
Interakcia lekára a pacienta pri poskytovaní nepriaznivej správy Smrť a sociológia 
  
 Sociológovia sa od počiatkov zrodu sociológie smrti zaoberajú rôznymi 
oblasťami skúmania smrti, a to najmä byrokratizáciou smrti a postupov umierania 
(Blauner, R., 1966), diskurzom v oblasti zmien rolí lekára a pacienta, ktorý 
uviedol do sociológie ako prvý T. Parsons (Parsons, T., 1950), kritikou lekárskeho 
modelu a medikalizácie, prínosom psychologických aspektov do vzťahu lekára 
a umierajúceho pacienta (Kübler–Ross, E.,1969) a v posledných rokoch 
prejavujúcimi sa snahami chápať umierajúceho ako aktívneho účastníka v procese 
vytvárania podmienok umierania. (Ripper, H., 1994a, 1994b) 
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The Interaction of a Doctor and a Patient When Giving Unwelcome News. The aim of the 
study is to uncover the connections that create an interaction in situations when a patient is 
informed about sensitive issues regarding his sickness, dying and death. We wanted to discover 
the circumstances which determine what a chronically sick patient elicits about his situation, and 
which signs doctors use to decide how to inform the patient about his unfortunate state. We hoped 
to determine whether they use certain rules during the interaction as well as simultaneously 
respecting the individuality of each patient and his situation. In the first part we present a 
theoretical approach which is based upon sociological studies of medicine and death. It includes 
some aspects that shape an interaction during the announcement of unfavourable news. These 
are primarily: the displacement of dying and death from everyday life to hospitals, the limitations of 
medicine in treating cancer, the doctor’s helplessness and uncertainty regarding diagnosis and 
therapy and finally the great expectations and trust which the  patients have that they will be cured. 
In the second part we report findings gathered through a qualitative analysis of participant 
observation and unstructured open-ended interviews with doctors at the oncological ward, where 
the author worked as a volunteer. In the study we analyse three basic interaction situations: 
announcing the diagnosis, talking to the patient about quitting a cure, and informing him that he is 
dying. 

 Jednou z hlavných tém sociológie smrti sú rozdiely vo vnímaní smrti a 
umierania v tradičnej a modernej spoločnosti. V druhej polovici 20. storočia sa 
venovala osobitná pozornosť2 vytesňovaniu smrti z každodenného života, resp. 
z domáceho prostredia a organizácii umierania v nemocničnom prostredí. (Glaser, 
B. G. - Strauss, A. L.,1964, 1965, 1968; Gorer, G.,1967; Kubler – Ross, E., 1969; 
Aries, P.,1981; Elias, N., 1984 a ďalší) Títo autori poukazovali na to, že smrť sa 
stáva v modernej spoločnosti záhadou, resp. pornografiou, o ktorej sa nemožno 
otvorene a bez odporu rozprávať (Gorer, G., 1967), že absencia rituálov je 
dôvodom, prečo sa súčasný človek nevie vyrovnať s otázkami smrti (Aries, P., 
1981). Elias (Elias, N., 1998) naopak tvrdí, že informalizačný posun v rámci 
civilizačného procesu spochybňuje tradičné obradné správanie vo významných a 
krízových situáciách. Ľudia vnímajú obrady a rutiny ako podozrivé a trápne aj 
preto, že v súčasnej individualizovanej spoločnosti prevláda predstava, že 
vnútorný svet človeka je len ťažko možné pochopiť a človek je odsúdený na 
tragickú osamelosť v živote aj pri umieraní. Táto predstava vedie k pocitu ostychu 
a trápnosti pri komunikácii s umierajúcimi. Jediné uspokojujúce riešenie ako 
zvládať emocionálne napätie poskytuje podľa Eliasa „inštitucionalizovaná rutina 
nemocníc“. Tá je schopná dať umieraniu určitú „spoločenskú formu“. (Elias, N., 
1998, s. 23-27) Elias však upozorňuje, že v nemocniciach aj napriek tejto 
inštitucionalizovanej rutine chýbajú „rituály citového charakteru“, teda ani tam 
pôsobiaci profesionáli nedisponujú dostatkom potrebných vzorov pre zvládanie 
situácií umierania. Zostáva „..úlohou jednotlivca, aby našiel správne slová a 
gestá“. (Elias, N., 1998, s. 26) 
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 Táto štúdia skúma problematiku interakcií pacienta so zdravotníkmi pri 
chronických ochoreniach a problémy informovania o pacientovom zdravotnom 
stave. Hlavnými, aj keď nie vždy vyslovenými otázkami týchto interakcií, sú vždy 
otázky dĺžky a kvality pacientovho života, otázky umierania a smrti. Smrť a 
umieranie budú preto tichou alebo zjavnou témou celej štúdie. V jej jednotlivých 
častiach postupne priblížim výsledky skúmania toho, ako lekári na onkológii 
posudzujú, prežívajú a zvládajú situácie, keď informujú pacienta o jeho 
zdravotnom stave. Pokúsim sa zrekonštruovať priebeh takýchto interakcií a 
preskúmať okolnosti, ktoré ovplyvňujú to, čo sa pacient o svojej situácii dozvie. 
Pokúsim sa tiež ukázať, podľa akých interakčných znakov lekári odhadujú, ako 
majú informácie podať a aký rozsah poznatkov o vlastnom zdravotnom stave je 
pre určitého pacienta únosný. 
 Problematiku poskytovania nepriaznivých správ o zdravotnom stave môžeme 
zaradiť najmenej do dvoch sociologických subdisciplín: sociológie medicíny a 
sociológie smrti. Súčasťou ich predmetu je aj interakcia lekára a umierajúceho 
pacienta. Preto obe disciplíny poskytli dôležitý rámec pre terénny výskum a 
interpretáciu získaného materiálu. Teoretické východiská výskumu predstavíme 
v úvodnej časti tejto štúdie. 

 Elias naznačil nedostatok vzorov a nutnú improvizáciu pri poskytovaní 
citlivých nepriaznivých správ v nemocničnom prostredí. Môžeme sa s niečím 
podobným stretnúť aj v našom nemocničnom prostredí? Táto otázka patrila medzi 
základné otázky výskumu interakcií lekárov a onkologických pacientov.  
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Sociológia medicíny a vzťah lekára a pacienta pri chronickom ochorení  V komunikačnom type blokovaného žitého sveta sa pacient snaží načrtnúť 
aspoň malú časť svojho žitého sveta, najčastejšie oblasť vlastných psychických a 
sociálnych problémov. Lekár však kladením technicky zameraných otázok jeho 
úsilie potláča. Výsledky tejto rečovej interakcie sú menej úspešné. Ide väčšinou 
o interakcie lekára a pacienta s chronickým ochorením. 

 Na rozdiel od sociológie smrti je sociológia medicíny na Slovensku, ale i vo 
svete oveľa rozvinutejšou disciplínou. (Pozri práce Kapr, J. a spol. 1994; 
Mistríková, Ľ., 1996; Matulník, J., 1990; Heřmanová, D., 1999; Remišová, M., a 
kol., 1999 a ďalší.) Z jej širokého záberu sú pre náš výskumný predmet 
najrelevantnejšie štúdie zaoberajúce sa vzťahom lekára a chronicky chorého 
pacienta, resp. pacienta umierajúceho. Z takmer neobsiahnuteľného množstva 
odkážem len na tie, ktoré sa považujú za najvplyvnejšie a za prelomové 
konceptualizácie vzťahu lekár – pacient.  

 V ďalšom type, vzore ignorovaného žitého sveta, pacient počas konzultácie 
s lekárom hovorí len v pojmoch žitého sveta. Lekár tento hlas ignoruje a zaoberá 
sa len fyzickými problémami. I tento druh konzultácií sa týka vzťahu lekára a 
pacienta s chronickým ochorením. Výsledky konzultácií sú najhoršie zo všetkých.  
 Posledný typ, vzor vzájomného žitého sveta, je podľa Barryovej a kol. 
ideálnym prípadom rečovej interakcie. Obe strany používajú slovník žitého sveta. 
Lekár si je vedomý, že fyziologické ťažkosti pacienta sú spojené s jeho psy-
chickými a sociálnymi problémami. Tento komunikačný typ sa opäť často 
vyskytuje pri chronických ochoreniach a podľa autorov využívanie tohto vzoru je 
komunikačne najúspešnejšie.  

 Medzi prvými je nutné uviesť model Parsonsovej rolovej interakcie lekár – 
pacient. (Parsons, T., 1951) Zo známych štyroch aspektov role pacienta, ktoré 
sformuloval, sú pre nás dôležité najmä tieto: záväzok chcieť sa uzdraviť a 
povinnosť spolupracovať na liečbe. V Parsonsovom modeli lekár vystupuje ako 
legitímna autorita, ktorá od pacienta vyžaduje úplné podriadenie sa direktívnym 
príkazom. Pacient o svojom ochorení nič nevie, je len pasívnym realizátorom 
lekárových inštrukcií. V ich asymetrickom vzťahu sú informácie podávané 
jednosmerne – od lekára smerom k pacientovi. (Kapr a kol., 1997, s.10-11) 
Parsonsov model bol neskôr podrobený mnohostrannej kritike. Najvážnejšia 
výhrada sa týka jeho univerzálnej vhodnosti. Parsonsov model totiž primerane 
vysvetľuje vzťah lekára a pacienta v prípade akútneho ochorenia. No v prípade 
chronického ochorenia má interakcia chorého a lekára odlišnú podobu (Ten 
Have, P., 1996). 

 Výskum súčasne ukázal, že interakčné vzory nie sú atribútom osôb, ale skôr 
situácií: jeden lekár využíva niekoľko interakčných vzorov pri interakciách 
s konkrétnymi pacientmi v určitom situačnom kontexte. Najefektívnejšie výsledky 
sa vyskytli v prípadoch, keď obe strany využívali rovnaký hlas. Lekári sa teda 
dokážu prispôsobiť pružne potrebám situácie a nachádzať, povedané s Eliasom, 
pre konkrétne situácie primerané slová. 
 V medicínskej literatúre sa stále viac zdôrazňuje význam tzv. modelu 
vzájomnej spolupráce (Sasz, Knoff a Holland in Bartlová, S., 1993, Heřmanová, 
D., 1999), v ktorom je lekár len akýmsi poradcom pacienta, resp. pomáha 
pacientovi v tom, aby si pomohol sám. (Bútora, M., 1990) Pacient nie je závislý 
od lekára, ktorý mu v niektorých zdravotných ťažkostiach, najmä v prípade 
chronického ochorenia zrejme ani nemôže pomôcť. A preto mu radí, ako 
usporiadať svoj životný štýl a tak dospieť k čo najlepším výsledkom. (Winter, 
1973 in Bartlová, S., 1991, s. 44) 

 Jednu z vplyvných typológií vzťahu lekára a pacienta vytvoril E. Mishler 
(1984) a ďalej ju rozvíjala Barryová a ďalší. (Barry, Ch. a kol., 2001) Jej jadro 
tvoria možné kombinácie komunikačných vzorov tzv. „žitého sveta“ 
(v schutzovskom chápaní) a tzv. „systému technologickej medicíny“. Komuni-
kačný vzor žitého sveta vo vzťahu lekára a pacienta Mishler vníma ako schopnosť 
vzájomného porozumenia, vytvárania spoločných definícií situácií. Zdôrazňuje 
dôležitosť rozhovorov a vzájomnej spätnej väzby lekára a pacienta. Systém 
technologickej medicíny v interakcii lekára a pacienta znamená lekárove 
sústredenie sa len na vyliečenie pacienta a na jeho kontrolu, resp. na úspešné 
ukončenie liečby. Mishler tvrdil, že práve zrážky rôznych komunikačných vzorov 
sú zdrojom nedorozumení lekára a pacienta. Pritom predpokladal, že pacienti 
budú mať tendenciu komunikovať len podľa vzoru žitého sveta. Barryová a kol. 
(2001) neskôr zistili, že „hlas technologickej medicíny“ používajú aj pacienti. 
Vypracovali a v praxi overili nasledujúce štyri typy komunikačných vzorov: 

 Aj ďalšie výskumy naznačujú, že ak lekár a chronicky chorý pacient chcú 
dosiahnuť čo najlepšie výsledky, musí medzi nimi existovať otvorený, partnerský 
vzťah. Jeho jadro spočíva vo výmene informácií týkajúcich sa fyzických, 
psychických i sociálnych problémov. Lekár by mal teda zohľadňovať pacientovu 
definíciu situácie, jeho vlastné informácie vychádzajúce z problémov 
každodenného života a podľa toho primerane reagovať na pacientove očakávania. 
Barryovej výskum potvrdzuje, že je potrebné zohľadňovať obe stránky 
interakčného vzťahu a všímať si situačné aspekty, ktoré ich interakciu ovplyvňujú.  V prvom type, vzore striktnej medicíny, používajú pacienti aj lekári pri tvorbe 

diagnózy vyjadrenia týkajúce sa len fyzických príznakov ochorenia. Obe strany 
využívajú rovnaký typ komunikácie, a preto je komunikácia úspešná. Tento 
interakčný vzor je typický pre interakciu lekára a pacienta s akútnym ochorením.  
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Interakcia lekár - umierajúci pacient 
 Medicína zameriavajúca sa na liečenie chronických a najmä onkologických 
ochorení má v súčasnosti k dispozícii len obmedzené množstvo intervencií, ktoré 
by mohli príčiny tohto závažného ochorenia úplne odstrániť. Aj preto pojem 
rakovina traumatizuje. Asociuje strach, hrôzu a súcit s tými, ktorí touto chorobou 
trpia. Strach z rakoviny, nádoru, metastázy je zároveň strachom z bolesti, 
umierania a smrti. Podľa mojich pozorovaní sa pojem rakovina v povedomí 
dnešného človeka spája so ‚zlou‘ smrťou, s relatívne dlhým, bolestivým 
umieraním a smrťou v skorom veku, so strachom zo sociálnych dôsledkov 
ochorenia, akými sú strata zamestnania, prerušenie sociálnych väzieb, zmena 
rodinného, resp. sociálneho života vôbec.  
 Tak onkologicky chorý, ako aj zdravotnícky personál si uvedomuje negatívne 
asociácie spojené s rakovinou. Súčasťou lekárskej profesie je aj boj s jej 
„vnútornými problémami“, teda s rizikom omylnosti a neurčitosti pri určovaní 
diagnóz, terapií a prognóz. (Mac Leod Darling, C., 1994) Lekári na onkológii 
pracujú v porovnaní s inými špecialistami s väčším stupňom neistoty súvisiacim 
s možnosťou neúspešnej liečby. Pokrok lekárskej vedy neustále napreduje a 
pacienti jej často natoľko veria, že očakávajú od lekárov viac, ako je možné. 
Týmto zmýšľaním pacienti nechtiac komplikujú situáciu lekárom, ktorí bojujú o 
ich zdravie a sú si vedomí stupňa neistoty vyplývajúceho z neurčitého vyústenia 
liečby. 
 Na tento aspekt poukazuje M. Přidalová. Tvrdí, že rozvoj medicíny spôsobil 
veľkú profesionalizáciu a špecializáciu lekára, vďaka ktorej sa vytvára priepasť 
medzi lekárom a pacientom. Interakcia lekára zameraného len na technické úkony 
spôsobuje tabuizáciu smrti aj za stenami nemocnice. Nemocničný personál je 
v súčasných odborných diskusiách obviňovaný z toho, že v nemocnici je do 
starostlivosti o umierajúcich zapojených množstvo prístrojov a pritom nie je 
vyjadrený žiadny cit. Personál podľa Přidalovej nie je schopný povedať umie-
rajúcemu pacientovi pravdu, resp. ju zapiera až do poslednej chvíle. (Přidalová, 
M., 1998, s. 355) Aj pre lekára sa smrť stáva niečím nevhodným, pretože narušuje 
dôveru pacientov a vyvoláva predstavu o lekárovej neschopnosti. Mlčanie lekára 
nie je jeho chybou, nie je to jeho neschopnosť hovoriť o smrti, ale je odpoveďou 
na pacientove očakávania. Mlčaním lekár plní želanie pacienta, ktorý často pravdu 
nechce počuť a udržiava si svoju predstavu o bezhraničnej medicíne. (Přidalová, 
M., 1998, s. 355-357) 
 B. Glaser a A. Strauss (1964, 1965, 1968) podnikli jeden z najrozsiahlejších 
a najvplyvnejších výskumov umierania v nemocničnom prostredí. Ako je známe, 
umieranie skúmali ako interakčný výkon umierajúceho a okolia a vypracovali 
model štyroch hlavných interakčných vzorov umierania. Ich kľúčovým pojmom je 
tzv. vedomie umierania (dying awareness), ktorým môžu a nemusia disponovať 

jednotlivé strany interakčného vzťahu, teda pacient, lekár, príbuzní a nemocničný 
personál. Autori rozlíšili niekoľko osobitných interakčných taktík, ktoré sa líšia 
tým, ako sú si jednotliví členovia interakcie vedomí pacientovho umierania a ako 
je ich interakcia riadená cieľom buď jeho vedomie umierania zmeniť, alebo 
udržať. Glaser a Strauss vyčlenili nasledujúce druhy vedomia umierania: 
1. otvorené vedomie: vzniká vtedy, keď sú si všetky zahrnuté strany interakcie 

(i pacient) vedomé pacientovho umierania; 
2. uzatvorené vedomie: pacient nerozoznáva, že zomiera a všetci ostatní, teda 

nemocničný personál a príbuzní to vedia; 
3. podozrievavé vedomie: ide o modifikáciu uzatvoreného vedomia v situácii, keď 

si pacient domýšľa, čo vedia ostatní a pokúša sa buď potvrdiť, alebo 
odmietnuť vlastné podozrenia; 

4. vzájomne predstierané vedomie: ide o modifikáciu otvoreného vedomia 
a vyskytuje sa v situácii, keď každý člen interakcie vníma pacienta ako 
umierajúceho (aj pacient seba samého), pritom však predstiera, že o jeho 
umieraní nevie. (Glaser, B. G. - Strauss, A. L., 1964, s. 671) 

 Tvrdenia Přidalovej naznačovali, že komunikačné ťažkostí a zlyhávajúca 
informovanosť pacienta môžu byť dôsledkom pacientových očakávaní a nárokov. 
Glaser a Strauss upozornili na dôležitosť interakčných postupov, ktorými sa 
udržiava a transformuje nielen vedomie umierania, ale aj vedomie o zdravotnom 
stave pacienta. Zistenia uvedených autorov nabádajú nazerať na stav pacientovho 
vedomia vždy ako na interakčný výkon, na ‚koprodukčnú‘ záležitosť. O takýto 
pohľad sa pokúsim aj ja pri interpretácii výskumných zistení. Na interakciu lekára 
a pacienta budem preto nazerať podobne ako Goffman (1999), ktorý chápal 
interakciu ako vzájomný vplyv jednotlivcov na konanie druhých a zároveň 
rovnako ako Glaser a Strauss (1964,1965, 1968), Přidalová (1998), Barry a kol. 
(2001), ktorí vnímali priebeh interakcie ako výkon, činnosť alebo „prácu“ 
všetkých zúčastnených strán. 
 
Výskumný postup 
 Na nasledujúcich stranách sa budem snažiť ukázať, ako lekári skúmaného 
interného onkologického oddelenia3, ktorým zákon č. 277/1994 Z. z. dáva právo-
moc rozhodnúť o tom, akým spôsobom budú informovať pacienta o jeho zdra-
votnom stave4, robia svoje rozhodnutia. Tento zákon neposkytuje lekárom 
konkrétne inštrukcie: zaväzuje ich k ohľaduplnosti voči pacientovi. Mojím cieľom 
je ukázať, ako sa toto „branie do ohľadu“ prakticky realizuje, podľa akých znakov 
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3 Názov, miesto kliniky a rovnako aj mená lekárov sú anonymizované. 
4 Zákon č. 277/1994 Z.z. nariaďuje poskytnúť informáciu individuálne, ohľaduplne a eticky, aby neprišlo k narúšaniu 
pacientovho liečebného procesu. 
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lekári určujú, do akej miery môžu toho ktorého pacienta pravdivo informovať, 
nakoľko otvorene môžu hovoriť o jeho zdravotnom stave, ako lekári odhadujú a 
rozpoznávajú pacientovo vedomie vlastného zdravotného stavu a podľa toho 
rozvíjajú interakciu. 
 Takéto postavenie otázok a preskúmanie jednotlivých interakčných prípadov 
bolo možné vďaka môjmu dlhodobému pobytu na nemocničnom oddelení ako 
pracujúca dobrovoľníčka od decembra 2000 do apríla 2002. Okrem sprevádzania 
pacientov som sa zúčastňovala každodenného chodu nemocničného oddelenia, 
vrátane vizít. Postupne si personál o mne vytvoril obraz stálej dobrovoľníčky 
a začali ma vnímať ako „insidera“, ako člena pracovného tímu, ktorý pozná 
pacientov, chod nemocnice, ktorý sa vie vcítiť do role nemocničného personálu a 
ktorému možno dôverovať. Vďaka tomu som získala aj možnosť uskutočniť 
rozhovory s lekármi5 o situáciách, ktoré som nemohla pozorovať pre ich 
dôvernosť, teda o tom, ako prebiehajú ich interakcie s pacientmi pri informovaní o 
ich zdravotnom stave. Tieto pološtruktúrované rozhovory sa týkali rôznych etáp 
a problémov informovania pacienta. V zásade sa viazali na trajektóriu 
zdravotného stavu pacienta, ktorá podľa mojich poznatkov určuje charakter 
interakcií lekára a pacienta. Presnejšie na tri prelomové interakčné situácie: na 
situáciu oznamovania onkologickej diagnózy, situáciu oznamovania ukončenia 
liečby a na situáciu, v ktorej nastáva umieranie.  
 V nasledujúcej časti štúdie s pomocou materiálu získaného z rozhovorov 
približujem postupne všetky tri zlomové interakčné situácie, ich hlavné komuni-
kačné problémy a postupy, akými ich lekári zvládajú. Ukážky z rozhovorov a 
dialógov z terénnych poznámok uvádzam kurzívou. Mená lekárov sú zmenené. 
Ku každej ukážke uvádzam aj číslo strany prepisu rozhovoru, na ktorej sa ukážka 
vyskytuje. Záznamy všetkých rozhovorov a terénne poznámky sú súčasťou môjho 
osobného archívu. 
 
Komunikačná situácia 1: oznámenie diagnózy 
 
 Na interné oddelenie skúmaného onkologického ústavu prichádzajú zväčša po 
prvýkrát pacienti, ktorí sa už určitý čas liečia. Onkológ teda prichádza do styku 
s človekom, u ktorého predpokladá, že už svoje ochorenie do určitej miery pozná, 
a preto do určitej miery disponuje onkologickou terminológiou. Pacienti sem 
prichádzajú na tzv. prehodnotenie, ktoré na onkológii označuje činnosť smerujúcu 
k odňatiu statusu vyliečeného/zdravého. Keďže si lekári uvedomujú svoju 

zodpovednosť za pacientov zdravotný stav, za jeho ďalšiu liečbu, ich povinnosťou 
je oznámiť mu možnosti liečby a riziká, ktoré táto liečba prináša. 
 Pri liečbe chronického ochorenia je dôležité, aby pacient spolupracoval na 
priebehu liečby, aby v určitých situáciách sám o svojej liečbe rozhodol. Možnosť 
výberu je nutná najmä vtedy, ak sa má rozhodnúť medzi agresívnym druhom 
liečby, najčastejšie chemoterapiou alebo len podpornou liečbou, ktorá síce 
organizmus nelieči, ale ani ho neoslabuje. Pacient teda pre tieto dôvody musí 
vedieť, aké negatívne vedľajšie účinky má chemoterapia, ktorá mu na jednej 
strane môže pomôcť a na druhej strane spôsobovať väčšie utrpenie.  
 Pri oznamovaní diagnózy nám výpovede lekárov dokumentujú určitý 
štandardný vzor6 komunikácie lekára a pacienta. Na začiatku lekár spoznáva 
pacientove interpretácie a získané informácie. Očakáva, že pacient už získal určité 
informácie o svojom ochorení z rôznych zdrojov – od predchádzajúcich 
odborníkov, od spolupacientov, príbuzných alebo z vlastného chorobopisu. Pokiaľ 
ide o zdroje od predchádzajúcich lekárov, lekári uviedli, že nie vždy sa môžu na 
ne spoľahnúť. Dr. Paula hovorí o zmene poskytovaní informácií po skúsenosti 
s informovaním poskytovaným chirurgami: 
„Keď príde nový pacient, tak vždy som si myslela, keď prišiel pacient z nejakého 
chirurgického pracoviska, že jednoducho ten pacient vie, akú má diagnózu a na-
koniec som zistila, že absolútne nevie, čo mu je.“ (Paula, s. 3) 
 Viacerí lekári potvrdili, že sú to práve chirurgovia, ktorí porušujú určité 
očakávania informovania. Dr. Peter poukazuje na spôsob hovoru, ktorý používajú 
chirurgovia pri informovaní: 
„...aj zvonka, neonkologickí chirurgovia povedia: ´My sme vás odoperovali a 
teraz pôjdete za onkológom len tak na doliečenie´. A pacient má metastázy 
v pečeni alebo jednoducho jeho stav je prognosticky veľmi zlý. Ale s tým sa oni 
nebudú zaťažovať. Lebo oni už niečo urobili a už sa s tým človekom nestretnú...“ 
(Peter, s. 5) 
 Podľa dr. Petra slovo doliečovanie znamená pre pacienta vyliečenie a pre 
lekára všeobecné označenie procesu liečenia. Rozdiely v chápaní slov vedú 
k rozdielnym očakávaniam a nedorozumeniam. Ak pacient očakáva, že priebeh 
ochorenia sa zlepšuje, spôsobí tým lekárovi ťažkosti pri ďalšom informovaní.  
 V praxi sa teda stáva, že pacienti prichádzajú na onkologickú kliniku 
s predstavou, ktorá nezodpovedá ich zdravotnému stavu, na čo musia byť lekári – 
internisti pripravení. Keďže zavádzajúce informácie môžu vzbudiť falošné nádeje, 
zmätok a nakoniec môžu narušiť dôveru medzi lekármi a pacientmi, úlohou 
lekárov je uviesť veci na správnu mieru pri zohľadnení konkrétnej situácie 
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6 Na konkrétny interakčný vzor pri poskytovaní nepriaznivých správ sa môžeme pozerať aj ako na scenár, ktorý lekár 
improvizačne upravuje podľa posúdenia pacientovej situácie. O improvizácii v rámci scenárov pozri Sawyer, R. K., 2002. 

5 Rozhovory som uskutočnila so šiestimi lekármi interného oddelenia, vrchnou sestrou, sociálnou sestrou, so sanitárkou a 
psychiatričkou nemocnice pracujúcou na všetkých oddeleniach. 
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Tichá dohoda o zaobalenej reči pacienta. Ak chcú pacienta informovať, musia hneď pri prvom rozhovore 
rozpoznať, akú pravdu je pacient schopný uniesť. Všetci lekári spomínali, že sa 
v úvode rozhovoru zvyknú pacienta pýtať na jeho predchádzajúce skúsenosti 
s ochorením a na informácie, ktorými už disponuje:  

 Lekári naznačili, že pri prvých stretnutiach s pacientmi sa snažia vyhýbať 
onkologickej terminológii ako napr. „rakovina“, „nádor“, „metastáza“. 
Onkologická terminológia (pozri aj Nemčeková, M. a kol., 2000) vyvoláva 
asociácie spojené so strachom z bolesti, umierania a smrti. Dr. Paula napr. 
postupuje tak, že sa prispôsobí slovníku pacienta: 

„Tak sa niekedy spýtam: ´S čím ste prišli?´ On mi porozpráva. Teraz ty vidíš, či 
vie svoje ochorenie pomenovať, či vie, či má nádor alebo aké štádium a pod.“ 
(Berta, s. 3) „Keď ten názov použije pacient, tak potom ho použijem. Ale nádor alebo rakovina 

- to je mi proti srsti povedať, alebo aj metastáza, skôr poviem, že je tam nejaký 
súvis s tým ochorením...“ (Paula, s. 13) Dr. Paula však prízvukuje, že „Vždy 
poviem pravdu, ale v zaobalenej forme, možno nepoviem, že máte päť metastáz 
v krčku, to nie, ale máte nejaké metastázy, maternica je postihnutá. Vlastne ani 
nezvyknem používať slovo metastázy. Je tam postihnutie pečene, alebo je tam 
choroba.“ (Paula, s. 6) 

 Aj v nasledujúcich ukážkach uvidíme, že lekár používa bežné otázky a nie 
odborné medicínske výrazy o pacientovom zdravotnom stave. Otázka „s čím ste 
prišli?“ nielenže pomôže lekárke získať informácie o pacientovom vysvetľovaní a 
interpretácii svojho ochorenia, ale pacientovi dáva možnosť aktívne sa zapojiť do 
procesu stanovenia diagnózy. Možno si tu všimnúť aj podobnosť týchto situácií 
s perspektívou, ktorú rozpracoval Mishler (1984). Vidíme, že lekári sa v tejto 
úvodnej interakcii zameriavajú na pacientov žitý svet, zisťujú jeho vlastné 
definície a interpretácie ochorenia. 

 Postihnutie, choroba, ochorenie, ložisko, choré či napadnuté bunky. Všetky 
tieto slová možno použiť a nemožno ich napadnúť, že sú nepravdivé. Rakovina je 
choroba, ktorá postihuje orgány. Choré bunky napádajú bunky zdravé. Miesto 
zhubného bujnenia možno označiť ako ložisko. Je to teda, ako hovoria lekári, 
pravda v neostrom vyjadrení, pravda v zaobalenej podobe. Z ukážok vyplýva, že 
lekári využívajú určitú mieru taktu alebo citu primeraného k danej individuálnej 
situácii pacienta. Tvrdia, že informáciu možno podať viacerými spôsobmi a popri 
tom vždy zostane informáciou pravdivou. V rozhovoroch naznačovali, ako to 
robia: 

„Keď mi pacient veselo rozpráva o metastázach alebo aj s úzkosťou o meta-
stázach, tak ty vieš, že sa môžeš baviť o nádore, o rakovine. Ale keď proste nič ako 
keby nevie a tvári sa, že nechce vedieť, že: ´Veď manželka, ona sa o mňa postará, 
jej to všetko vysvetlite´.. Tak vtedy mu určite nepoviem: ´Nič vám nie je, ale idete 
dostávať chemoterapiu´…Človek to trebárs povie tak: ´Máte ložisko, sú tam 
nádorové bunky alebo: ´Áno, tie ložiská v pečeni súvisia s tým nádorom prsníka, 
ktorý ste mali pred dvoma rokmi. Čiže je to to isté nádorové ochorenie.´“ (Berta, 
s. 6) „Poväčšine pacienti chcú vedieť, čo im je. Keď má niekto diagnózu, je z toho 

deprimovaný, často plače..., mám pocit, že pacienti chcú vedieť, ako a čo im je, 
...nepoviem presný počet metastáz, ale poviem teda, že je tam niečo, iste 
samozrejme takou vhodnou formou.“ (Paula, s. 3) 

Ďalej Berta konštatuje: „Človek sa možno vyhýba takému slovu ako rakovina a 
pod. A oni si to niekedy možno aj zle vysvetlia. Berú to tak, že ´veď to nie je 
vážne´. Niekedy to zaklincujú tým, že jasne, tak dobre, keď tam mám nádor, 
hlavne, že to nie je rakovina…“ (Berta, s. 6)  Dr. Paula tvrdí, že rozozná, akú mieru pravdy môže pacientovi poskytnúť. Aj 

dr. Monika hovorí o dávkovaní pravdy: povedať pravdu neznamená to isté ako 
poskytnúť pacientovi presnú diagnózu: 

 Pri zisťovaní pacientovej predstavy o diagnóze je zrejmý aspekt, na ktorý 
upozornili Glaser a Strauss (1964,1965), Přidalová (1998) a ďalší, a síce, že od 
toho, ako si pacient ochorenie interpretuje a aké očakávania od lekára prejaví, 
závisí ďalší vývoj interakcie. To potvrdili aj ďalší lekári, pričom uviedli, ako 
rozpoznajú, ktorým smerom sa má interakcia ďalej vyvíjať. Z rozprávania dr. 
Berty je zjavné, že situácia, ktorej prispôsobuje formu informovania, je tvorená 
diskurzívne. Vytvára ju pacient a vytvára ju svojím spôsobom hovoru. (Sacks, H., 
in Silverman, D., 1998) Lekár posudzuje situáciu na základe pacientovho 
predstavenia choroby a pre túto konkrétnu situáciu volí primeraný spôsob 
komunikácie.  

„Ja sa snažím povedať pravdu...ale samozrejme obmedzene. Nebudem hovoriť 
o prognózach, štatistikách...U ľudí tieto otázky a vôbec chemoterapia, 
rádioterapia, vyvoláva strach...,nemôže sa hneď na prvýkrát dozvedieť, že má 
rakovinu, až po určitej dobe.“ (Monika, s. 1) 
 Povedať pravdu teda neznamená informovať pacientov o všetkých údajoch 
ochorenia. Lekári preto rozlišujú obmedzenú a úplnú informáciu. Vyhýbajú sa 
diagnózam obsahujúcim prognostické a štatistické údaje. Aj keď toto vyhýbanie 
sa nezdôvodňujú, možno sa domnievať, že jedným dôvodom môže byť aj obava, 
že číselný štatistický opis by svojím spôsobom degradoval pacientovu 
individualitu. Rozdiel sa robí aj medzi ostrou a zaobalenou pravdou. Lekár 
využíva takt k tomu, aby sa nepriaznivá situácia nejavila ako jednoznačne 
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neriešiteľná. Nakoniec aj zaobalená pravda je pravdou a využívame ju pri 
oznámení každého typu nepriaznivej správy v bežnom živote. 
 
Existuje unifikovaný postup? 
 Lekármi opisované interakcie sú si podobné a tieto podobnosti naznačujú 
všeobecné pravidlá pri oznamovaní diagnóz jednotlivým pacientom. To pripomína 
Eliasa, podľa ktorého práve nemocničná rutina umožňuje lekárovi vytvárať určité 
unifikované vzory informovania, ktoré pomáhajú zvládať záťažové situácie tak 
jemu, ako i pacientovi. 
 Prvou všeobecnou zásadou lekára je pozornosť voči spôsobu, akým pacient 
sám hovorí o svojom ochorení. Výber pomenovaní pacientovho ochorenia a sú-
vislosti, o ktorých pacient rozpráva lekárovi, naznačí, ako ďalej pacienta 
informovať. Toto všeobecné pravidlo rámcuje konanie lekára, ktorý sa snaží 
pristupovať individuálne. Z ukážok vyplýva, že „ako keby“ mali určené, akým 
slovám sa vyhýbať, ako povedať o aké ochorenie ide a nakoniec ako poskytnúť 
informácie o podaní liečby. Tieto pravidlá, najmä prvé z nich, ktoré dávajú 
možnosť pacientovi, aby vymedzil „tematický“ a „verbálny“ priestor komu-
nikácie, nie sú unifikujúce, ale naopak individualizujúce pravidlá. Pomáhajú 
zosúladiť lekárovo vnímanie individuálnej situácie každého pacienta. Lekári 
zároveň uvádzajú, že najťažšou úlohou lekára je spolupráca s pacientom, 
u ktorého lekár rozpozná hneď na začiatku, že nie je schopný v danej chvíli uniesť 
pravdu a že v žiadnom prípade nie je možné povedať pacientovi pravdu už pri 
prvom rozhovore, ale postupne. 
 Dôležitým faktorom pri poskytovaní informácií sú po celý čas príbuzní 
pacienta. Tí môžu ovplyvniť priebeh interakcií lekára a pacienta viacerými 
spôsobmi, a to snahou presvedčiť lekára, aby neposkytol pacientovi pravdivú 
informáciu, alebo aby spolupracoval na poskytovaní zaobalenej pravdy (o prí-
buzných viac v úplnej verzii výskumu). Preto treba zdôrazniť, že interakcia medzi 
lekárom a pacientom pri poskytovaní nepriaznivých správ je výkonom oboch 
interakčných strán. 

Komunikačná situácia 2: Nepriaznivý priebeh ochorenia počas hospitalizácie 
 
 Interné oddelenie navštevujú pacienti s metastatickým zasiahnutím rôznych 
telesných orgánov niekoľko mesiacov alebo aj rokov. Interné oddelenia nemocníc 
sú obvykle oddeleniami najťažších prípadov, s čím súvisí najväčšia miera 
úmrtnosti. Výnimkou nie je ani skúmané interné oddelenie. Nemám v úmysle 
týmto opisom naznačiť, že pacienti sem prichádzajú zomierať, práve naopak. 
Oddelenie nemá takú povesť, mnohí pacienti prichádzajú z iných nemocníc 
Slovenska z dôvodu, že práve skúmaná nemocnica je jednou z nemocníc, na ktorej 

pôsobia najlepší odborníci a kde existujú najlepšie spôsoby liečby. Najkompli-
kovanejšie prípady pacientov prechádzajú lekári spoločne na poradách, zvažujú 
všetky možnosti a vyberú najvhodnejšiu liečbu. 
 Existujú dva dôvody, prečo sa v liečbe pacienta ďalej nemôže pokračovať. 
Prvý dôvod sa spája s poskytnutím radostnej informácie o tom, že pacient je už 
vyliečený. Druhý dôvod, prečo pacientovi nebude poskytnutá liečba (zväčša 
chemoterapia), je ten, že pacientovi už žiadna liečba nezaberá, jeho ochorenie 
neustále postupuje a liečba pacienta svojou toxicitou skôr zabíja, ako lieči. Ak sa 
v liečbe ďalej pokračovať nebude, vynára sa pre lekárov ďalšia problematická 
úloha: oznámiť to pacientovi. 
 Už sme spomenuli, že onkologickí lekári v porovnaní s inými lekármi bojujú 
s väčšou mierou neistoty. Doposiaľ nevyliečiteľné a z veľkej časti neznáme 
ochorenie napadne každý organizmus odlišným spôsobom. Často som bola počas 
vizít svedkom diskusie lekárov, ktorí za dverami nemocničnej izby hľadali ďalšie 
možnosti dosiaľ neúspešnej liečby, alebo naopak zhodnotili s ľútosťou, že pacient 
je už v terminálnom štádiu ochorenia a nemožno mu pomôcť. Chvíle bezmocnosti 
vyplývajúce z neexistencie inej vhodnej liečby sú snáď najťažšie prežívanými 
chvíľami lekára, ktorého cieľom je pacienta liečiť a nie pochovať. Tie ďalej 
posilňuje dôvera súčasného človeka v modernú vedu a pokrok (Alijevová, D., 
1997), ktorá v tomto prípade vedie pacienta veriť tomu, že sa nájde spôsob ako sa 
vyliečiť. (Přidalová, M., 1998) Preto sa stáva, že skúmaní lekári napriek tomu, že 
už nemôžu poskytnúť ďalšiu liečbu, napriek tomu, že sa ochorenie rozrastá, 
hľadajú určité riešenie. Dr. Berta to opisuje takto: 
„V podstate vždy, tak nás to učili v škole, že keď máme povedať tú zlú správu, 
máme ju povedať až vtedy, ak máme zároveň aj riešenie na tie situácie.“ 
I: „A keď to riešenie chýba?“ 
L: „Tak to nás neučili. Ale takto to práveže väčšinou robíme: ´Nález nie je dobrý, 
liečba nezabrala, ale ideme skúsiť inú.´ Ale tá situácia, že ale nejdeme skúsiť 
žiadnu, tú my podľa mňa veľmi nevieme, hovoriť tú pravdu, že už nič...niekedy je 
to dobré aj pre lekára, lebo ty vieš, že tá liečba nezaberie, chemoterapia, ty to 
dávaš, lebo dúfaš, že sa to zmenší, zlepší, ale pritom vieš, že proste štatisticky už 
tam nie je žiaden očakávaný efekt.“ (Berta, s. 1) 
 Z výpovede dr. Berty sa zdá, že lekár nikdy nemôže zostať bezmocný, vždy 
musí čosi ponúknuť. Pocit bezmocnosti ale lekára trápi najmä vtedy, ak vyčerpal 
všetky možné riešenia a ak na neho dolieha tlak pacientovho očakávania ďalšieho 
riešenia. Lekári však tvrdia, že už počas celej hospitalizácie pacienta upozorňujú, 
že výsledok liečby nemusí byť dobrý. Naznačujú, mu, že medicína nemá 
dostatočné prostriedky na to, aby ochorenie za každých okolností úplne odstránila. 
Zároveň pacientovi vysvetľujú, ako jeho životný štýl môže ovplyvniť jeho 
výsledky a ďalší vývoj ochorenia: 
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„ Aj keď vyliečime pacienta, hovorím mu: ´Dávame túto liečbu, ale samozrejme, 
výsledok nikdy nevieme a v medicíne nie je nič stopercentné, ani my nie sme 
všemohúci, aby sme mohli veci úplne odstrániť.“ (Peter, s. 2) „...Ten pacient má 
veľkú mieru podielu na tom, že niečo bude dobré, lebo sa snaží, chce, všetky naše 
odporúčania a svoju životosprávu plní.“ (Peter, s. 9) 

 „...výsledok vyšetrenia mal byť o tri týždne...on prišiel po tých troch týždňoch 
a už si ma mal nájsť. Prvý deň, nič sa nepýta. Druhý deň, nepýta sa. Tretí, tak som 
si hovorila, veď on nie je normálny. Potrápili sme ho vyšetreniami, operáciou, on 
sa nepýta na výsledok, to je teraz...teda, ja idem za ním. Keby to bolo niečo 
povzbudivé, tak by som za ním išla sama, ale nebolo to veľmi povzbudivé, ten 
výsledok. Tak som za ním nešla. Stále som čakala, kedy sa už konečne opýta. Tak 
trvalo mu to tak tri – štyri dni...Každého normálneho človeka by to hneď 
zaujímalo...90% pacientov je takých, že sa proste okamžite pýtajú...“(Berta, s. 10) 

 
Ohľaduplnosť a pravdivosť: variantnosť pri oznamovaní nepriaznivého vývoja 
ochorenia 
 Jednou z etických dilem lekára pracujúceho s pacientmi s terminálnym 
ochorením je dilema medzi ohľaduplnosťou a pravdivosťou pri podávaní 
závažných správ. Vo všetkých rozhovoroch sa stretávame so zdôrazňovaním, že 
lekári počas interakcií s pacientmi zisťujú, akú mieru pravdy im môžu povedať a 
akým spôsobom si ju môžu dovoliť povedať. Dr. Renáta sama naznačuje kľúčovú 
otázku tohto výskumu - na základe ktorých znakov prichádzajú lekári na to, ako 
zlúčiť ohľaduplnosť a pravdivosť: 

 Z rozprávania dr. Berty vzniká dojem, že aktivita pacienta je pre proces 
informovania nevyhnutná - bez pacientovho impulzu nie je možné podať 
informáciu, resp. zlú správu. 
 
Všetci hráme divadlo 
 Lekári v rozhovoroch zdôrazňovali ťažkosti s pacientmi, ktorí počas rozhovo-
rov ochorenie popierajú alebo bagatelizujú. Tvrdili, že vtedy sa dostávajú do 
situácie, v ktorej pred pacientmi nemožno povedať pravdu. Je to najmä v tých 
prípadoch, keď im pacienti naznačujú, že informácie už majú: 

„Sú prípady, keď viem, že by ich to zlomilo... a spoznávam, že by to nezniesli.“ 
(Renáta, s. 5) 

„...Dnes som prijímala jedného pacienta. Tak ten je totálne mimo, čo sa týka 
informovanosti o svojej chorobe a takisto som ho z toho nevyvádzala. Jednoducho 
on ťa nepustí k slovu. Povie, že schudol, je slabý, bolí ho žalúdok a hovorí: ´Ale 
pani doktorka, tá choroba je už minimálne z polovice zlikvidovaná, už to bude 
pomaličky doliečené.´ A teraz čo mu poviem? Nie je to zlikvidované, nie je to 
vyliečené, jednoducho, nepustí ťa k slovu. Ešte ti povie: ´A ten nádor mám vo 
veľkosti dvadsaťhaliernika.´ A má ho proste taký. Lekárka naznačí rukami nádor 
s priemerom 13 cm, neviem, kde na to prišiel. Hovorím, on si to proste povie, on 
sa nepýta: ´áno, je to pravda, pani doktorka?´ On ti to proste naservíruje. A teraz 
čo? Budeš sa s ním hádať?“ (Berta, s. 6) 

 Už spomínaný zákon 277/1994 Z.z. o liečebnej starostlivosti v § 15 žiada 
„úplné“, ohľaduplné a individuálne informovanie. Nestanovuje presný postup. 
Z výpovedí lekárov vyplýva, že individuálny prístup pre nich znamená v prvom 
rade riadiť sa najmä verbálnymi znakmi pacienta, jeho otázkami a konštato-
vaniami: 
„Niekto si myslí, že je zdravý a niekto otvorene hovorí, že má metastázy tam... 
A podľa toho, keď sa ma niekto spýta pri kontrolných vyšetreniach: ´Tie moje 
metastázy v pľúcach sa mi zmenšili?´ Tak je mu jasné, že mu poviem áno alebo 
nie, poviem mu pravdu. A zase ak je niekto úplne ustráchaný, pýta sa a ty vidíš, že 
s tým nie je úplne vyrovnaný, s tou pravdou, keď mu povieš, že je to oveľa horšie 
alebo čo, tak mu proste najprv povieš: ´Nezlepšilo sa to´. Alebo mu nepoviem, že 
sa to zhoršilo, ale že to nie je lepšie, alebo že nie sme spokojní s výsledkom 
liečby.“ (Berta, s. 1) 

 Všimnime si, že aj keď z hľadiska tradičnej parsonovskej koncepcie vzťahu 
lekára a pacienta vystupuje lekárka Berta v rozhovore voči svojmu pacientovi ako 
nadriadená, naznačuje nám, že to bol pacient, ktorý, keďže ju nepustil k slovu, ako 
keby rozhovor viedol. Teda pacient po celý čas servíroval informácie a čo je pre 
nás najdôležitejšie, nepoložil jej ani jednu otázku. Pacientovo sebaisté definovanie 
situácie ju úplne zastavilo a ona nebola schopná pokračovať v komunikačnom 
modeli, v ktorom dominuje lekár. A čo by sa stalo, keby predsa len vystúpila so 
svojou verziou? Nepôsobila by tak, že sa ide s pacientom hádať? 

 Vidíme, že lekárka Berta si úsudok o pacientovom stave vytvára z otázok, 
ktoré jej pacient kladie. Lekár sa teda nutne pohybuje v medziach, ktoré vytýči 
pacientova otázka. Je to pacient, a nie lekár, kto definuje komunikačnú situáciu. 
Spomedzi interviewovaných lekárov najviac zdôrazňovala zodpovednosť pacienta 
za priebeh informovania práve táto lekárka: 
„Jeden mladý chalan, jeho nádor sa evidentne zhoršoval...a on sa nič nepýtal... 
Mnohí sa ťa vôbec nespýtajú a ty za nimi neprídeš: ´Chcem vám povedať, že vaše 
ochorenie sa zhoršilo.´ Poväčšine človek čaká, že sa ho pacient spýta: ´Tak ako to 
so mnou je, ako dopadli vyšetrenia?´ (Berta, s. 2-3) 

 Aj ďalší lekári uvádzajú prípady, kedy nedokážu odporovať pacientovej 
definícii situácie:  
„Sú ľudia, ktorí prídu na onkológiu a tvária sa, že netušia, že majú nádorové 
ochorenie. Ako keby sa ich to ani netýkalo...Tvrdia, že im vlastne nikto nič 
nepovedal....Hráme sa na takú mačku a myš. Tvárime sa, že vieme, ale nepovieme A na inom mieste hovorí: 

Sociológia 36, 2004, č. 1 69                                                                                                Sociológia 36, 2004, č. 1 70



a on sa tvári, že vie, ale nechce počuť. Alebo nevie a nechce počuť.“ (Peter, s. 4) 
 Pozrime sa na ukážku z rozhovoru s dr. Annou, ktorá tvrdí, že pravdu nemožno 
povedať pacientovi, ktorý ju nechce počuť:  
„Jedna pacientka...stále dúfala, že sa z toho dostane, ale pritom bruško sa zväč-
šovalo. Nechcela si to pripustiť, ani sestra nechcela, aby sme jej to hovo-
rili...Niekedy sa mi zdalo, že vie, že ide o nádorové ochorenie. Ale vzápätí bola jej 
reakcia takáto: ´Ale veď sa z toho dostanem a to nič nie je a bude to v po-
riadku.´...ten pacient vlastne nechce navonok otvorene, aby sa mu povedalo. 
Nerobíme nič nasilu. Ak nechce, nepovieme mu úplnú informáciu.“ (Anna, s. 3) 
 Uvádzané komunikačné situácie naznačujú, že neinformovanie je spoločným 
výkonom lekára a pacienta. Takéto situácie lekári nezvládajú ľahko a tvrdia, že sa 
rozhovorom s podobnými pacientmi vyhýbajú: 
„...neraz sa stáva..., že u niektorých pacientov, ktorým sa ťažko hovorí diagnóza, 
tak je v nás, že od nich utekáme. Neradi sa zdržiavame na tej izbe, nechceme byť 
dlho, asi také únikové tendencie.“ (Renáta, s. 2) 
 V týchto prípadoch zostáva lekárom len dúfať, že pacient sám príde na to, že 
jeho ochorenie je nevyliečiteľné. Dúfajú, že opakované rozhovory a informácie 
získané z rôznych zdrojov pacientovi ozrejmia realitu. Predchádzajúce ukážky 
nám tak zároveň dokumentujú už spomínanú interakčnú stratégiu, ktorú Glaser 
a Strauss nazvali vzájomné predstierané vedomie. Lekár nie je schopný poskytnúť 
pacientovi presné informácie a pacient túto pravdu nevyžaduje, alebo naznačuje 
lekárovi, že mieni zotrvať pri svojej predstave o charaktere vlastnej choroby.  
 Keď lekári charakterizovali obvyklú či typickú situáciu informovania, rozlíšili 
niekoľko typov situácií. Za jednoduchšie situácie považujú tie, v ktorých pacient 
chce poznať pravdivú odpoveď a podľa lekárov je schopný ju aj prijať. No už pri 
oznámení diagnózy sme sa stretli s tým, že aj v prípade, keď pacient žiada presné 
informácie, lekár mu ich nepodá spôsobom, akým ich zapisuje do chorobopisu, ale 
vždy ich taktne ‚zaobalí‘. A navyše, pacientov záujem o pravdivú informáciu 
a jeho schopnosť prijať ju sú podľa lekárov dve odlišné veci. Nie je ľahké usúdiť, 
či bude pacient schopný spracovať informáciu o ukončení liečby (teda 
o neliečiteľnosti svojej choroby) bez toho, aby došlo k negatívnym dôsledkom. 
Ukázalo sa, že nik z lekárov nenaznačil, že by toto rozlišovanie robil s istotou. 
Ani kvalitu oznámenia zlej správy nepokladajú za istú a skôr signalizovali, že sa 
stále učia, ako ju poskytovať. Ako teda lekári určujú, či je pacient schopný 
‚spracovať zlú správu‘? 
 Sú situácie, keď sa nedá pravda odkladať. Ak už pacient nedostáva liečbu, nie 
je dôvod, aby bol ďalej hospitalizovaný. Lekár mu preto musí objasniť situáciu 
bez ohľadu na to, ako ju príjme. Prepisy rozhovorov poukazujú opäť na podobný 
postup všetkých lekárov: 
„Je to také zabalené do slov...´no zdá sa, že tá liečba nefunguje a už sme skúsili aj 

iné možnosti, dnes už nevidíme význam pokračovať v tej liečbe a myslíme si, že aj 
tie ťažkosti, ktoré liečba spôsobovala, prispievali k takémuto stavu, k horšiemu.´ 
Nie je to beznádejné, nikdy.“ (Peter, s. 2) Podobne ako dr. Peter, aj ostatní lekári 
tvrdia, že informácia o zastavení liečby sa nepodáva spôsobom, ktorý by 
vylučoval možnosť zmeny k lepšiemu. Dr. Anna naznačuje, že informácia 
o neposkytovaní ďalšej liečby je podávaná pacientovi ako dočasná: 
„...možno skúšame povedať tomu pacientovi, že teraz je lepšie, aby ste urobili 
prestávku v tejto liečbe…Potrebujete zregenerovať z chemoterapie, až potom 
uvidíme podľa stavu...“(Anna, s. 2) Všimnime si, že lekári slovami o prestávke 
naznačujú dočasnosť rozhodnutia o neposkytnutí ďalšej liečby. Túto dočasnosť 
naznačujú nielen určením času „teraz urobíme, momentálne nebudeme“, ale aj 
tým, že načrtnú plán ďalších akcií, vyšetrení, a tak naznačia, že tie môžu 
rozhodnutie zmeniť, prípadne vytvoriť ďalšie rozhodnutie o liečbe. Možno 
povedať, že pacientovi vysielajú signály, ktoré mu naznačujú nefatálnosť jeho 
(neliečiteľného) stavu. 
 Lekári uvádzali, že pri informovaní zohľadňujú aj sociálne kategórie pa-
cientov. Osobitnú kategóriu pri oznámení nepriaznivých správ tvoria pacienti, 
ktorých priebeh ochorenia je zlý a lekári usudzujú, že pacienti by si mali vyriešiť 
v zostávajúcom čase rôzne záležitosti - rodinné problémy, nezaopatrené deti 
a pod. Pri oznamovaní správ sa riadia pacientovým vekom, psychickým 
rozpoložením a potrebou vyriešenia sociálnych, právnych a iných problémov.  
„...asi tak ma to učili, že mladším pacientom máme hovoriť pravdu. Keď máš 
nejakú senilnú osemdesiatročnú babičku alebo pacienta s poruchou vedomia, 
ktorý je dezorientovaný, je zbytočné ho nejako presviedčať, že ´haló, počujete ma? 
Máte rakovinu, ktorá vás...za chvíľočku zabije.´ To skôr tí mladí, ktorí majú deti, 
rodiny, ktorí si musia zariadiť všetky veci..., takým sa snažíme hovoriť pravdu.“ 
(Berta, s. 2) 
 Predchádzajúce ukážky poukazujú najmenej na tri základné situácie, v ktorých 
interakcie prebiehajú a ktoré spôsobujú obmieňanie podávania správ. Prvá situácia 
nastáva vtedy, ak medzi pacientom, lekárom a príbuznými existuje otvorený, 
úprimný vzťah, v ktorom je možné pacientovi poskytnúť určitú „zaobalenú“ 
pravdu. Druhá interakčná situácia vzniká vtedy, ak sám lekár v priebehu interakcií 
s pacientom zistí, že pacient je ochotný „hrať divadlo“, preto sa mu prispôsobí 
potiaľ, kým ho pacient otvorene nepožiada o informácie. Tretia potenciálna 
interakčná situácia sa viaže na interakcie s pacientmi, ktorí sami žiadali 
neposkytnutie informácií iným osobám. Ide o pacientov vedomých si svojho 
zdravotného stavu. Ich vzťah s lekárom je otvorený, no lekári v tomto prípade 
neoznamujú nepriaznivé správy pacientovým príbuzným. 
 Sami lekári by zrejme nesúhlasili s tvrdením, že pri podávaní informácií 
pracujú s určitými typizovanými predstavami kategórií pacientov. Vo svojom 
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rozprávaní opisovali s veľkým zmyslom pre detail konkrétne priebehy jedi-
nečných interakcií a boli si vedomí základnej zásady poskytovať nepriaznivé 
informácie s ohľadom na osobitosť situácie a na individualitu pacienta. Lekári 
tvrdili, že pacienti unesú len určitý stupeň pravdy. Ako lekári vnímajú túto 
pacientovu silu uniesť otvorené informácie, je dôležitou časťou interakčnej 
situácie. Problém pravidiel interakcie pacienta a lekára by sme predbežne mohli 
zhrnúť tak, že jej priebeh je určený 

 Podľa lekárov väčšina pacientov vie o svojej blížiacej sa smrti. Existuje mnoho 
signálov, podľa ktorých to môžu zistiť. Sú nimi vlastné fyzické a psychické 
pocity, informácie lekárov o priebehu ochorenia, skúsenosť s umieraním iných 
pacientov, interakcie s príbuznými, interakcie s duchovným, ktorý spolu s príbuz-
nými môže pacienta začať častejšie navštevovať. Vo svojich rozprávaniach lekári 
nepriamo naznačovali, že rozdeľujú pacientov na tých, ktorí podľa ich úsudku 
o svojej blížiacej sa smrti  

a) spôsobom, akým sa pacient predstaví lekárovi, ako interpretuje svoje 
ochorenie, 

(a) nepotrebujú vedieť, 
(b) z určitých dôvodov by o nej mali vedieť, ale nevedia, 

b) spôsobom, ako si lekár utriedi a vymedzí konkrétnu interakčnú situáciu a (c) o smrti vedia – a popierajú ju, alebo ju akceptujú. 
c) lekárovou schopnosťou primerane vnímať a reagovať na zmeny v priebehu 
interakcie. 

 Tieto tri kategórie pacientov kladú na lekárov odlišné interakčné nároky.  
 
Pacient svoju smrť akceptuje  

Komunikačná situácia 3: pacient zomiera  S akými typmi pacientov z hľadiska ich vedomia umierania lekári pracujú, 
spoznávajú lekári znovu v priebehu interakcií s nimi. Pri akceptujúcich pacientoch 
je to najmä vtedy, keď svoju blížiacu sa smrť konštatujú nahlas počas rozhovoru: 

 
 Status chorého pacienta sa zmení na status pacienta umierajúceho vtedy, ak sa 
z medicínskeho hľadiska pacient nachádza v terminálnom štádiu. Terminálne 
štádium pacienta je posledným štádiom a trvá zvyčajne niekoľko dní alebo 
niekoľko týždňov. V tomto období sa lekári snažia zabezpečiť čo najvyššiu 
kvalitu pacientovho zostávajúceho života. Pacienti v tomto období zvyčajne 
dostávajú podpornú liečbu, teda lieky proti bolesti, infúzie a pod., resp. neliečia 
sa, ale čo najkvalitnejšie prežívajú posledné dni svojho života. Dr. Peter 
odôvodňuje, prečo je lepšie voliť podpornú liečbu, teda poskytnúť pacientovi 
bezbolestné zomieranie, ako ho ďalej liečiť inou onkologickou liečbou: 

„Hovorili sme o tom ochorení, že sa to zhoršuje. ´Už sa to nezlepší, pani doktorka, 
že?´ Povedala som mu: ´Asi nie.´ Ak sa konkrétne spýta, tak je to do istej miery 
pre nás uľahčené.“ (Anna, s. 6) 
 Pacient teda uľahčuje komunikačnú situáciu tým, že kladie otázku so zabu-
dovanou odpoveďou. Pacient, v nasledujúcom prípade pani G., cíti bezprostred-
nosť smrti a konštatuje ju sama vtedy, ak smrť zároveň akceptuje: 
„Povedala som, že kostná dreň už nepracuje, je utláčaná chorými bunkami... 
Vlastne toto ochorenie sa nedá liečiť ani chemoterapiou, ani hormonálnou 
liečbou, ani žiarením.´ Bolo tam to nedopovedané, že už je koniec a ona to 
pochopila. A povedala tú vetu: Teda, už sa nedá nič robiť, už je koniec.´“ (Renáta, 
s. 1) 

„Maximum, čo chceme dosiahnuť, je to, aby netrpel. Ak nevidíme žiadne racio-
nálne možnosti zlepšenia kvality alebo predĺženia pacientovho života..., je 
pokračovanie v liečbe ad absurdum... naozaj nemá zmysel predlžovať niekomu 
utrpenie. Tak mu dáme cmúľať kocku ľadu…injekciu proti bolesti, studený 
obklad…Musíme urobiť to rozhodnutie..., že nebudeme aktívni. Pomôžeme, čo sa 
dá.“ (Peter, s. 7-8)  

 Nezáleží teda na čase, ktorý má pacient na to, aby sa na smrť pripravil, 
konštatovanie umierania vždy musí vychádzať z pacientových úst. Lekár je 
v tomto rozhovore tichý spoločník a možno s uľahčením (uľahčením od neželanej 
povinnosti vyslovovať rozsudky a odoberať nádej) prijíma pacientovo konšta-
tovanie. Aj ďalší lekári uviedli, že konštatovanie pacientov potvrdia tichým 
súhlasom: 

 Ako vonkajší pozorovatelia by sme mohli predpokladať, že smrť sa pre 
personál oddelenia, na ktorom ročne zomrie 70 pacientov, stane bežnou 
záležitosťou. Tiež by sme si mohli myslieť, že po toľkých oznamovaniach 
nepriaznivých správ poskytovanie informácie o tom, že pacient zomiera, nie je 
potrebné a pacient svoje umieranie sám rozpozná. Našou úlohou ale nie je zistiť, 
nakoľko sú si pacienti vedomí svojej smrti, alebo či smrť akceptujú, alebo 
popierajú (Glaser, B. G. - Strauss, A. L., 1964, 1965), ale či pacientovo popieranie 
alebo akceptovanie smrti a umierania rozpoznajú lekári a ako podľa toho ďalej 
konajú. 

„Pýtali sa ma, či zomierajú. Vtedy som väčšinou mlčala. Áno. Tá moja odpoveď 
bola súhlasom.“ (Renáta, s. 6) 
 Tieto konštatovania lekárov pôsobia možno prekvapujúco. Lekárov poznáme 
ako bytosti, ktoré nečakajú na pacientovu pomoc pri stanovovaní diagnóz. Naše 
skúsenosti sa však zväčša týkajú problémov, ktoré sú oproti terminálnemu 
ochoreniu banálne. Vtedy lekári nečakajú na našu diagnózu. V týchto prípadoch 
áno. 
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Pacient nepotrebuje byť informovaný o svojom umieraní 
 Komunikačne menej náročná je pre lekára situácia, keď sú pacienti 
v terminálnom štádiu tlmení liekmi proti bolesti a z týchto alebo z iných dôvodov7 
nemusia svoj terminálny stav vnímať.  
 Dr. Berta objasňuje, prečo nie je vždy možné a nutné s pacientom rozprávať 
o umieraní: 
„Väčšina pacientov je takých, že potrebujú vysoké dávky liekov proti bolesti, alebo 
sú nepokojní, a tak sa začnú tlmiť. Potom postupne upadnú do spánku. Ty s nimi 
ani nekomunikuješ. Prídeš k nim, spýtaš sa, či majú ťažkosti, bolesti, či im nie je 
na vracanie, ale nepýtaš sa ich napr. na vizite: ´A čo, ste zmierení so smrťou?´... 
Ja na také témy, priznám sa, nemám čas.“(Berta s. 5) Inde uvádza: „Nejaké veľké 
rozhovory o tom, že blížite sa ku koncu života, to tu málokedy vedieme. To si 
väčšinou prežívajú oni so svojimi príbuznými...“ (Berta, s. 4)  
 Lekárka Berta teda naznačuje, že oznámiť pacientovi, že zomiera, nie je 
povinnosťou lekára. Naznačuje deľbu práce v komunikácii, v ktorej priestor pre 
rozhovory o smrti patrí príbuzným.  
 Ani Zákon č. 277/1994 Z. z. výslovne neukladá lekárovi povinnosť oznámiť 
pacientovi, že zomiera. V kompetenciách lekára nie je zahrnutá povinnosť 
zaoberať sa tým, ako sa pacient s otázkami smrti vyrovnáva.  
 
Pacient sa musí dozvedieť, že zomiera 
 V určitých prípadoch sa lekári snažia naznačiť pacientovi blížiacu sa smrť za 
každú cenu. Bola som svedkom vizity, na ktorej sa lekárka snažila upovedomiť 
pacientku o neexistencii ďalšej liečby. Išlo o pacientku, ktorá zomierala veľmi 
rýchlo, postupným vykrvácaním a bez bolestí. Znamená to, že tu chýbali kľúčoví 
nositelia informácie o umieraní. Už sme uviedli, že bežný človek vníma rakovinu 
ako pomalé a bolestivé ochorenie. Je prirodzené, že pani G. takúto náhlu 
a bezbolestnú smrť neočakávala. Nasledujúci rozhovor prebiehal počas vizity. 
Pacientka sa pýtala na ďalšie možnosti svojej liečby. Na jej otázku jej lekárka 
odpovedala informáciou o výsledkoch vyšetrení: 
L: „Pani G., situácia je veľmi vážna. Máte samé choré bunky...“ 
G:: „A kedy sa to môže napraviť?“ 
L: „Sú ešte určité možnosti...“ 
G: „Ešte ako dlho tu asi budem?“ (Záznam z terénnych poznámok 4.2.2002) 
 Všimnime si krátky úsek tohto rozhovoru. Lekárka mieni na vizite oznámiť 
závažnosť situácie. Reč vedie opatrne. Vetou „ máte samé choré bunky“ 
naznačuje, že v tele pacientky už nie je ani kúsok zdravého miesta. Napriek tomu 
pacientka otázkou signalizuje, že očakáva zlepšenie. To potvrdí aj svojou ďalšou 

otázkou. Lekárka zareaguje na pacientkinu otázku a volí vyhýbavú formuláciu. 
Odkloní sa od svojho pôvodného komunikačného zámeru. Návrat k nemu 
pacientka zmietne ďalšou otázkou o dĺžke pobytu v nemocnici. 
 Aj keď lekári nevedú rozhovory o tom, v akej zložitej situácii sa pacient 
nachádza, za prítomnosti iných lekárov, v tomto prípade urobili výnimku 
a rozhovor prebiehal na vizite. Išlo totiž o 42-ročnú pacientku, ktorá mala malé 
deti, a podľa lekárov musela vedieť pravdu, aby mohla pripraviť seba a svoju 
rodinu na prichádzajúcu smrť. Dr. Renáta neskôr uvádza, akým spôsobom počas 
jedného rozhovoru s pacientkou jej osamote naznačila, že zomiera:  
„Pani G. bola z toho najprv zaskočená, ale potom to zobrala tak, že si musí 
usporiadať tie posledné veci a pripraviť svoje deti. Mala starosť o rodinu, ako to 
príjmu..., najprv mala nádej a myslela si, že za mesiac, šesť týždňov, ako sme 
obvykle hovorili pacientom, že trvajú rádioterapie, sa to zlepší... potom po 
opakovanom rozhovore...pochopila sama..., že už sa nedá nič robiť..., vyplynulo to 
z toho, že: ´Kostná dreň už nepracuje a je utláčaná, bunky kostnej drene sú 
utláčané chorými nádorovými bunkami. Vlastne sa to nedá liečiť ani 
chemoterapiou, ani hormonálnou liečbou, ani žiarením.´ Bolo tam to 
nedopovedané, že už je koniec a ona to asi pochopila. A povedala tú vetu, že 
´teda, už sa nedá nič robiť, už je koniec.´“ (Renáta, s. 1) 
 
Pacient popiera umieranie – verí vo vyliečenie 
 Z rozhovorov vyplýva, že lekári dôkladne uvažujú o rozhodnutí ukončiť 
„agresívnu“ liečbu a poskytnúť liečbu podpornú. Toto rozhodovanie, aj keď má 
zdanlivo čisto odborný charakter, sa nedeje bez ohľadu na pacienta. A aj keď 
podľa lekárov chemoterapia nemá zmysel a iba zvyšuje utrpenie pacienta, stáva 
sa, že pacienti „prinútia“ lekárov rozhodnutých pre podpornú liečbu poskytnúť 
ďalšiu chemoterapiu. Lekári zohľadňujú, ako upozornila dr. Paula, pacientovo 
„psychické lipnutie“ na liečbe: 
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„...teraz mám jednu pacientku...ona mi dala cielene otázku, aby som jej povedala, 
akú šancu má na prežitie, alebo sa spýtala, akú šancu majú na prežitie pacienti, 
ktorí majú podobnú diagnózu a štádium... Stalo sa mi to prvýkrát. Hoci som typ 
priamy, vtedy som mala tendenciu krútiť sa a v podstate som jej povedala viac tej 
omáčky, ako tú podstatu, ale v rámci tej omáčky som jej povedala aj to percento. 
Ona si kľakla na posteľ, bola blízko oproti mne, oprela sa, pozrela na mňa 
a presne túto otázku mi dala. Tak trochu asi aj na mne videla, že vyhýbavo 
odpovedám, ale potom som jej to povedala. Ona je ten typ, chodí na ambulanciu, 
má generalizáciu choroby, je dosť psychicky fixovaná na chemoterapiu. Raz za 
týždeň príde na ambulanciu. Teraz som jej povedala, že bude mať dvojtýždňovú 
pauzu po chemoterapii. Dostáva infúziu - glukózu s vitamínmi a ona si myslí, že 
má chemoterapiu. Evidentne progreduje..., ale ona je na tú chemoterapiu fixovaná 7 Niektorým pacientom môže ochorenie spôsobiť ujmy na psychickom zdraví. 
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a vidí nádej. Podľa údajov mamy má nádej do budúcna, má plány, na jar pôjde na 
chatu...“ (Paula, s. 4) 
 V tejto ukážke Paula viackrát zopakuje, že pacientka sa jej priamo opýtala na 
svoje šance. A napriek pacientkinej otvorenej otázke o svojom ochorení lekárka 
tvrdila, že jej nemohla povedať úplnú pravdu. Dr. Paula hovorí, že s takouto 
priamou otázkou sa stretla prvýkrát a nevedela ako zareagovať. A tak sa ‚krútila‘. 
Na druhej strane lekárka naznačuje, že na základe pacientovho dožadovania sa 
liečby rozpozná, čo môže pacientovi povedať. Pacientkine plány do budúcna pre 
ňu boli prejavom nezmierenia so smrťou a zdôvodnením vlastného zaváhania. 
Z toho, že lekára niekedy zaskočí pacientova otázka, môžeme vyvodiť, že lekár 
pracuje s typizovanou predstavou pacienta. V tomto prípade predstavou pacienta, 
ktorý neunesie pravdu:  
„...Sú i takí pacienti, u ktorých z tej komunikácie vidíš, že ten pacient je tak 
fixovaný na liečbu, že musí mať chemoterapiu, že neviem..., niekedy máš pocit, že 
to jednoznačne neznesie.“ (Berta, s. 9) 
 Lekári opakovane tvrdili, že v určitých situáciách medicínskeho rozhodovania 
im pacient nedáva možnosť výberu. A preto, aj keď už neveria v jeho vyliečenie, 
umožňujú mu, aby podstúpil podľa nich bezvýznamnú liečbu. Podľa lekárov 
zväčša úspešní pacienti s vysokým sociálno-ekonomickým statusom nevedia 
prijať svoju smrť a sú ochotní poskytnúť všetko preto, aby boli vyliečení. V roz-
hovoroch často poukazujú na pacientov, ktorí, ak by sme prevzali terminológiu 
Glasera a Straussa, (1964, 1965), popierajú svoje umieranie. Podobne ako vo 
výskume Glasera a Straussa sa však aj v mojom výskume ukázalo, že lekári na 
tomto popieraní smrti a uzatváraní vedomia smrti s pacientom kooperujú. 
 Je prirodzené, že pacient v nemocnici verí v svoju budúcnosť. Túžba uzdraviť 
sa bola v počiatkoch sociológie medicíny i vôbec považovaná za jednu z rolových 
povinností pacienta. (Parsons, T., in Ten Have, P., 1996) Pre lekárov je však 
veľmi komplikované, ak vo svoje vyliečenie verí aj pacient v terminálnom štádiu. 
Dr. Berta opísala ťažkosti pri náhle zomierajúcej pacientke takto: 
„Bolo to dosť príšerné, lebo ona zomierala a nevedela o tom. Zomrela v priebehu 
niekoľkých hodín. Bolo to neriešiteľné krvácanie. Medzitým upadla do kómy, 
potom sa prebrala z bezvedomia a začala kričať: ´Čo sa to so mnou dialo? 
Pomôžte mi, pomôžte!´ Za ten čas, ako sa prebrala, prišli všetci príbuzní, deti, 
sestry, všetci. To bola noc!...povedala som im, že ten stav je kritický, že môže 
kedykoľvek zomrieť..., keď som ju ošetrovala, poslala som von príbuzných a ona 
mi medzitým hovorí: ´Viete, my sme taká úžasná rodina. Aj moje sestry prišli za 
mnou. Keby niektorá z nich bola chorá, tak ja zase pôjdem za ňou.´ Tiež sa pýtala: 
´A čo sa to so mnou vlastne dialo?´ Človek tam tak stál a v duchu si myslel, že nie 
stalo, ale milá pani, ty zomieraš. Ale ja som jej to nemohla, ja som jej to nevedela 
povedať. Mne bolo zo seba zle, jednoducho, keď si predstavím, že ja by som mala 

takto umierať a ani o tom neviem... Možno by mi to až tak nevadilo... Bol to už 
pokročilý nádor, čiže kedykoľvek sa to mohlo stať. Ale ona bola človek, ktorý ti 
nedával možnosti na výber, jednoducho, ako keby si cítil, že chce počuť len jednu 
vec...Sú takí pacienti a ona takou pacientkou aj bola. Zatrpknutá skoro na 
všetkých, ktorá sa chce veľmi uzdraviť. A videla, že sa to zhoršuje...nie operácie, 
ktoré ju vyliečia, ale také, ktoré sú spojené so zhoršovaním stavu, také záchranné 
operácie. Napriek tomu uvažuje, že sa uzdraví. A teraz čo? ´Nie, neuzdravíte sa?´ 
Ako ich k tomu prehovárať?“ (Berta, s. 11 – 13) 
 Zo slov lekárky Berty môžeme vyvodiť, že lekári pri určitých pacientoch 
nedokážu postupovať tak, ako by mali a majú ťažkosti povedať im pravdu 
o blížiacej sa smrti. Berta tvrdí, že určití pacienti lekárov k takémuto zlyhaniu 
privedú. Existujú teda typy pacientov, pri ktorých lekári ťažšie plnia svoje 
povinnosti. Roly lekára a pacienta sú zjavne prepojené. Ako vieme, Parsons toto 
prepojenie rolových výkonov lekára a pacienta nazval komplementárnosťou rol 
a interakcionisti ich pozorovali ako situovaný výkon. 
 V čom spočívala problémovosť pacientky? Videli sme, že Bertu napr. 
zaskočila pacientkina „obyčajná“ otázka: „Čo sa so mnou dialo?“ Spolu so 
žiadosťou „pomôžte mi“ - nevinnou žiadosťou prislúchajúcej role (akútneho) 
pacienta - jej zabránila povedať pravdu. V Bertinom rozprávaní sa to javí tak, že 
tieto vety zablokovali lekárkine znalosti pravidiel, roky profesionálnej prípravy 
a presvedčenie o vhodnosti vedomého umierania. Ako vysvetliť takúto silu 
obyčajných viet? 
 Konverzačná analýza už dávno poukazuje na pôsobivosť takýchto a podob-
ných bežných, ba až banálnych výrazov. Viaceré rečové výmeny sa vyskytujú 
v ustálených spojeniach. Etnometodológovia hovoria o tzv. priliehajúcich pároch 
(adjacency pairs). Priliehajúce páry sú dvojice výrokov, v ktorých pri objavení 
prvého výroku v konverzácii sa k nemu viaže spätný výrok, resp. náprotivok. 
Pozdravy tak viažu odzdravenia, ponuky ‚vyžadujú‘ prijatia, po prosbách sa 
očakáva ich vyhoveniu. Ak sa tak nestane, v hladkej rutine žitého sveta zaškrípe. 
Výber inej ako preferovanej dvojice potom sprevádza ospravedlňovanie 
a vysvetľovanie. (Heritage, J. C.,1988; Potter, J.,1997) 
 Zdá sa, že aj v opisovanom prípade vidíme pôsobivosť priliehajúceho páru. 
Lekárkine konverzačné možnosti (a jej úvahy ako pacientke objasniť situáciu) sú 
značne usmernené pacientkinou prosbou „pomôžte“, ako aj informáciou o pláne 
umierajúcej navštíviť v prípade potreby svoju chorú sestru. Analýza opísaných 
konverzačných výmen lekárov a pacientov naznačuje, že existujú otázky, na ktoré 
lekári môžu len ťažko (so zdôvodňovaním, vysvetľovaním, s pocitom porušovania 
pravidiel) odpovedať záporne. Môžeme tiež uvažovať, či v našej kultúre nie je 
otázka o možnosti uzdravenia súčasťou priliehajúceho páru, v ktorom má za 
dvojicu kladnú, či v najhoršom vyhýbavú odpoveď. Ak je to tak, potom v rámci 
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Kto vysloví rozsudok smrti odporúčaného komunikačného vzoru žitého sveta (Barry, Ch. a kol., 2001) nie je 
možné bez pocitu porušenia základných pravidiel pravdivo informovať onko-
logického pacienta o jeho zdravotnom stave. Naznačujú to aj opisované problémy 
v interakcii, ktoré lekárom vznikajú na základe konštatovaní a otázok o šanciach, 
nádeji v uzdravenie. Tieto konštatovania sú pri mnohých iných ochoreniach 
súčasťou plnenia role pacienta. V prípade umierajúceho pacienta však jeho náhla 
nádej na uzdravenie a túžba žiť prináša lekárovi skôr nepríjemné prekvapenie:  

 Napriek tomu, že lekári s pacientmi nevedú rozhovory o smrti a umieraní, 
terminálni pacienti sa na lekárov obracajú s otázkami a konštatovaniami: 
„To je veľmi častá otázka. ´ Mám ešte nádej? ´...dávam si pozor, aby som tým 
ľuďom nedával falošné nádeje...A vždy je nejaká nádej. Alebo sa snažím tú mieru 
nádeje vždy nejako vyjadriť: ´ Mám obavy, že to nebude dobré, uvidíme. ´ “ 
(Peter, s. 6) 

„Pani H., o tej sme si všetci mysleli, že ó, aká zmierená. Mňa sa pýtala, aké sú 
výsledky krvi, roentgenu...A pritom sama vedela, že je to nevyliečiteľné ochorenie 
a že v podstate nie je dôležité, aké sú výsledky...Ľudia k nej chodili a čerpali od 
nej energiu a pod. A ona zrazu povedala: ´Manželovi som sľúbila, že keď sa 
polepší, nebude fajčiť a piť, tak sa uzdravím. ´Človek dostal takú studenú sprchu. 
Tak pomaly jeden jediný zmierený človek so smrťou a on ti povie, že sa chce 
uzdraviť!“(Berta, s. 7) 

 Aj keď si lekári uvedomujú blízkosť pacientovej smrti, pacient ich vedie 
k odpovedi neodmietajúcej zrnko nádeje. Je to otázka, ktorá je súčasťou 
kultúrneho scenára. Lekári ju pre zväzujúci sled a poriadok odpovedí prežívajú 
ako sugestívnu otázku. V rámci tohto poriadku je prirodzené, že lekár na túto 
otázku pacienta nemôže odpovedať inak ako tak, že nádej zostáva. Lekár totiž 
podlieha týmto konverzačným pravidlám alebo kultúrnym scenárom (Goffman, 
E., 1983; Sawyer, R. K., 2001) ako každý iný človek. Dr. Paula odôvodňuje, prečo 
nezobrať pacientovi nádej, takto:  Príklad vyhýbania sa odpovedi o chýbajúcej nádeji poskytla aj dr. Anna. 

„Spomínam si na jedno dievča. Mala mozgový nádor. Ona sa ma tak spýtala: 
´Prosím ťa, budú mi môcť ešte pomôcť, má to zmysel? Povedz mi, ak to nemá 
zmysel.´ A vtedy som jej nebola schopná povedať, že to nemá žiadny zmysel. 
Povedala som zase: ´Vieš čo, skúsime tú rádioterapiu skončiť a uvidíme.´ Človek 
akoby sa bál povedať tú krutosť, že čo ju vlastne čaká...“ (Anna, s. 7) 

„No a čo jej poviem? Nemáte žiadnu šancu? Mali sme raz jednu pacientku, ktorá 
tiež bola na tom veľmi zle a naozaj už tú šancu nemala žiadnu..., jedna kolegyňa 
jej tiež povedala, že nemá šancu a ona to potom veľmi zle psychicky znášala, 
pritom každého službukonajúceho sa pýtala, ako to je. Proste nevedela sa s tým 
zmieriť, že on jej povedal, že nemá žiadnu šancu.“ (Paula, s. 5) 
 Veta „nie je šanca“ je teda medicínsky i kultúrne neprípustná formulácia8. Ak 
aj bol doteraz lekár aktívny, ak informoval pacienta podľa rozpoznania pa-
cientovej schopnosti uniesť určitú mieru pravdy, v prípade umierania lekár 
pacienta o blížiacej sa smrti neinformuje priamo. V porovnaní s predchádzajúcimi 
spôsobmi oznamovania diagnózy a nepriaznivého priebehu liečby nepriaznivú 
správu o blížiacej sa smrti a umieraní lekár neposkytuje, pacient musí konštatovať 
svoje umieranie sám. 

 Konverzácie lekára a pacienta, ktoré sú vedené komunikačným vzorom žitého 
sveta, sú vedené aj jeho kultúrnymi záväzkami. Anna je lekárka, no s pacientom 
o smrti nedokáže hovoriť technologickým jazykom medicíny. Hovoriť ľuďom, že 
zomierajú, je podľa jej slov „kruté“. Sama zovšeobecňuje svoje váhanie: „Človek 
sa zdráha hovoriť o týchto veciach.“ To však naznačuje, že pacient dovolávajúci 
sa pravdivej informácie nemusí u lekára uspieť. 
 Zdá sa, že otvorené dúfanie a dôvera pacientov kladú na lekárov morálny 
záväzok, ktorí nie sú schopní splniť a prežívajú ho ako bremeno. Zrejme preto sa 
lekári „hnevajú“ na neprimerané nároky a očakávania pacientov, lebo tie ich tlačia 
do roly, v ktorej zlyhajú. Vnímajú to tak, že nemajú právo zmariť nádej pacienta. 
Sú členovia rovnakej kultúry ako pacienti a ako takí nemajú možnosť reagovať na 
pacientove otázky inak, ako to vyžaduje konverzačný alebo interakčný poriadok. 
Lekári tieto situácie opisujú tak, že pacienti im nastolením tzv. sugestívnych 
otázok nedávajú inú možnosť. Na základe konverzačného poriadku stále skúmajú, 
či je pacient schopný prijať pravdu. Ak však pacient až do momentu svojej smrti 
svoju smrť popiera a verí v zlepšenie svojho stavu, lekár mu jeho predstavu 
nezmení a pacient zomiera bez toho, aby svoju smrť akceptoval, alebo o nej vedel. 

 
Záver 
 
 Jedným z dôsledkov prehnanej dôvery vo vedu a v expertné poznatky je boj 
zdravotníckeho personálu a pacienta o predĺženie života, o oddialenie smrti, a to aj 
napriek neistote a neurčitosti súčasného poznania v oblasti onkologických 
ochorení. V štúdii sme ukázali, že pre lekárov je táto situácia, v ktorej ich 
profesionálne vedomie ohraničenia možnosti liečby naráža na veľké nádeje, 
dôveru a očakávania pacientov a ich príbuzných, veľmi náročná. Chronické 
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 8 Okrem toho lekárov vedú k opatrnosti v komunikácii i tragické skúsenosti (napr. samovražedné sklony) so psychicky labilnými 

pacientmi. Ďalším dôvodom, prečo priamo nepovedať „krutú“ pravdu, je profesionálne hľadisko. Vždy existuje určitá 
pravdepodobnosť  neočakávaného priaznivého zvratu v zdravotnom vývoji pacienta. 
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onkologické ochorenie je skúškou lekára ako autority, ktorá má moc zbavovať nás 
zdravotných problémov. 
 Analýza rozprávaní lekárov z onkologickej kliniky nám umožnila ukázať 
zložitosť problému „mlčania lekárov“ o zdravotnom stave pacienta. Moje 
pôvodné úvahy o možnosti, že mlčanie je stratégiou zachovania odstupu a citovej 
nezaujatosti, že je prejavom bezmocnosti, bezradnosti či zakrývaním neistoty, 
doplnilo ďalšie možné vysvetlenie – lekári mlčia preto, lebo ich interakční 
partneri, pacienti sú málo aktívni. Ukázali sme, že lekári pacientov informujú 
málo preto, lebo podľa ich odhadu a posúdenia situácie pacienti počuť informácie 
v skutočnosti nechcú. 
 Zistili sme tiež, že ako jeden z indikátorov neochoty poznať pravdu o svojom 
zdravotnom stave lekári uvádzajú pacientovu prejavovanú túžbu uzdraviť sa. 
Prejavy túžby uzdraviť sa a plánovanie budúcnosti vnímajú lekári ako 
komunikačný signál, ktorý ich komunikačne usmerní silnejšie ako (súbežné) 
priame dožadovanie sa informácie o zdravotnom stave. To okrem iného podporuje 
klasické interakcionistické zistenia Glasera a Straussa, že odovzdávanie 
nepriaznivých správ nie je jednosmerným procesom. Poskytovanie informácie nie 
je výhradnou záležitosťou lekára. Videli sme, že informácia, ktorú pacient 
dostane, je spoločným interakčným výkonom všetkých zainteresovaných strán a je 
takmer dominantne vytváraná určitým kultúrnym vzorom konverzačných výmen 
žitého sveta, ktoré majú tendenciu vyhýbať sa vecnosti a pravde. 
 Ukážky z rozprávaní explikovali jeden z aspektov partnerského vzťahu lekára 
a pacienta: „aktivitu“ pacienta vyžadovanú lekárom. Interakcia sa v priebehu 
oznamovania všetkých druhov správ rozvíja na základe lekárovho definovania 
situácie pacientovej schopnosti uniesť určitú mieru pravdy. Platí tu akési 
všeobecné pravidlo „zaobalenej reči“, ktoré patrí k profesionálnemu prístupu 
rovnako ako zohľadňovanie pacientovej situácie. Zviazanosť kultúrnymi formu-
láciami nie je len prejavom lekárovej bezradnosti, ale i prejavom taktu, citlivosti 
a rešpektu k hraniciam, ktoré svojou otázkou vytýčil pacient.  
 Ukázali sme tiež, že pacientovi v terminálnom štádiu „poslednú správu“ o jeho 
umieraní lekár neposkytne. Konštatovanie smrti prináleží pacientovi bez ohľadu 
na to, či smrť akceptuje alebo popiera. Nádej na vyliečenie sa však lekár necíti 
oprávnený vziať ani na smrteľnej posteli. V situácii popierania i akceptovania 
smrti lekár postupuje tak, ako mu naznačí pacient. Súhlasí s ním rovnako 
v prípade udržovania nádeje, ako aj v prípade konštatovania smrti. Základný záver 
teda môžeme vyjadriť takto: lekárovo zatriedenie a definícia pacientovej otázky 
a konštatovania sa stáva kľúčom k určitému vzoru interakcie. 
 Táto štúdia nemala súhlasiť s jednou z interakčných strán, alebo ju kriticky 
posúdiť. Rozhovory s lekármi nám umožnili sledovať priebeh interakcie z ich 
pohľadu. Napriek tomu, že som sa s ich pohľadom nestotožňovala, práca môže 

pôsobiť ako obhajoba lekárov poskytujúcich nepriaznivé správy svojim pacien-
tom. „Vina“ ale neleží ani na pacientoch, aj keď sú v ukážkach lekárov kritizovaní 
za svoju neaktivitu, za kladenie „sugestívnych otázok“, ktoré bránia lekárom, aby 
pokračovali v pravdivom informovaní. Jedným z výsledkov skúmania je preto 
formulácia dôvodu vysvetľujúceho mlčanie lekárov: rozprávanie o zdravotnom 
stave, ktoré chápeme aj ako rozprávanie o smrti a umieraní, ovplyvňuje určité 
uväznenie v kultúrnych konverzačných vzoroch. Teda nie je to vina, neschopnosť 
alebo zlovôľa lekárov, ani vina pacientov spôsobená pasivitou, ale je to vzor 
konverzácie, ktorý núti obe strany zostať „taktnými“ a udržiavať isté hranice 
v rozhovoroch o smrti a umieraní. 
 Nemôžeme však s istotou tvrdiť, že lekári a zdravotnícky personál v každej 
nemocnici na Slovensku uplatňujú rovnaké pravidlá oznamovania nepriaznivých 
správ ako tie, ktoré sme tu odkryli. Niekto by mohol namietať, že skúsenosti 
mnohých chronicky chorých ľudí vypovedajú o netaktnosti, necitlivosti, nezod-
povednosti lekárov pri poskytovaní správ. O tomto druhu komunikačných zlyhaní 
skúmaní lekári a pacienti nehovorili. Podobne ako oni, aj ja som tu hovorila najmä 
o komunikačných zlyhaniach spôsobených prílišnou mierou ohľaduplnosti. 
 Situácia „uväznenia lekárov v určitých kultúrnych vzoroch“ vzbudzuje dojem 
fatálnosti a neriešiteľnosti komunikačných zlyhaní lekárov. Istým riešením by 
mohla byť príprava nemocničného personálu na tieto citlivé interakčné situácie, na 
prekročenie konverzačných hraníc, resp. vytváranie nového individualizovaného 
konverzačného scenára. V porovnaní so zahraničím (Mac Leod Darling, C., 1994) 
u nás chýbajú tieto „štandardné kroky“ a konkrétnejšie legislatívne ukotvenie pri 
oznamovaní nepriaznivých druhov správ v oblasti chronických ochorení. Zostáva 
nám veriť, že rozvoj odborných štúdií v oblasti chronicky chorých a umierajúcich 
ľudí a myšlienka paliatívnej a hospicovej starostlivosti, ktorá v súčasnosti získava 
miesto vo verejných diskusiách, nájdu vhodné riešenie a podnietia záujem 
odbornej i laickej verejnosti o problematiku interakcií pacientov a zdravotníckeho 
personálu.  
 
Alžbeta Mračková absolvovala štúdium sociológie na Filozofickej fakulte UK 
v Bratislave (2002). Venuje sa problematike dobrovoľníckych činností s chronicky 
chorými a zomierajúcimi. V súčasnosti pôsobí ako koordinátor dobrovoľníkov 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Je spoluautorkou publikácie 
Príručka pre dobrovoľníka DS Vŕba. 
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