdělení diagnózy po vyléčení na určitá období? Které pro
Vás bylo významné?
Tak první období asi bylo ještě před operací, kdy jsem chodila na chemoterapii, aby se
nádor zmenšil a mohla jsem na operaci. Tohle období bylo nejvýznamnější. Pouhá 1 sada
chemoterapie (4 dávky) dokázala to, že se nádor z 3,5 cm zmenšil na 0,7 cm. To byl výrazný
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pokrok a z neoperovatelného nádoru se stal najednou operovatelný a měla jsem větší naději.
Pro mě to taky znamenalo, že nade mnou nemá nemoc převahu, ale že si moje tělo, když mu
pomůžu přírodními doplňky stravy, dokáže s rakovinou poradit. Druhé období bylo kolem
operace. A poslední asi po operaci, kdy jsem zase chodila na chemoterapii a doléčovala se.
Čeho se Vám dostávalo a co byste ještě potřebovala?
Jediné, co mi chybělo, byly informace o mém zdravotním stavu po operaci. Vysvětlili
mi dopodrobna, jak to chirurgicky provedou, ale to, že mi zraní pravou ruku tak, že ji budu
mít po operaci jen do počtu, na to mě nikdo nepřipravil. Takže to byl po operaci docela šok,
byla jsem dlouho všem kolem jenom na obtíž, nedokázala jsem si ukrojit chleba, nenakrájela
cibuli a ani nepověsila prádlo. To bylo těžké a chtěla bych to vědět dopředu a připravit na to
sebe, ale i rodinu.
Co Vám v období léčby nejvíce psychicky pomáhalo?
Skutečně nejvíc mi pomohla návštěva psycholožky, to bylo ještě, když jsem byla
v nemocnici. Tehdy na onkologii visela na nástěnce její vizitka a informace, že se na ni
v případě potřeby můžeme obrátit. Povídání s ní pro mě byla obrovská pomoc, dokonce jedna
její návštěva mi stačila, abych se cítila mnohem a mnohem lépe. Škoda jen, že teď už tam nic
takové není, pro další pacientky by to taky mohl být přínos.
Jak reagovalo Vaše nejbližší okolí na Vaše onemocnění?
Poměrně dobře, snažili se, aby vše fungovalo, jako před nemocí, ale zároveň se o mě
moc hezky starali a pomáhali mi v období rekonvalescence.
Jaké reakce by pro Vás byly příjemné?
Nevím, to co jsem od okolí dostávala, bylo příjemné, nic mi příliš nevadilo.
Jakým způsobem se Vám Vaši blízcí snažili pomoci vyrovnat se s nemocí?
Můj muž se snažil, abych měla kolem sebe i na stole vždycky to, co mi v danou chvíli
bude vyhovovat. Vždycky první tři dny po chemoterapii bylo nejlepší prospat a zahnat tak
potíže. Všichni na mě byli hodní, respektovali moje nálady a měnící se chutě.
Měla jste někoho, s kým jste si mohla promluvit a zeptat se na věci ohledně onemocnění?
Měla jsem spolupacientku, byla se mnou na pokoji po stejném zákroku o den dříve.
Kamarádíme spolu dodnes. Taky jsme o tom hodně mluvili s manželem, první manželka mu
umřela právě na rakovinu prsu, takže mu nevadilo o tom mluvit a věděl, co a jak kolem léčby.
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Kdo byl pro Vás v průběhu léčby největší oporou?
Jak už jsem říkala, byl to hlavně manžel a taky mi moc pomohla dcera, která se o mě
hodně bála a snažila se zastat doma moji roli, když jsem byla „mimo provoz“.
Jak a díky čemu jste se vyrovnávala s fyzickými a psychickými změnami?
Chtělo to velkou trpělivost a musela jsem věřit, že já budu ta, která to zvládne. Můj
muž vždycky říkal, že vůbec nezáleží, jestli mám prsa 2, 3 nebo jenom 1, ale že jsem to pořád
já, prostě jenom bez kousku jednoho svalu. Potom už jsem to moc neřešila, že mi chybí prso.
Pomohl Vám něčím zdravotnický personál cítit se lépe?
Celý personál v nemocnici byl skvělý, sestřičky se zajímaly o to, jak mi je a snažily se
mi vyjít vstříc a pomoct.
Co byste od zdravotnického personálu ještě potřebovala?
Asi nic, lépe už se o nás snad ani starat nešlo.
S čím jste byla ze strany zdravotnického personálu spokojena?
Asi se vším, opravdu. Byla to moje první operace v životě a bála jsem se
nemocničního prostředí, ale nakonec to nebylo vůbec hrozné, ale až na tu nemoc, to bylo
dobré.
Dozvěděla jste se dostatek srozumitelných informací o průběhu léčby?
Srozumitelné informace byly, ale potřebovala bych jich víc, bylo to nedostačující.
Měla jste možnost podílet se na plánování léčby?
Já jsem vnímala svoje možnosti, jako buď to přijmu, nebo nepřijmu. Vůbec jsem
neuvažovala nad tím, že bych lékařům mluvila do jejich práce, to by mě nenapadlo a hlavně
měli moji důvěru.
Uvažovala jste, byť krátce, o nepodstoupení léčby?
To bylo první, co jsem řekla lékaři po tom, co mi sdělil diagnózu. Děsila mě
představa, že budu troska. Věděla jsem, že chemoterapie člověka ničí a pomáhá mu zároveň.
Vůbec by mě nenapadlo, že se tak rychle vyléčím.
Byla jste lékařem průběžně informována o vývoji svého zdravotního stavu?
Ano byla a jsem za to moc ráda, protože se to vyvíjelo dobře a dodávalo mi to naději,
když jsem viděla, že to je lepší.
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Myslíte si, že je pro pacienta dobré znát celou pravdu o svém zdravotním stavu?
Určitě ano. Jak by jinak měl člověk posílit své zdraví v dané oblasti, když by netušil,
že je nemocný a jak vážně? I pro vyřízení rodinných záležitostí, kdyby to dopadlo špatně, je
potřeba čas, takže by to člověk určitě vědět měl.
Které důležité faktory by podle Vás pomohly ženám v podobné situaci přežít tuto náročnou
životní situaci?
Hned po sdělení diagnózy se snažit získávat zkušenosti a informace od pacientek,
které mají s touhle nemocí zkušenosti. Pacientské organizace jsou u této diagnózy
nenahraditelné.
Napadlo Vás ještě nějaké téma, o kterém jsme nemluvily, a je pro Vás důležité?
Určitě je hodně důležitá prevence. Každý člověk by měl udělat inventuru vlastního
života sám, dobrovolně. Neměl by čekat, až ho k tomu donutí nemoc. Podle mě za většinu
onemocnění rakovinou můžou stresy, ale s tím asi nic moc nemůžeme udělat.
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Paní K.
Místo a čas šetření: 12. 12. 2013, u paní K v bytě
Doba trvání rozhovoru: 19 minut
Bez recidiv
DEMOGRAFICKÉ A OSOBNÍ ÚDAJE:
Kolik let Vám bylo v době diagnózy?
Onemocněla jsem v 64 letech.
Kolik Vám je nyní?
Teď je mi 74.
V jakém stadiu bylo onemocnění odhaleno?
Naštěstí se to podchytilo v počátečním stadiu, přišlo se na to na mamografu.
Jak dlouho probíhala léčba?
Kompletní léčba trvala skoro 5 let.
Jakými metodami jste byla léčena?
Nejdřív jsem byla na operaci a pak jsem se doléčovala hormony, Tamoxifenem.
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Vysokoškolské.
Jaké je Vaše zaměstnání?
Nepracuju, jsem v důchodu.
Jaký je Váš rodinný stav?
Žiju s manželem.
Ve které kraji žijete?
Bydlíme v Praze.
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ:
Jaké byly Vaše první myšlenky, když Vám byla sdělena diagnóza?
Upadla jsem do deprese a byla jsem úplně bezradná, protože jsem nevěděla, co mě
všechno čeká. Dlouho jsem tomu nemohla uvěřit. Nechápala jsem, jak jsem k tomu přišla a
proč se to stalo zrovna mně.
Co následovalo?
Vyhledala jsem psychologickou pomoc, protože jsem to sama nezvládala. Rodina se
sice snažila mi pomoct, ale stejně jsem věděla, že potřebuju odbornou pomoc. Několik
návštěv psycholožky mi pomohlo se s tím vyrovnat a přijmout to.
Co nebo kdo Vám v době sdělení diagnózy pomohl?
Nejvíc mě podržel manžel a potom kamarádky ze sdružení Alen. Od nich jsem se
dozvěděla spoustu rad ohledně léčby. Pomohly mi s přípravou na léčbu.
Co by Vám mohlo v době sdělení diagnózy pomoci více? Co byste potřebovala?
Potřebovala bych lepší přístup lékaře a personálu v nemocnici. Nebylo to příjemné a
jejich chování mi situaci vůbec neulehčilo. Byli nepříjemní, takoví studení.
Co pro Vás bylo v počátku nejnáročnější?
Těžké bylo najít ztracenou rovnováhu, byla jsem z té změny úplně rozhozená a těžko a
dlouho jsem se s tím vyrovnávala. Nevěděla jsem, co bude a co mám vlastně dělat.
Jak to bylo dál? Co jste potřebovala v dalších obdobích?
Chtěla jsem rychlé řešení, všechno se neustále točilo kolem nemoci a já na to prostě
chtěla zapomenout a vrátit všechno zpátky před diagnózu. Rodina se snažila, abych přišla na
jiné myšlenky a vymýšleli společný program. To mi pomáhalo.
Dokázala byste rozdělit období od sdělení diagnózy po vyléčení na určitá období? Které pro
Vás bylo významné?
Začalo to diagnózou, to byl velký šok. Dělala jsem si poctivě samovyšetření a tohle
jsem nečekala. Potom jsem se začala připravovat na operaci, které jsem se taky bála, ale
aspoň už se začalo něco řešit. Rekonvalescence byla náročná, ale dalo se to vydržet.
Čeho se Vám dostávalo a co byste ještě potřebovala?
Postrádala jsem lepší, hlavně lidštější, přístup onkologa. Byl pouze odborný, což je
určitě důležité, ale chyběla mi u něj podpora a pochopení pro těžké chvíle, které jsem
prožívala.
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Co Vám v období léčby nejvíce psychicky pomáhalo?
Snažila jsem se na tu hrůzu zapomenout, ale občas se mi to dařilo a jindy ne. Když
jsme třeba s manželem někam šli, bylo to lepší, myslela jsem na jiné věci, ale když jsem měla
moc volného času, topila jsem se v tom.
Jak reagovalo Vaše nejbližší okolí na Vaše onemocnění?
Nejbližší rodina to věděla hned od začátku a reagovala dobře, cítila jsem jejich
podporu. Okolí nic nevědělo, nerada jsem o tom mluvila s někým dalším. Nechtěla jsem, aby
mě všichni litovali, tak jsem se o tom radši vůbec nezmiňovala.
Jaké reakce by pro Vás byly příjemné?
Chtěla jsem, aby všichni dělali, jako že se nic neděje a že to bude všechno zase dobré.
Chtěla jsem tomu věřit a myslet pozitivně.
Jakým způsobem se Vám Vaši blízcí snažili pomoci vyrovnat se s nemocí?
Trávili se mnou hodně času, dělali, co mi na očích viděli a pomáhali se vším, co jsem
třeba po operaci nezvládla sama.
Měla jste někoho, s kým jste si mohla promluvit a zeptat se na věci ohledně onemocnění?
Psycholožka mě odkázala na sdružení Alen, kam jsem se přihlásila a poznala ženy,
které procházely stejným procesem. Kamarádky z Alenu byly velmi otevřené a mohly jsme
mluvit o všem.
Kdo byl pro Vás v průběhu léčby největší oporou?
Sdružení Alen, manžel taky moc pomáhal, ale nezažil to a neuměl o tom mluvit, tak
jako kamarádky.
Jak a díky čemu jste se vyrovnávala s fyzickými a psychickými změnami?
S diagnózou jsem se srovnala s velkou pomocí kamarádek z Alenu. Skvělé taky byly
aktivity, které jsme společně podnikaly a kde jsem nemusela myslet na okolnosti léčby.
Pomohl Vám něčím zdravotnický personál cítit se lépe?
Příliš ne, pomáhali mi po fyzické stránce, ale díky jejich přístupu jsem se lépe necítila.
Co byste od zdravotnického personálu ještě potřebovala?
Jak jsem už říkala, byla bych moc ráda za více podpory a pochopení, protože jejich
přístup byl takový studený.
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S čím jste byla ze strany zdravotnického personálu spokojena?
Po operaci jsem změnila onkologa a jeho přístup byl lepší, takže už jsem byla
spokojená s přístupem i nabídkami zlepšujícími můj život. Ale přesně tohle jsem potřebovala
na začátku, potom, když mi už bylo lépe, jsem to tolik nepotřebovala.
Dozvěděla jste se dostatek srozumitelných informací o průběhu léčby?
To ano, oba lékaři byli opravdoví odborníci a věřila jsem jim.
Měla jste možnost podílet se na plánování léčby?
To spíše ne, ale ani bych si na to netroufla, vždyť nejsem doktorka.
Uvažovala jste, byť krátce, o nepodstoupení léčby?
Ne, sice jsem byla na začátku ve velkém šoku, ale o tomhle jsem nikdy nepřemýšlela.
Byla jste lékařem průběžně informována o vývoji svého zdravotního stavu?
Ano, hodně jsem se ptala a lékař mi odpovídal srozumitelně a dostatečně.
Myslíte si, že je pro pacienta dobré znát celou pravdu o svém zdravotním stavu?
Určitě ano, ale možná by nejdříve měl lékař promluvit s rodinou a odhadnout, jak to
pacientka ponese a zda tu informaci zvládne.
Které důležité faktory by podle Vás pomohly ženám v podobné situaci přežít tuto náročnou
životní situaci?
Myslím, že to ženám může hodně ulehčit citlivý přístup lékaře, dostupná
psychologická pomoc, pokud je potřeba a podpora rodiny a nejbližších přátel. Ono to zní jako
samozřejmost, ale moc pomáhá pocit, že na to nejste sami a máte kvůli komu bojovat.
Napadlo Vás ještě nějaké téma, o kterém jsme nemluvily, a je pro Vás důležité?
Období léčby bylo těžké, ale po vyléčení je strašně důležité a zároveň náročné
nemyslet na možnou recidivu. Myšlenky jsem se snažila odhánět, protože jinak bych se asi
zbláznila.
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Paní S.
Místo a čas šetření: 16. 12. 2013, u paní S v bytě
Doba trvání rozhovoru: 29 minut
Bez recidivy
DEMOGRAFICKÉ A OSOBNÍ ÚDAJE:
Kolik let Vám bylo v době diagnózy?
Diagnostikovali mě před 4 lety, takže 53.
Kolik Vám je nyní?
Je mi 57 let.
V jakém stadiu bylo onemocnění odhaleno?
Naštěstí to bylo na začátku, měla jsem takový divný pocit a radši jsem šla k doktorovi.
Poslal mě na mamograf a tam to bylo.
Jak dlouho probíhala léčba?
Celkově jsem se léčila rok a půl, ale v nemocnici jsem příliš dlouho nebyla.
Jakými metodami jste byla léčena?
Na operaci jsem i přes malou velikost nádoru musela, ale nebylo to tak hrozné. A pak
následovala už „jenom“ chemoterapie, ozařování a biologická léčba - Herceptin.
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Vychodila jsem gymnázium, takže úplné střední všeobecné.
Jaké je Vaše zaměstnání?
Pracuju na úřadě v administrativě.
Jaký je Váš rodinný stav?
Jsem vdaná.
Ve které kraji žijete?
Žijeme v Praze.
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ:
Jaké byly Vaše první myšlenky, když Vám byla sdělena diagnóza?
Jelikož jsem měla podezření, že něco není v pořádku, tak jsem se na to připravovala,
ale i tak, to potvrzení bylo děsné a dostala jsem strach.
Co následovalo?
Do dvou týdnů od diagnózy jsem byla objednaná na operaci a pak už to bylo lepší,
měla jsem radost, že se to řeší tak rychle, to mi pohohlo.
Co nebo kdo Vám v době sdělení diagnózy pomohl?
Nejvíc asi rodina. S lékařem jsem řešila hlavně pragmatické věci ohledně léčby, ale
nějaké uklidnění a podpora od něj ze začátku nebyla, tu jsem ale naštěstí našla u rodiny. Moc
mi pomáhali.
Co by Vám mohlo v době sdělení diagnózy pomoci více? Co byste potřebovala?
Nevím, byla jsem z toho trochu zaskočená, a jak se všechno událo tak rychle, neměla
jsem ani čas přemýšlet, co by mi mohlo pomoct. Prostě jsem se nechala řídit lékařem a nic
jiného jsem neřešila.
Co pro Vás bylo v počátku nejnáročnější?
Sdělit situaci rodině, to bylo hodně těžké. Rok před mým onemocněním mi na
rakovinu zemřela maminka a všichni se začali bát, abych nedopadla stejně.
Jak to bylo dál? Co jste potřebovala v dalších obdobích?
Moc jsem chtěla o nemoci mluvit, ale bylo těžké o tom se známými začít. V rodině to
nebyl problém, ale potřebovala jsem o tom mluvit i s ostatními a nevěděla jsem, jak na to.
Dokázala byste rozdělit období od sdělení diagnózy po vyléčení na určitá období? Které pro
Vás bylo významné?
Určitě nástup do nemocnice na operaci a potom rekonvalescence. Další náročné
období byla chemoterapie a nejvýznamnější pro mě byl asi konec chemoterapie, kdy jsem
věděla, že to nejhorší mám za sebou.
Čeho se Vám dostávalo a co byste ještě potřebovala?
Nevím, nevzpomínám si, že by mi něco chybělo nebo se mi nedostávalo tak, jak bych
potřebovala.
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Co Vám v období léčby nejvíce psychicky pomáhalo?
Asi dva měsíce po operaci, když jsem chodila na chemoterapii, tak jsem našla sdružení
Alen, jehož členkou jsem se hned stala. Byla to pro mě obrovská podpora a úleva, to že jsem
mohla mluvit s ostatními, stejně postiženými ženami.
Jak reagovalo Vaše nejbližší okolí na Vaše onemocnění?
Ze začátku byli v šoku a měli strach, aby to nedopadlo stejně hrozně, jako u maminky.
Nejhůře se s mojí diagnózou vyrovnával můj bratr, který to měl také ještě v živé paměti.
Jaké reakce by pro Vás byly příjemné?
Přála jsem si, aby lidé přijali sdělení a mluvili se mnou dál úplně normálně, což ale
mnozí nedokázali. Občas jsem si připadala, jak kdybych onemocněla něčím velmi
nakažlivým, protože jsem měla pocit, jakoby se mě známí najednou štítili.
Jakým způsobem se Vám Vaši blízcí snažili pomoci vyrovnat se s nemocí?
Rodina mě moc dobře zná a snažili se aspoň navenek nedělat z toho tragédii. Pomáhali
mi, ale jenom když jsem si o to řekla. Nejvíce jsem oceňovala, že mě nikdo mermomocí
nechtěl doprovázet do nemocnice, když jsem chodila na onkologickou léčbu. Když jsem si ale
řekla, doprovodili mě.
Měla jste někoho, s kým jste si mohla promluvit a zeptat se na věci ohledně onemocnění?
Určitě ano. V rodině to nebylo žádné tabu, takže to mi taky pomáhalo a hlavně jsem o
tom mluvila s kamarádkami ve sdružení, které měly stejnou zkušenost.
Kdo byl pro Vás v průběhu léčby největší oporou?
Celá rodina, manžel, děti i sourozenci pomáhali a dodávali mi pocit, že na to nejsem
sama a že mám někoho, komu na mně záleží.
Jak a díky čemu jste se vyrovnávala s fyzickými a psychickými změnami?
Velké fyzické změny jsem neměla, nejsem po ablaci, vzali mi pouze malou část prsu
spolu s nádorem. A žádné velké psychické změny oproti dřívějšku jsem nepociťovala,
s depresemi jsem se léčila už dva roky před onemocněním a během léčby se nějak nezhoršily.
Jedinou psychickou změnu, ale kladnou, vnímám to, že jsem přehodnotila životní hodnoty a
priority.
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Pomohl Vám něčím zdravotnický personál cítit se lépe?
Ano, měla jsem štěstí, všichni v nemocnici na mě byli moc hodní, brali to s humorem
a to mi pomáhalo, to zlehčování situace bylo hodně povzbuzující.
Co byste od zdravotnického personálu ještě potřebovala?
Asi nic, byla jsem velmi spokojena.
S čím jste byla ze strany zdravotnického personálu spokojena?
Se vším, léčba probíhala podle plánu a úspěšně, sestřičky se o mě moc hezky starali a
s panem doktorem jsem byla taky moc spokojená.
Dozvěděla jste se dostatek srozumitelných informací o průběhu léčby?
Určitě ano, sice se to všechno událo dost rychle, ale neměla jsem pocit, že by se něco
dělo bez mojí kontroly. Pan doktor si na mě udělal čas a řekl mi, co mě čeká, a já se mohla
doptávat.
Měla jste možnost podílet se na plánování léčby?
Ano, alespoň částečně. Ptal se na můj názor, nechoval se jako autorita, která musí mít
vždycky pravdu, jednal se mnou jako s partnerem a to bylo moc fajn.
Uvažovala jste, byť krátce, o nepodstoupení léčby?
Ne, ani na chvíli mě to nenapadlo. Léčba byla samozřejmostí, chtěla jsem žít a to byla
jediná cesta, jak toho dosáhnout.
Byla jste lékařem průběžně informována o vývoji svého zdravotního stavu?
Ano, při každé kontrole se mi věnoval, a když jsem odcházela, věděla jsem, jak to se
mnou vypadá.
Myslíte si, že je pro pacienta dobré znát celou pravdu o svém zdravotním stavu?
Myslím, že záleží na každém, jak to zvládne. Já určitě vždycky potřebuju vědět, jak to
vypadá. Nenávidím nejistotu, potřebuju vědět, na čem jsem.
Které důležité faktory by podle Vás pomohly ženám v podobné situaci přežít tuto náročnou
životní situaci?
Určitě vůle žít a odvaha. Taky je moc příjemné mít podporu doma, hned se bojuje
snadněji.
Napadlo Vás ještě nějaké téma, o kterém jsme nemluvily, a je pro Vás důležité?
Myslím, že jsme probrali všechno.
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Paní V.
Místo a čas šetření: 17. 12. 2013, u paní V v bytě
Doba trvání rozhovoru: 42 minut
Bez recidivy
DEMOGRAFICKÉ A OSOBNÍ ÚDAJE:
Kolik let Vám bylo v době diagnózy?
Bylo mi 65 let.
Kolik Vám je nyní?
Letos slavím kulatiny, 70.
V jakém stadiu bylo onemocnění odhaleno?
Objevili mi to naštěstí v raném stadiu, byl to malý nádor v pravém prsu.
Jak dlouho probíhala léčba?
Léčba částečně v nemocnici trvala 4 měsíce a pak jsem skoro 5 let brala hormonální
léky.
Jakými metodami jste byla léčena?
Byla jsem na 2 operacích a vzali mi celkově 14 uzlin.
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Mám vysokou školu.
Jaké je Vaše zaměstnání?
Před odchodem do důchodu jsem učila na vysoké škole.
Jaký je Váš rodinný stav?
Jsem vdaná.
Ve které kraji žijete?
Žiju v Praze.
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ:
Jaké byly Vaše první myšlenky, když Vám byla sdělena diagnóza?
Bylo to hrozné, byla jsem smířená s tím, že vše skončilo, že můžu i umřít. Nečekala
jsem to a byl to v mém věku velký šok.
Co následovalo?
Samé pragmatické věci, plánovala se záchytná operace a další postup léčby.
Co nebo kdo Vám v době sdělení diagnózy pomohl?
Ze začátku mi pomohlo přečtení knihy od Olgy Wallo: Sekundární zisky. Potom jsem
hodně hledala informace na internetu a vstoupila jsem do onkoklubu ŽAP, kde bylo moc fajn
poslouchat zkušenosti žen, které prošly tím stejným jako já.
Co by Vám mohlo v době sdělení diagnózy pomoci více? Co byste potřebovala?
Potřebovala bych více přesnějších informací od lékaře. Obecně jsem věděla, co mě
čeká, ale detaily jsem neměla a nebyla jsem proto moc klidná.
Co pro Vás bylo v počátku nejnáročnější?
Hodně těžké bylo vyrovnávání se s tím, že jsem nebyla dostatečně informovaná o
první operaci. Zatajili mi fakt, že nádor mohl být zhoubný. Při druhé operaci už nešlo vyjmout
jen sentinelkou uzlinu a odstranili mi dalších 14 uzlin. Hned na začátku vzniknul latentní
lymfedém a do dnes mám kvůli tomu problémy s pravou rukou.
Jak to bylo dál? Co jste potřebovala v dalších obdobích?
Péče v nemocnici byla docela dobrá, jediné, co mě mrzelo, bylo, že za mnou po
operaci nepřišel operatér. Už jsem ho potom neviděla a neměla možnost s ním mluvit. Ještě že
jsem byla v klubu ŽAP, díky jejich informacím jsem se dostala do Motola na lymfologii, kam
teda docházím dodnes. Taky díky klubu jsem našla dobrého doktora na štítnou žlázu, ale
nebylo to jednoduché, je jich poměrně málo.
Dokázala byste rozdělit období od sdělení diagnózy po vyléčení na určitá období? Které pro
Vás bylo významné?
V období kolem sdělení diagnózy jsem měla krátkou epizodu deprese, pak to přešlo do
odhodlání nemoc překonat a postavit se tomu. Postupně jsem byla víc a víc přesvědčená, že to
zvládnu. Teď se snažím o prevenci recidivy, snažím se tomu předcházet cvičením. Začala
jsem dělat čchi kung, tai-či, chodím hodně na procházky, snažím se dobře jíst. Taky na sebe
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víc myslím, příjemné pocity získávám z poslechu hudby, kulturních zážitků jako návštěv
divadla. Taky hodně podnikáme různé akce s kamarádkami z onkoklubu.
Čeho se Vám dostávalo a co byste ještě potřebovala?
Vzhledem k tomu, že jsem si sehnala mnoho literatury a zajímala jsem se o to, měla
jsem o nemoci dostatek informací. Za tohle vyhledávání jsem byla ve finále ráda, protože
doktoři jsou zahlcení a nemají na pacienty příliš času.
Co Vám v období léčby nejvíce psychicky pomáhalo?
Nejvíce asi kamarádky z klubu, manžel a děti a čas trávený s nimi a pohyb.
Jak reagovalo Vaše nejbližší okolí na Vaše onemocnění?
Taky byli ze začátku v šoku, nikdo z rodiny toto onemocnění neměl. Hodně se snažili
tvářit, že se nic hrozného nestalo a spoléhali na to, že se jen tak nevzdám. Zároveň mi dávali
najevo, že mám pro co žít.
Jaké reakce by pro Vás byly příjemné?
Určitě bych nechtěla, aby mě někdo litoval. Po počátečním šoku jsem se s tím rychle
smířila a snažila se to brát jako součást života. Kdyby mě někdo pořád litoval, asi bych měla
větší tendenci to vzdát a podlehnout.
Jakým způsobem se Vám Vaši blízcí snažili pomoci vyrovnat se s nemocí?
Rodina rychle pochopila můj přístup a snažili se mě v něm podporovat, brát to tak, že
život jde dál a že je to prostě jenom nepříjemná zkušenost, kterou ale zvládnu a posílí mě to.
Měla jste někoho, s kým jste si mohla promluvit a zeptat se na věci ohledně onemocnění?
V rodině jsme mluvili spíše o průběhu léčby, o tom, na co se chystám, ale nemluvily
jsme o tom, jak se cítím, co prožívám. To jsem našla v onkoklubu, kde jsem o tom mluvila
s kamarádkami, které zažívaly to samé.
Kdo byl pro Vás v průběhu léčby největší oporou?
Určitě manžel, to že mě podporoval, dával mi najevo, že se mu pořád líbím a že je
tady pro mě a pomůže, kdykoli budu potřebovat.
Jak a díky čemu jste se vyrovnávala s fyzickými a psychickými změnami?
Psychické změny se mě příliš netýkaly, po počátečním zmatení a krátkém pocitu
deprese, jsem to zase byla já a nic se nezměnilo. Fyzické problémy mi pomáhalo zvládnout
cvičení, díky kterému jsem se cítila víc fit a plná života.
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Pomohl Vám něčím zdravotnický personál cítit se lépe?
Ne, bohužel jsem s péčí nebyla spokojena a pobyt v nemocnici byl nejhorším obdobím
mého života.
Co byste od zdravotnického personálu ještě potřebovala?
Informací jsem měla dost, ale musela jsem se k nim dostat sama, na lékaře jsem
v tomhle spoléhat nemohla. Po první špatné zkušenosti s lékařem jsem od nich chtěla pouze
lékařskou péči, nic víc jsem od nich nechtěla.
S čím jste byla ze strany zdravotnického personálu spokojena?
Líbila se mi organizace léčby na oddělení ozařování, nikde nebyl žádný problém a byli
tam i vlídní.
Dozvěděla jste se dostatek srozumitelných informací o průběhu léčby?
Od lékařů ne, protože jsem se snažila všechny informace zjistit ještě před nastoupením
léčby, takže jsem byla vybavená dopředu a neměla jsem problém se strohým přístupem
lékaře.
Měla jste možnost podílet se na plánování léčby?
Ne, podle toho, co jsem se dočetla, je léčba vždycky daná a vesměs stejná ve všech
nemocnicích.
Uvažovala jste, byť krátce, o nepodstoupení léčby?
Ne o nepodstoupení, ale chvíli jsem myslela na alternativní léčbu, ale nakonec jsem se
rozhodla pro klasickou léčbu, která má lépe prokazatelné výsledky.
Byla jste lékařem průběžně informována o vývoji svého zdravotního stavu?
Ano, toho se mi dostávalo. Vždy na kontrole mi lékař vysvětlil, jak na tom jsem a co
bude další krok v léčbě.
Myslíte si, že je pro pacienta dobré znát celou pravdu o svém zdravotním stavu?
Záleží na tom, jak je pacient silný. Já jsem na otázku, zda chci být informována,
odpověděla, že ano, ale doplatila jsem na to, že jsem z počátku nebyla úplně informovaná a
musela jsem tedy na zbytečnou druhou operaci. Kdybych byla upozorněna, že už v prvním
případě může jít o zhoubný nádor, byla by stačila jen jedna operace a jedna sentinelová
uzlina. Podle původních informací jsem vůbec netušila, že malý nález, kvůli kterému jsem
přes 12 let pravidelně chodila na preventivní sonograf a mamograf, se může zvrhnout.
Dodatečně bylo ve zprávě uvedeno, že se tam objevil už náznak toho, že to nebude v pořádku.
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Já jsem o tom, ale informována nebyla. První operaci jsem podstoupila s tím, že něco vyjmou,
abych tam nemusela každého půl roku chodit do poradny a na kontroly, ale vše dopadlo úplně
jinak.
Které důležité faktory by podle Vás pomohly ženám v podobné situaci přežít tuto náročnou
životní situaci?
Určitě dostatek informací a aktivní snaha o spolupráci s lékaři. Ale zase ne každá žena
je chce slyšet, možná se raději nechá prostě unášet vývojem situace.
Napadlo Vás ještě nějaké téma, o kterém jsme nemluvily, a je pro Vás důležité?
Myslím, že jsme mluvily o všem.
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Paní A.
Místo a čas šetření: 18. 12. 2013, u paní A v bytě
Doba trvání rozhovoru: 26 minut
Bez recidivy
DEMOGRAFICKÉ A OSOBNÍ ÚDAJE:
Kolik let Vám bylo v době diagnózy?
Bylo mi 45 let.
Kolik Vám je nyní?
Letos mi bude 50.
V jakém stadiu bylo onemocnění odhaleno?
Objevili mi to pozdě, už jsem měla metastáze.
Jak dlouho probíhala léčba?
Léčba byla hodně dlouhá, trvala více než rok.
Jakými metodami jste byla léčena?
Chodila jsem na chemoterapii, ozařování a ještě teď užívám hormonální léčbu.
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Středoškolské.
Jaké je Vaše zaměstnání?
Pracovala jsem jako účetní, teď jsem nezaměstnaná a práci hledám.
Jaký je Váš rodinný stav?
Žiju s manželem.
Ve které kraji žijete?
Ve středočeském, chtěli jsme pryč z Prahy.
OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ:
Jaké byly Vaše první myšlenky, když Vám byla sdělena diagnóza?
Nejdřív jsem se hodně litovala, přemýšlela jsem, proč zrovna já, čím jsem si to
zasloužila a proč se mi to stalo už takhle brzo.
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Co následovalo?
Postupně jsem se s tou situací vyrovnávala, ale trvalo to dlouho. Dlouho jsem tomu
nemohla uvěřit.
Co nebo kdo Vám v době sdělení diagnózy pomohl?
Nejvíce určitě rodina a nejbližší přátelé. Nechtěla jsem být po sdělení diagnózy sama,
potřebovala jsem mít někoho u sebe. Ani jsme nemuseli mluvit, stačila ta společnost a hned
mi bylo o trochu lépe.
Co by Vám mohlo v době sdělení diagnózy pomoci více? Co byste potřebovala?
Určitě více informací, protože jsem na to nebyla vůbec připravená a nic jsem o
rakovině nevěděla. Taky by mi pomohlo znát někoho, kdo prošel podobnou situací a nebál by
se o tom mluvit.
Co pro Vás bylo v počátku nejnáročnější?
Hrozně těžké pro mě bylo říct to dospívajícím dětem a širší rodině. Manželovi jsem to
řekla hned, potřebovala jsem nějakou podporu hned. Dalším rodinným příslušníkům jsem to
říkala postupně a bylo to náročné pro mě a určitě i pro ně.
Jak to bylo dál? Co jste potřebovala v dalších obdobích?
Potřebovala jsem o tom beze strachu mluvit s přáteli, ale někteří se báli a nevěděli, jak
na to reagovat, což chápu, i pro ně to muselo být těžké, ale ta otevřenost by mi moc pomohla.
Dokázala byste rozdělit období od sdělení diagnózy po vyléčení na určitá období? Které pro
Vás bylo významné?
Na začátku to byl hrozný šok, ze kterého jsem se pomalu dostávala a snažila se s tím
smířit a vyrovnat. Když se mi podařilo situaci přijmout, ulevilo se mi. Když jsem se potom
začala léčit a poznala kamarádky ze sdružení, tak už jsem se cítila mnohem lépe. Ta stejná
zkušenost nás hodně spojila.
Čeho se Vám dostávalo a co byste ještě potřebovala?
Od většiny lidí se mi dostalo pochopení, ale u někoho to bylo jen krátkodobé. Tahle
situace mi pomohla rozeznat přátele a pouhé známé.
Co Vám v období léčby nejvíce psychicky pomáhalo?
Nejvíce mi pomohla rodina a její podpora a taky bylo moc fajn, že jsem mohla aspoň
částečně chodit do práce a zůstat tak aspoň trochu v normálním životě.
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Jak reagovalo Vaše nejbližší okolí na Vaše onemocnění?
Nejdřív měli strach, ale taky procházeli nějakým smiřováním a pak už to bylo
mnohem lepší. Od začátku měli velké pochopení, a i když to pro ně taky nebylo lehké, drželi
se mnou a moc pomáhali.
Jaké reakce by pro Vás byly příjemné?
Nechtěla jsem lítost, spíše jsem potřebovala povzbuzení a podporu. Chtěla jsem, aby
mě hnali dopředu a motivovali mě.
Jakým způsobem se Vám Vaši blízcí snažili pomoci vyrovnat se s nemocí?
Byli velmi ohleduplní, ale zároveň se snažili chovat stejně jako před nemocí. To bylo
moc příjemné.
Měla jste někoho, s kým jste si mohla promluvit a zeptat se na věci ohledně onemocnění?
Když jsem začala chodit do sdružení, tak s kamarádkami. Ty přesně věděly, čím
procházím a neměla jsem problém s nimi o nemoci mluvit.
Kdo byl pro Vás v průběhu léčby největší oporou?
Určitě manžel, byl první, který to věděl a bylo to pro něj nejtěžší. Ale i tak se snažil
pomoci hlavně mě, sám se s tím taky vyrovnával, ale moje potřeby byly na prvním místě.
Jak a díky čemu jste se vyrovnávala s fyzickými a psychickými změnami?
Fyzické změny mi pomáhal zvládat manžel, který na mě koukal pořád stejně. Potom
na zvládání měly vliv kamarádky ze sdružení Alen, které zažily stejné změny, a viděla jsem,
že to taky zvládly a všechno se vrátilo do starých kolejí.
Pomohl Vám něčím zdravotnický personál cítit se lépe?
Většinou ano, pomohli mi po medicínské stránce, ale pomáhali mi i vhodným
chováním, měli zájem o to, co potřebuju.
Co byste od zdravotnického personálu ještě potřebovala?
Zpočátku určitě více informací, protože jsem byla vyděšená, co se se mnou vlastně
děje a čím budu muset projít. Potom už jsem byla spokojená s přístupem i péčí.
S čím jste byla ze strany zdravotnického personálu spokojena?
Hlavně s péčí, většina personálu se o mě moc hezky starala a nemůžu si na nic
stěžovat, vždyť mi pomohli.
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Dozvěděla jste se dostatek srozumitelných informací o průběhu léčby?
Ano, ale až postupně. Ze začátku jsem byla hodně zmatená a asi ani pořádně
nevnímala, co mi doktoři říkají. Proto bylo moc dobře, že se mnou chodil manžel a byl jako
moje druhé uši.
Měla jste možnost podílet se na plánování léčby?
Ano, ale taky až postupně, když jsem se trochu rozkoukala a začala se o možnosti
léčby více zajímat a taky ptát.
Uvažovala jste, byť krátce, o nepodstoupení léčby?
Ne, sice jsem byla vyděšená, ale věděla jsem, že to nemůžu vzdát, že jsem mladá a že
to musím zvládnout. Prostě nic jiného než vyléčení pro mě nepřipadalo v úvahu.
Byla jste lékařem průběžně informována o vývoji svého zdravotního stavu?
Ano, lékař se mi věnoval a co jsem potřebovala, jsem se dozvěděla.
Myslíte si, že je pro pacienta dobré znát celou pravdu o svém zdravotním stavu?
Pro mě to určitě dobré bylo, ale nejsem si jistá, jestli by to tak mělo být u všech
pacientů. Záleží asi na každém, jak to snese.
Které důležité faktory by podle Vás pomohly ženám v podobné situaci přežít tuto náročnou
životní situaci?
Myslím, že by měly mít k dispozici psychologickou pomoc, když by ji potřebovaly a
potom sociální pomoc od rodiny a od kamarádů.
Napadlo Vás ještě nějaké téma, o kterém jsme nemluvily, a je pro Vás důležité?
Myslím, že jsme nemluvily o prevenci, ta je podle mě velmi důležitá už i u
dospívajících žen. Ženy by na sebe měly více dbát a věnovat se svému zdraví.
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Příloha č. 4 – Dotazník životní spokojenosti
(J. Fahrenberg, M. Myrtek, J. Schumacher, E. Brähler)
Příklad

1

2

3

Velmi
nespokoje
n(a)

Nespokoj
en(a)

Spíše
nespokoje
n(a)

4
Ani
spokojen
(a) ani
nespokoje
n(a)

5

6

7

Spíše
spokojen
(a)

Spokojen
(a)

Velmi
spokojen
(a)

S počasím
X
jsem …
Pokud tedy – jako v tomto případě – nejste s počasím ani spokojen(a), ani nespokojen(a), zaškrtněte
prosím 4. U každého tvrzení zaškrtávejte prosím pouze jedno políčko.
ZDRAVÍ

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Se svým tělesným zdravotním stavem jsem…
Se svou duševní kondicí jsem…
Se svou tělesnou kondicí jsem…
Se svou duševní výkonností jsem…
Se svou obranyschopností proti nemoci jsem…
Když myslím na to, jak často mám bolesti, jsem…
Když myslím na to, jak často jsem až dosud byl(a) nemocný(á), jsem…

PRÁCE A ZAMĚSTNÁNÍ
Se svým postavením na pracovišti jsem…
Když myslím na to, jak jistá je moje budoucnost v zaměstnání, jsem…
S úspěchy, které mám v zaměstnání, jsem…
S možnostmi postupu, které mám na svém pracovišti, jsem…
S atmosférou na pracovišti jsem…
Co se týká mých pracovních povinností a zátěže, jsem…
S pestrostí, kterou mi nabízí mé zaměstnání, jsem…

FINANČNÍ SITUACE
Se svým příjmem/platem jsem…
S tím, co vlastním, jsem…
Se svým životním standardem, jsem…
S hmotným zajištěním své existence, jsem…
Se svými budoucími možnostmi výdělku, jsem…
S možnostmi, které mohu vzhledem ke své finanční situaci nabídnout
své rodině, jsem…
Se svým budoucím očekávaným (finančním) zajištěním ve stáří, jsem…
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VOLNÝ ČAS

1

2

3

4

5

6

7
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2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

S délkou své každoroční dovolené, jsem…
S množstvím svého volného času po práci a o víkendech, jsem…
S kvalitou odpočinku, který mi přináší dovolená, jsem…
S kvalitou odpočinku, který mi přináší volný čas po práci a víkendy,
jsem…
S množstvím času, který mám k dispozici pro své koníčky, jsem…
S časem, který mohu věnovat blízkým osobám, jsem…
S pestrostí svého volného času, jsem…
MANŽELSTVÍ A PARTNERSTVÍ
(vyplňte prosím, pouze pokud máte stálého partnera/partnerku)
S požadavky, které na mě klade mé manželství/partnerství, jsem…
S našimi společnými aktivitami, jsem…
S upřímností a otevřeností svého partnera/partnerky, jsem…
S pochopením, které má pro mě můj partner/partnerka, jsem…
S něžností a náklonností, kterou mi můj partner/partnerka projevuje,
jsem…
S bezpečím, které mi poskytuje můj partner/partnerka, jsem…
S ochotou pomoci, kterou mi projevuje můj partner/partnerka, jsem…
VZTAH K VLASTNÍM DĚTEM
(vyplňte, pouze pokud máte vlastní děti)
Když myslím na to, jak s dětmi vzájemně vycházíme, jsem…
Když myslím na úspěchy svých dětí ve škole a zaměstnání, jsem…
Když myslím na to, kolik radostí mám ze svých dětí, jsem…
Když myslím na námahu a výdaje, které mě mé děti stály, jsem…
S vlivem, který mám na své děti, jsem…
S uznáním, kterého se mi od mých dětí dostává, jsem…
S našimi společnými aktivitami jsem…

VLASTNÍ OSOBA
Se svými schopnostmi a dovednostmi jsem…
Se způsobem, jak jsem až doposud žil, jsem…
Se svým vnějším vzhledem jsem…
Se svým sebevědomým a sebejistotou jsem…
Se svým charakterem (povahou) jsem…
Se svou vitalitou (tzn. s radostí ze života a životní energií) jsem…
Když myslím na to, jak vycházím s ostatními lidmi, jsem…
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SEXUALITA

1
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Se svou tělesnou přitažlivostí jsem…
Se svou sexuální výkonností jsem…
S častostí svých sexuálních kontaktů jsem…
S tím, jak často se mi můj partner/má partnerka tělesně věnuje (dotýká
se mne, hladí mne), jsem…
Se svými sexuálními reakcemi jsem…
Když myslím na to, jak otevřeně mohu mluvit o sexuální oblasti,
jsem…
Když myslím na to, jak se k sobě s partnerem v sexualitě hodíme,
jsem…
PŘÁTELÉ, ZNÁMÍ A PŘÍBUZNÍ
Když myslím na okruh svým přátel a známých, jsem…
S kontaktem se svými příbuznými jsem…
S kontaktem se svými sousedy jsem…
S pomocí a podporou, kterou mi poskytují přátelé a známí, jsem…
Se svými veřejnými a spolkovými aktivitami jsem…
Se svou společenskou angažovaností jsem…
Když myslím na to, jak často se dostanu mezi lidi, jsem…

BYDLENÍ
S velikostí svého bytu jsem…
Se stavem svého bytu jsem…
S výdaji za svůj byt (nájem, příp. splátky) jsem…
S polohou svého bytu jsem…
S dosažitelností dopravních prostředků jsem…
Když myslím na míru zátěže hlukem, jsem ve svém bytě…
Se standardem svého bytu jsem…
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