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Úvodem je  nutné vymezit  psychoterapii  jako samostatnou disciplínu.  Systemický přístup

chápe psychoterapeuta jako odborníka,  poskytujícího v rámci komplexní onkologické péče

pomáhající  rozhovory  -  psychoterapii.  Nesupluje  tedy  práci  klinického  psychologa  nebo

psychiatra. Slouží také jako supervizor pro zdravotnické pracovníky. 

Dalším  důležitým  faktem  je  očekávání  a  sebedefinice  role  psychoterapeuta.  Při  práci

s onkologicky nemocným klientem je nutné rozlišit práci:

ambulantní -  tzn.klasickou  práci  s klientem  v prostorách  pracovny  s obvyklou  časovou

dotací, kdy je práce předem vyjednána a domluvena.  

u lůžka - tzn. pohodlí terapeutických pracoven a časová dotace 50 minut pro sezení jsou v

přímé  práci  s  onkologicky  nemocným  často  zaměněny  za  vícelůžkový  pokoj,  jednotku

intenzivní  péče  nebo  chodbu  čekárny.  Klientem  je  nemocný,  který  má  bolesti,  mnohdy

výraznou  fyzickou  nepohodu  a  může  být  ovlivněn  léky  na  tišení  bolesti.  Mimo  žádosti

samotného pacienta  doporučuje  rozhovor  s nemocným zdravotník  nebo rodina.  Pracujeme

s jinou  hierarchií  zadavatelů.  Dále  musíme  pracovat  jinak  s časem  a  terapeutickou  práci

výrazně ovlivňují naše předpoklady a postoje. Někdy můžeme více pracovat v rámci kontroly.

Terapeutická  práce  se  liší  v  dalším  významném  bodě.  Často  se  stává,  že   terapeutický

rozhovor nepřináší žádnou výraznou změnu v životě nemocného, ale poskytne mu úlevu a

porozumění. Nemocný nadšeně očekává návštěvu terapeuta a pouhé sdělení toho, co prožívá

nyní  (aktuálně)  mu  přináší  velkou  úlevu.  Souhrnně  řečeno,  terapeut  by  nikdy  neměl

zapomínat na metodickou pomůcku osmi způsobů profesionální práce. Vždy je třeba, aby na

svoji práci nahlížel jako na psychoterapii, tj. na profesionální rozhovor.

Otázkou tedy zůstává, co je vlastně cílem psychoterapie pro onkologicky nemocné. Cílem je

poskytnout bezpečný prostor pro vyjádření nemocného, které zahrnuje pestrou škálu emocí,

ale  i  konkrétních  potíží  a  problémů.  Podstatným  cílem  je  také  navrácení  kompetencí

nemocnému k spolurozhodování o léčbě a jeho dalším životě.  



Uvedené kazuistiky vycházejí z několikaletých zkušeností autorky jako psychoterapeutky pro

onkologicky  nemocné.  Díky  získaným  zkušenostem  je  praktická  část  více  zaměřena  na

psychoterapii  u  lůžka  nemocného,  neboť  se  ukazuje,  že  tento  kontext  práce  skýtá  další

možnosti pro využití právě systemického přístupu.  

Kontext terapie

Kontext terapie, neboli souvislosti společné práce, je považován za klíčový k další spolupráci

mezi terapeutem a klientem. Je to prostor určující hranice  a možnosti vzájemné spolupráce. O

kontext terapie se stará terapeut tím, že vyjasňuje, kdo o terapii žádá, jakým způsobem má být

provedena a co je klíčové téma, na čem a s kým se bude terapeuticky pracovat. Při práci

s onkologicky  nemocným  je  vyjasňování  kontextu  o  to  důležitější,  protože  se  nemocný

nachází v různých prostředích, souvislostech a v různých rolích (např. nemocnice, vyšetřovací

proces, hospic, různé sociální služby apod.). Jednou je jako pacient, ke kterému byl terapeut

poslán, jindy je poslán rodinou, nebo rodina přichází bez něj a chce o něm rozhodovat. V

některých případech nemocný přichází sám s objednávkou pomoci nebo úlevy v jeho situaci.

Důležité je vyjasnit kontext proto, aby při terapii samotné nenastala situace, že se sice pracuje

s nemocným, ale na problému někoho jiného. 

Systemický  psychoterapeut  se  snaží  pracovat  s  generálním  systémem.  Tím  je  kontext

komplexní  onkologické  péče,  při  kterém  se  setkává  s  různými  zadavateli.  Praxe  přináší

pravidlo, že pokud má být pomoženo klientovi samotnému, musí se nejprve terapeut připojit

na celý systém péče o něj. 

Zadavatel terapie

Zadavatelem terapie je ten, kdo o terapii žádá, tj. kdo chce, aby bylo někomu pomoženo. Jak

již bylo uvedeno, zadavatelů může být v souvislosti s onkologickou péčí více. Pro potřeby

této práce rozdělme zadavatele následujícím způsobem: 

Nemocný  jako  zadavatel  -  v  tomto  případě  terapii  zadává  nemocný  sám.  Jedná  se  o

nejjednodušší  kontext.  Nemocný  přichází  za  terapeutem  sám,  z  vlastní  potřeby,   s

objednávkou a konkrétní představou, co by se mělo stát, co by chtěl změnit, o čem by chtěl

mluvit. Terapeut s tímto následovně pracuje.  

Rodina jako zadavatel - se žádostí o terapii přichází rodina. Ve většině případů se jedná o

témata komunikace s nemocným. Zda říci či ne to, co se dozvěděli od lékaře a jak s tím dále



pracovat. V těchto případech je pro terapeutickou práci podstatné rozlišit, že i když se jedná v

rozhovoru  o  nemocného,  skutečným  klientem  je  rodina  a  terapeut  pracuje  rodinně

terapeuticky. 

Nemocnice jako zadavatel - nemocnice si objednává terapeuta, aby prováděl psychoterapii u

nemocných, u kterých bude tato péče potřeba. Domlouvá se s terapeutem, jakým způsobem

budou vybráni  nemocní  k  terapii  a  kdo určí  míru  potřeby terapie.  Z pohledu systemické

psychoterapie je užitečné, aby zadavatelem terapie v nemocnici mohl být kdokoliv, kdo má

potřebu  k terapeutického  rozhovoru.  Terapeutické  rozhovory  by  se  neměly  dít  pouze  na

základě diagnózy  a předešlého lékařského doporučení. Snahou je, aby terapeut pracoval s

celým systémem "zdravotníci-nemocný-rodina",  slyšel jednotlivé objednávky a na základě

nich  pak  postupoval  k  tomu,  kdo  je  klientem.  V některých  případech  se  může  stát,  že

zdravotnický pracovník vnímá problém ve vztahu s nemocným a řešení vidí ve změně na

straně  nemocného.  Terapeut  pak  může pracovat  ne  s  nemocným,  ale  s  tím,  kdo problém

označuje a nabízet pomoc pro zdravotníky formou supervize. Z toho vyplývá, že pokud lékař

nebo  sestra  terapii  pro  pacienta  z  nějakého  důvodu  doporučí  a  na  základě  rozhovoru  s

terapeutem  se  domluví  o  vhodnosti  terapie,  může  být  nakonec  zadavatel  terapie  sám

nemocný. 

Kazuistika 

Uvažujme případ, kdy terapeut působí v nemocnici na základě smluvního vztahu. Zadáním od

zaměstnavatele i nemocnice je provádět psychoterapeutické rozhovory. Toto je možno chápat

jako generální zadání, generální kontext. Terapeut přichází na oddělení, kde mu je ošetřující

sestrou  sděleno,  že  pan  Novák,  který  se  zde  léčí  pro  karcinom  tlustého  střeva  a  nyní

podstupuje  chemoterapii,  má  velké  psychické  potíže,  je  plačtivý,  má  strach  z aplikace

chemoterapie a nejraději by léčbu ihned odchodem ukončil. Dle sestry by mu terapie velmi

pomohla,  ale  pan Novák je  nepřístupný jakémukoliv rozhovoru a  s  nikým nekomunikuje.

Sestra  vidí  řešení  situace  v  rozhovoru  s jeho  manželkou,  která  je  naopak  velmi  dobře

spolupracující. 

Terapeut tedy plní  objednávku sestry k terapii  s  panem Novákem a přicházím s nabídkou

pomoci k jeho manželce. Ta situaci popisuje shodným způsobem jako sestra a přiklání se k

tomu, aby byla manželovi terapie nabídnuta. V tom vstupuje do rozhovoru manžel. Terapeut

se mu představuje a vyjasňuje s ním, jakou službu a pomoc mu nabízí, z jakého důvodu k

němu  přichází.  Pracuje  na  možném  společném  poli  práce.  Nakonec  pan  Novák  sám



pojmenovává potřebu pomoci  a  své  psychické  potíže.  Společně  se  domlouvají  na terapii,

jejímž zadavatelem je on sám. 

   Vedení rozhovoru  

Rozhovor je jediným systemickým pracovištěm. To znamená, že systemický terapeut má k

dispozici  k  práci  s  klientem  pouze  rozhovor.  Je  to  pole  společné  práce,  místo,  kde  se

odehrávají vzájemné intervence a hledání nových pojmenování a postojů. Vedení rozhovoru je

právě onou expertní záležitostí  terapeuta.  Je zodpovědný za jeho vedení a průběh. Vedení

rozhovoru  z  pohledu  konstruktivismu  obsahuje  slaďování  vzájemných  očekávání  a  cílů,

definování  nástrojů  a  cest  k  dosažení  budoucnosti,  otevírání  nových  pohledů,  tvorbu

společného  světa,  kde  problém  již  není  a  v  neposlední  řadě  kontrolu,  zda  je  naše  úsilí

užitečné.  Vedení  rozhovoru  na  základě  teorií  jednotlivých  škol  se  může  lišit.  Hlavně  v

momentech, na které se terapeut orientuje (např. u krátké terapie se terapeut zaměřuje na stav,

kdy problém není). Při zahajování terapeutické práce s onkologicky nemocnými se ukazuje

jako podstatné navázání rozhovoru a připojení se ke klientovi. Vzhledem ke kontextu, kdy je

nemocný hospitalizován a terapeut je k nemocnému poslán, je toto z celého procesu klíčové.

Připojení, navázání kontaktu

„Základem úspěchu při  otevírání  pracovního kontaktu  je  dovednost  nespěchat  a  být  cele

zaujatý klientovým příběhem. To znamená poctivě věřit tomu, že klient je schopen vědět, co je

pro něj dobré, a má právo si o to říct.“ 

Úspěch celé terapie se odvíjí již od momentu navázání prvního kontaktu. Východiskem je

práce s kontextem a vyjasňováním. V případech, kdy je terapeut k nemocnému poslán,  je

tento proces o to důležitější, neboť si nemocný terapii nevyžádal a užitek terapie je viděn na

straně personálu nebo rodiny. Tato situace nastává při hospitalizaci velmi často. 

Terapeut by měl úvodem vždy představit sebe a svoji organizaci spolu s důvodem, proč byl za

pacientem poslán. Dále je užitečné zmínit co je psychoterapie, co může pacient očekávat - ve

většině případů se psychoterapie představuje jako společný rozhovor, který může pomoci k

úlevě,  k  hledání  řešení  nebo  k  podpoře  během  hospitalizace.  Nesmíme  také  opomenout

možnost, že pacient na základě práv pacientů terapii odmítne. 

Při ambulantním kontaktu je situace jednodušší, pacient většinou přichází z vlastní iniciativy,



s konkrétní žádostí. 

V obou případech se však otevírá  jedinečný prostor  pro terapeuta být  trpělivý,  zvídavý a

přiměřeně dlouho nevědět, než zvolí adekvátní metodu k dalšímu rozvoji rozhovoru. Terapeut

pracuje na připojení se ke klientovi  a počítá s tím, že klienti v nemocnicích bývají ovlivněni

celou řadou skutečností jako je strach,  bolest,  osobní nepohodlí,  částečná ztráta soukromí,

léky aj.  Toto všechno musí prodlužovat dobu, kdy je terapeut otevřený, naslouchající,  aby

pacient mohl vyslovit svá přání, očekávání, potíže, ale i nesouhlas, nevoli, či agresi. 

Systemický  přístup  nabízí  pro  proces  připojení  se  ke  klientovi  techniku  tzv.  aktivního

naslouchání.  Jde  o  jeden  ze  základních  způsobů,  jak  se  připojit  ke  klientovi  v rámci

rozhovoru.  Nejčastěji  zmiňovanými  technikami  jsou  oceňování,  parafrázování,  zrcadlení

emocí,  objasňování,  povzbuzování  a shrnování.  Součástí  naslouchání  je  samozřejmě  i

neverbální složka rozhovoru. Ta často vyjádří více, než vyřčená slova, jak moc je terapeut

naladěný nebo nenaladěný na klienta a to, s čím za ním přichází. Součást rozhovoru také tvoří

prostředí a zajištění soukromí nemocného. Jak ukazuje praxe, zajištění soukromí k rozhovoru

vyžaduje v kontextu práce v nemocnici domluvu s ošetřujícím personálem. Vždy je předem

nutné  znát  v  jakém  stavu  pacient  je,  zda  je  schopný  chůze,  či  převozu  do  terapeutické

místnosti.  Většina  rozhovorů  se  však  odehrává  přímo  u  lůžka  pacienta,  na  pokoji,  před

spolupacienty. Je důležité se s nemocným domlouvat, zda mu toto aranžmá nevadí a zda může

být za takových podmínek rozhovor veden. Je běžnou praxí, že pacientovi nevadí mluvit o

sobě, i když není v místnosti sám. Často jsou vedeny terapeutické rozhovory v tomto aranžmá

a  pacienti  otevírají  svá  témata,  svěřují  své  soukromí.  Nicméně,  terapeut  musí  mít  vždy

soukromí pacienta na paměti. 

Základní techniky aktivního naslouchání:

Oceňování je technika, která přímo souvisí se základním principem systemického přístupu,

totiž s tím, že  vždy u klienta hledáme vše, co zvládá, v čem je kompetentní, co ho podporuje,

co dokáže sám, i kdyby se jednalo „jen“ o to, že za námi přišel a mluví o něčem, co sám

nezvládá.  Ochota  vyslovit  výše zmiňované okolnosti  je často prvním zárodkem změny k

lepšímu v životě pacienta. Cílem ocenění je povzbuzení a zplnomocnění pacienta. Ze strany

terapeuta by mělo jít o upřímné vyslovení obdivu za to, co klient zvládl vlastními silami.

Pouze zdánlivá jednoduchost této techniky tkví v tom, že terapeut hledá pozitiva, která lze

ocenit a zároveň nechválí. V systemickém jazyce chválí ten, kdo „ví lépe“, jak daná situace je,

tzn. staví se do expertní, nadřazené pozice.

Parafrázování spočívá v tom, že terapeut po určité době vždy zestruční a nahlas zopakuje
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pacientovo sdělení.  „Vytáhne“ z řečeného hlavní myšlenky, např.: „Rozumím tomu dobře, že

když říkáte, že..., znamená to, že...?“ Cílem je jednak dát pacientovi najevo, že mu terapeut

naslouchá, ale také se ujistit, že rozumí správně, např.: „Takže jestli tomu dobře rozumím, tak

říkáte, že máte potíž s... a chtěl byste..., je to tak?“ Parafrázováním dáváme i možnost opravit

naše porozumění a také udržet se u tématu rozhovoru. 

Zrcadlení emocí umožňuje pracovat také s emocemi, které pacient vyjadřuje. Může se tak stát

tím, že o nich pacient hovoří nebo je terapeut jen pozoruje.  Cílem je dát najevo, že rozumíme

tomu, co prožívá. Je doporučeno, aby se terapeut vždy vyvaroval věty: „Já vím, jak Vám

je...“. Systemický terapeut pouze rozumí nebo nerozumí situaci. Zrcadlení emocí nám také

pomůže lépe se zorientovat v tom, zda klientovy emoce čteme správně a podle toho pak

v rozhovoru  pokračovat.  Pacienti  své  onemocnění  prožívají  různě.  V některých  případech

dochází k neadekvátnímu prožívání a chování. Pacient se např. směje, když vypráví o své

nemoci a proklamuje, že je naprosto vyrovnaný a nemá žádné potíže a obavy. O to více musí

být terapeut empatický a pomalu otevírat bezpečný prostor pro pravé vyjádření emocí.  

Povzbuzování a objasňování  je technika, která spočívá především v tom, že terapeut klade

pacientovi doplňující otázky typu: „Můžete mi o tom říci něco více? A dále celá řada dalších

otázek začínajících slůvky kdy, jak, kde, co, kdo... Cílem je povzbudit pacienta, aby řekl svou

verzi  toho,  co  se  událo,  ale  také  aby  pracovník  měl  co  nejvíce  dostupných  informací.

Pracovník tím dává klientovi najevo, že ho vnímá jako kompetentní zdroj informací a zároveň

doufá, že když pacientovi dá příležitost, aby řekl to své, bude pak ochotnější naslouchat a

přemýšlet případně i o tom, že někdo to, co právě vylíčil, může  vnímat jinak.

Shrnování je  technikou,  kterou  automaticky  klademe  na  konec  nějakého  většího  celku.

Protože  příběhy pacientů  bývají  košaté  a  problémů mívají  někdy více,  můžeme ji  využít

mnohem dříve než na konci rozhovoru. U shrnování terapeut využije většinou i parafrázování,

např. může říci: „Jak vás tak poslouchám a jestli tomu rozumím, říkáte, že..., chtěla byste

řešit... a nevíte si rady, jak postupovat v.... Co je v tuhle chvíli pro vás to nejdůležitější, o čem

si máme povídat dnes?“ Takové shrnutí umožní rozhovor lépe strukturovat a pracovat na tom,

co je v daný okamžik pro pacienta nejaktuálnější. Na konci rozhovoru může terapeut shrnout

o čem celý rozhovor byl, s čím se s pacientem rozchází, na čem se domluvili, co bylo pro oba

podstatné. Osvědčuje se vybídnout ke shrnutí i samotného pacienta, který si také na konci

„srovná myšlenky“ a ujasní dohodnuté.

 Do fáze shrnování se může připojit i zpětná vazba na provedený rozhovor. 

Jak již bylo řečeno, aktivní naslouchání je jednou z možností jak s pacientem navázat dobrý



vztah, jak se k němu připojit. Jde především o vytvoření dostatku bezpečí, respektu, přijetí a

důvěry.  V neposlední  řadě  bývá  aktivní  naslouchání  a  empatické  připojení  jedinou

možnou formou práce s umírajícím člověkem, zvláště v posledních chvílích jeho života.

V této fázi jsou jiné techniky neúčinné až nevhodné. 

V samotném procesu aktivního naslouchání, má mít terapeut na paměti: 

• Nerozumět příliš brzy

• Dát najevo, že máme zájem o to, co nám pacient sděluje

• Všímat si toho, co můžeme ocenit

• Mluvíme tak, aby nám pacient rozuměl

• Všímáme si vyjadřování pacienta

 Užitečné otázky - Tom Andersen

Po úspěšném navázání kontaktu s pacientem přichází fáze rozvoje rozhovoru. Tedy to, o čem

budeme s pacientem hovořit, na čem budeme pracovat. Z praxe je známo, že pokud necháme

pacienta  hovořit  na  téma:  „Co  Vás  ke  mně  přivedlo?“  nebo  „Jak  se  stalo,  že  jste  v

nemocnici?“, můžeme se dočkat obsáhlého popisu problémů a získat přehled o událostech v

životě pacienta,  o jejich významu a důležitosti.  Nevíme však,  na čem máme s pacientem

pracovat a proč. V této fázi může nastat u terapeutů rozpor a otázka, jak dlouho máme nechat

pacienta vyprávět o svých těžkostech, jak moc to ke své práci potřebujeme. Odpověď není

jednoznačná. Každý pacient je jiný  a každý rozhovor je jiný. Terapeut ve většině případů

přichází  s nabídkou terapie a  rozhovoru,  tudíž  se tato doba může prodlužovat  k navázání

spolupráce  a  získání  důvěry.  Někteří  pacienti  slyší  na  otázku,  na  čem společně  můžeme

pracovat, až v momentě, kdy jsou si jisti, že terapeut má zájem naslouchat a že ho jeho příběh

zajímá. 

Velmi užitečné mohou být na začátek otázky Toma Andersena, který říká, že vystačí pouze

se čtyřmi základními tématy, které dále formuluje do otázek. 

Jak Vás napadlo přijít za mnou? 

Zde  se  využívá  předpokladu,  že  se  pacient  u  terapeuta   neocitne  náhodnou.  Jistě  musel

podniknout řadu kroků, než se na sezení objednal. Má nějaké očekávání a naději. Používá

otázky např.: „Kdo měl nápad sem jít?, Jak tomu rozumíte, že jste tady?, Když Vás poslali, co

asi chtějí?“. 

Situace se opět může měnit v momentě, kdy terapeut přichází k lůžku nemocného bez jeho
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předchozího objednání. V tomto kontextu se dají použít obměněné otázky např.: „Jak se stalo,

že jste v nemocnici? 

„Kdybyste měl možnost, napadlo by Vás přijít za terapeutem?“, „Mohl by Vás někdo poslat?

Co by asi očekával?“. 

Jak bychom měli našeho společného setkání využít? 

Pacient má svoji představu, k čemu by rozhovor s terapeutem mohl využít. Pracujeme zde s

představou užitečnosti společné práce a hledání možností i za předpokladu, že nás pacient

odmítne. I na tuto možnost lze navázat otázkou např.: „Dovede si představit, že by Vám naše

společné setkání mohlo být užitečné?“ „Mohl byste využít terapeuta někdy v budoucnu?“. 

Nejčastější otázkou však v tomto kontextu je: „Co bychom měli společně dělat, aby Vám to

bylo užitečné?“, „Jaký nejmenší krok by stačil k tomu, abyste odcházel dnes spokojený?“. 

Je to, na čem nyní pracujeme opravdu to, co potřebujete? 

Jedině klient je schopný posoudit zda to, co děláme je opravdu užitečné a potřebné. Terapeut

se potřebuje  neustále  ujišťovat,  že  to,  co  dělá,  dělá  správně.  To může být  i  odpovědí  na

otázku, jak dlouho nechat pacienta popisovat své potíže. Můžeme se jednoduše zeptat, zda to,

co se nyní děje, je užitečné. Např.: „Slyším, že Váš příběh je plný zajímavých událostí a

změn, hodně jste toho prožila a také vytrpěla... když budeme pokračovat vyprávěním tohoto

příběhu, bude Vám to užitečné, pomůže Vám to?“. 

Jestliže není, jak jinak bychom měli pokračovat?

Neboli  oprava  kurzu  rozhovoru.  Pacient  má  právo  podílet  se  na  zvolených  metodách  a

postupech. Má také právo navrhovat jiné cesty, témata, uspořádání sezení apod. Např.: „Není

tedy užitečné pokračovat ve vyprávění příběhu, co jiného máme dělat?“, „Pokud nevíte, bylo

by užitečné bavit se o tom, jak situaci zvládáte?“. 

Postupným dotazováním a vyjasňováním si, o čem má být naše společná práce navozujeme

také  bezpečí v terapeutickém vztahu. 

   Bezpečí  

„Dojednávání je podmínkou otevření pomoci, přesto patří k nejčastěji zanedbávané součásti

profesionálního rozhovoru.“ 

Nedílnou  součástí  dojednávání  terapie  je  navození  bezpečí.  Bezpečí  chápeme jako  určitý

prostor pro pacienta, kdy může bez obav a zcela otevřeně hovořit o jakýkoliv problémech. Je

to také prostor, kdy terapeut může bez obav a bez rušení pokládat otevřené, hovor podněcující



otázky. Bezpečí je oboustranná potřeba účastníků terapeutického vztahu. V kontextu práce v

nemocnici  se  ukazuje  jako velmi  užitečné  pracovat  se  zajištěním bezpečí  již  v  nastavení

samotné služby a příchodu terapeuta k lůžku. Jelikož je v nemocnicích terapeut nejčastěji

posílán  personálem,  osvědčuje  se  mluvit  s  pacientem o tom, že  je  psychoterapie  součástí

léčby, že je běžnou záležitostí jako např. aplikace léků. Pacient se tak uklidní, že není ničím

zvláštní, či dokonce „blázen“, aby mohl mluvit o svých potížích. Pomáhá také doba, kdy si

terapeut vyslechne příběh pacienta a po navázání důvěry pomocí aktivního naslouchání položí

otázku, zda je v jeho příběhu něco, co by společně mohli řešit. Pacient buď odpoví, že ani

není,  že situaci zvládá dobře. V tomto případě doporučujeme pokračovat otázkou: „jak to

děláte,  že to tak dobře zvládáte?“ (viz otázky na zvládání,  kap. 3.4.2). V druhém případě

pacient navrhuje téma, o kterém chce mluvit a pokračujeme dalším dojednáváním zakázky.  

Bezpečí je velmi cenou hodnotou, se kterou terapeut zachází. Během rozhovoru reflektuje s

čím zachází, jak pracuje a proč, čím pomáhá nebo jak kontroluje, jak měří svoji profesionalitu

a jak si ověřuje úspěch celého procesu. Jistota terapeuta bezesporu napomáhá k vytvoření

bezpečí pro klienta. 

Souhrnně řečeno, proces připojování se k pacientovi, techniky aktivního naslouchání, práce s

bezpečím a otevírání rozhovoru vedou k možnosti dojednání zakázky. 

Práce se zakázkou

Práce  se  zakázkou  vychází  z  teorie  Hamburské  školy,  klinické  teorie  Kurta  Ludewiga.

Zakázka je téma, na kterém se klient s terapeutem domluví ohledně budoucí společné práce.

Zároveň si domlouvají způsob, jakým na tématu budou pracovat a jak poznají, že se tak děje

užitečným způsobem. Zakázka se může měnit jak během jednoho rozhovoru, tak během celé

terapie. Praxe potvrzuje, že terapie je nejužitečnější právě v momentě, kdy je dáno „na čem

a o čem“ se pracuje. Práce u lůžka nemocného však někdy nedovoluje až tak pečlivě pracovat

na  dojednávání  zakázky.  To  může  přinášet  nejistoty  na  obou  stranách  a  narušovat  tolik

potřebné bezpečí. V některých momentech si dokonce terapeut musí vzít na starost „o čem“

terapie bude a sám pokládat témata, což se děje v případech, kdy je pacient např. ovlivněn

léky  na  bolest,  sedativy  apod.,  nebo  je  po  chirurgickém výkonu.  Někdy  také  rozhovory

probíhají na odděleních jednotky intenzivní péče nebo ARO. V těchto situacích může terapeut

opustit dojednávání zakázky a rovnou pracovat s aktuální situací, tj. jak pacient svou situaci

zvládá a co se aktuálně děje. Ptáme se na bolesti, na psychickou pohodu. Můžeme rovnou

oslovit strach, plačtivé stavy, čí stavy úzkosti apod. Není totiž vzácností, že pacienti na těchto

odděleních prožívají záchvaty úzkosti, paniky, nebo naopak se uzavírají do sebe, pláčí, jsou



smutní, nekomunikují, nespolupracují. Zde nepracujeme se zakázkou. Úspěch terapie spočívá

v aplikaci techniky aktivního naslouchání, empatického zrcadení a reflektování situace „tady

a teď“.

  

Kazuistika

Paní J.N. leží na oddělení ARO, její stav je vážný, je po rozsáhlé operaci břicha, selhávají jí

ledviny,  má  velké  otoky,  sama  není  schopná  dýchat,  má  tracheostomii.  Je  při  vědomí,

komunikace je však omezená částečně tracheostomií, částečně sedativy. Lékařská prognóza je

však příznivá, ale pacientka musí být aktivní a s týmem zdravotníků spolupracovat. 

K pacientce je poslán terapeut, protože již dva dny proklamuje, že nechce žít, žádá odpojení

od přístrojů. 

Uveďme  rozhovor,  kterým  byla  navázána  spolupráce.  Situace  je  specifická  omezenou

komunikací.  Pacientka je schopna mluvit  v krátkých větách,  když si přidrží  tracheostomii.

Občas jí je špatně rozumět.

(T – terapeut, P – pacientka)

T: „Dobrý den, jsem psychoterapeutka zde na oddělení a posílá mě sestra. Má o Vás starost,

něco se zřejmě děje…“

P: Souhlasně kýve hlavou…

T: „Říkala mi, že nechcete žít...“

P: Pláče a odvrací hlavu...

T: „Je to těžká situace…“

P: Souhlasně kýve hlavou...

T: Chvíli ticho… „Můžeme o tom spolu mluvit...“

P: „Ne“

T: „Ne, protože nechcete, nebo že nemůžete?“

P: „Nemůžu, nikdo mě neposlouchá.“

T: „Já Vás můžu poslouchat, můžeme spolu najít způsob jak mluvit.“

P: Ticho, pláče…

T: „Musí to být těžké, moc těžké…“

P: „Ano...“

T: „Říkám si, co se všechno musí ty slzy znamenat...“

P: Pláče... „Už nechci žít...“
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T: „Nechcete žít…asi musíte být hodně vyčerpaná.“

P: „Už nemůžu...“

T: „Co nemůžete?“

P: „Dál… nechci už…“

T: „Chcete odpojit z přístrojů, říkala sestra.“

P: Souhlasně kývá hlavou, pláče...

T: „Když to uděláme, co se stane?“

P: „Úleva…“

T: „Aha, úleva…od čeho?“

P: „Mám sny, můry...“

T: „Máte špatné sny... Máte z nich strach?“ 

P: „Ano... Velký.“

T: „Můžeme o tom mluvit?“ 

P: „Ano...“

T: „Když o nich budeme mluvit, může se změnit situace, že nechcete žít?“

P: „Asi ano...“

T: „Zkuste vyprávět, já se budu ptát, když nebudu rozumět dobře, pokývejte hlavou, nebo mě

chyťte za ruku. Až budete unavená, skončíme a já přijdu za 2 dny znova...“ 

Pacientka začala vyprávět, že se jí ve snech zjevují lidé, kteří zemřeli. Má strach, co se s ní

děje, že nezvládne jen ležet a přemýšlet. Tento rozhovor je ukončen domluvenou spoluprací.

Terapeut bude za pacientkou pravidelně chodit. Pacientka si přeje pracovat na zvládání své

situace. Již po dvou rozhovorech mizí téma, že nechce žít, pomalu zpracovává strach ze smrti

a hledá možnosti, jak spolupracovat s personálem, být aktivní a tím zlepšit svoje uzdravení.

Později se také dotýká rodiny, vztahů a dalších plánů po propuštění. 

   Nejčastěji používané techniky v práci s onkologicky nemocnými  

Techniky v terapeutickém rozhovoru představují rejstřík konkrétních kroků, kterými terapeut

rozvíjí  rozhovor.  Techniky systemického přístupu představuje široká škála otázek a kroků,

které terapeut používá na základě reflexe a rozvoje rozhovoru. Každá  škola má pestrý rejstřík

otázek a postupů. Je však zcela na terapeutovi, jaké techniky zvolí.  Většina systemických

terapeutů kombinuje jednotlivé školy a vytváří si tím svůj vlastní styl. 

Praxe u onkologicky nemocných pacientů však přináší novou zkušenost. Je nezbytné rozdělit

kontexty práce. Zde je nutné znovu poukázat na rozdíl aplikovaného přístupu mezi případy



kdy pacient přichází do ambulance a sám žádá terapii a prací u lůžka. V prvním zmiňovaném

případě  terapeut  postupuje   svým obvyklým způsobem.  Pokud je  však  přítomen u lůžka,

rozhovor bývá omezen a je často postaven před situaci, kdy se s pacientem nepodaří zcela

dojednat téma a účel spolupráce. Terapeut pak pokládá otázky na základě svých předpokladů

a o to pečlivěji je musí v rozhovoru ověřovat. 

Většinou je užitečné ptát se na zvládání situace, na to, jak se nemocný cítí a jak mu je. Rovněž

ve  chvíli,  kdy  máme  s  pacientem  domluvené,  že  ho  navštívíme  po  operaci  a  pouze  se

zeptáme, jak se mu daří, nebo jen svojí přítomností dáváme nabídku k pomoci, ale pacient ji

nemusí využít. Zdánlivě se tato situace může jevit jako „neterapeutická“, ale naopak přináší

do vztahu s pacientem důvěru a prostor k tomu, že až bude schopen, pomoci využije. 

V neposlední  řadě  bývá  terapeut  pacienty  označován  za  jediného,  kdo  za  ním  přijde  na

návštěvu.  Z  tohoto  důvodu jsou v  podkapitolách  uvedeny  techniky,  které  lze  s úspěchem

v těchto situacích použít.  Neznamená to však, že zapomínáme na dojednávání toho, co by

pacient potřeboval! Naopak, velmi se doporučuje tyto techniky používat k vyjednávání toho,

co by pacient potřeboval a co je pro něj důležité. 

Znovu připomeňme, že každá technika může být použita v momentě, kdy se v terapeutickém

vztahu rozvíjí bezpečí a důvěra. Terapeut je připojen ke klientovi a proběhla nutná doba k

navázání spolupráce. Bez tohoto předpokladu se uváděné konkrétní otázky míjí účinkem a

mohou působit naopak nevhodně.

Práce s výjimkou

Výjimka je to, co se v jiných případech neděje nebo co je v příběhu pacienta výjimečné, jiné,

nevšední apod.

Výjimky můžeme rozdělit na záměrné a nezáměrné. Záměrné se dějí pod kontrolou pacienta,

nezáměrné nikoliv. Můžeme však využít obou k prezentaci toho, co je jinak, co je nového.

Sledujeme odlišnosti od popisovaného problému. 

Práci s výjimkou lze využívat v následujících typických případech.  

Pacient vypráví, že má velké bolesti. Terapeut se může ptát:

„Stalo se někdy, že jsou bolesti jiné?“

„Jsou někdy Vaše bolesti menší?“

„Popisujete, že máte velké bolesti... jsou stále?“

Pacient před operací nádoru vypráví o úzkosti a strachu, pláče. Zmiňuje se však i o naději, že

po operaci bude vědět, jak na tom je: 
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„Slyším, že máte strach, hodně o tom mluvíte, ale všimla jsem si i malé naděje, kterou máte.

Můžete mi o ní říct více?“ 

Pacient vypráví o tom, že má velký strach z recidivy nádoru, je přesvědčen, že se „to“ vrátí:

„Mluvíte o tom, že se nádor vrátí, pojďme si představit, že se to tak nestane. Co by ve Vašem

životě bylo jinak?“

„Co by se ve Vašem životě muselo stát, aby se nádor nemohl vrátit?“

„Co by se muselo stát, aby otázka recidivy nádoru nebyla pro Vás tak důležitá?“

Práce s výjimkou umožňuje odklonit pacienta od popisu problému a zaměřit se na situace, kdy

tomu tak nebude. Při práci pak využíváme skutečnosti, že bude v životě pacienta něco  jinak -

např.  bude mít  jiné  priority,  změní  se  vztahy,  změní  se  nahlížení  na  problémové situace,

vzniknou nové možnosti a pohledy. Na tomto předpokladu lze stavět a pak společně hledáme

„to nové“. 

Práce se zdroji

Zdrojem je v terapeutickém jazyce označováno to, co pacientům pomáhá v adaptaci na jejich

situaci, co pomáhá v překonávání potíží a zvládání. V systemické psychoterapii platí pravidlo,

že  zdroj  vždy pojmenovává pacient  a  terapeut  ho respektuje,  ať  už je  za zdroj  označeno

cokoliv. Terapeut pouze rozvíjí možnosti využití zdroje a zacházení s ním. 

Se zdroji je užitečné pracovat hlavně z důvodu, že nemocní, často pod záplavou aktuálních

potíží, obav a úzkostí, nejsou schopni vidět své možnosti. Mají pocit, že selhávájí, že svoji

situaci nezvládají. Na základě otázek, které vedou k práci se zdroji, může pacient postupně

objevovat svoje možnosti a mechanismy, které ho navracejí zpět ke kompetenci. 

Příklady práce se zdroji: 

Pacient vypráví jak se stalo, že je v nemocnici, jak vše zvládl a co ho ještě čeká. „Slyším, že

Váš příběh není jednoduchý, často jste se ocitl v nepříjemných situacích. Přesto však říkáte,

že jste to zvládl. Co bylo tím, co Vám nejvíce pomohlo? … a ještě?  Jak toho můžete využít

příště?“ 

Pacient je ve vážném stavu, má mnoho zdravotních komplikací... „Vnímám, že Vaše situace je

velmi těžká... Říkám si, jak to zvládáte?“ Na tuto otázku mohou pacienti ve vážném stavu

odpovědět, že to nezvládají. Pak je nutné rozvíjet téma „nezvládání“ - co si pod tím můžeme

představit a jak jej nemocný sám vnímá. Není vyjímkou, že v těchto případech oslovujeme

strach ze smrti,  vyčerpání, ztrátu motivace dál bojovat a žít.  Může se stát,  že je nemocný

svým stavem tak vyčerpaný a unavený, že si smířlivě přeje v klidu zemřít. I to může být pro
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nemocného ulevující a vysvobozující - viz kazuistika č.3.

Další otázky na zvládání se mohou vyvíjet z vyprávění pacientů. Velmi často se totiž ptáme,

jak zvládájí chemoterapie, jak to probíhá... Jak se dnes mají apod. Pacient sám vyslovuje, co

mu pomáhá, co ho motivuje. Jak již bylo řečeno, je užitečné toto rozvíjet a podporovat. 

Kazuistika

Na chirurgické  oddělení  je  opakovaně  přijímána  pacientka  v  pokročilém stadiu  rakoviny

dělohy.  Absolvovala  již  několik  cyklů  chemoterapií  a  ozařování.  Bohužel  primární  nádor

metastazoval  a  ozařování  zanechalo  četné  nežádoucí  účinky.  Pacientka  má velké  potíže  s

vylučováním,  má  až  nesnesitelné  bolesti,  je  na  velkých  dávkách  opiátů.  Je  kachektická,

výrazně  unavená.  De facto  se  jedná  o  terminální  stadium nemoci.  Psychický stav  kolísá,

prožívá úzkosti, strach, vztek, beznaděj. Terapeut s pacientkou dlouhodobě pracuje na zakázce

jak zvládnout svůj stav. Někdy pacientka dobře spolupracuje, ale při velkých bolestech a po

zákrocích terapeuta až vulgárně odmítá. Nicméně vnímá psychoterapii jako podporu, mluví o

zdrojích, o tom, co jí pomáhá - víra, že by to mohlo být lepší, sleduje malé pokroky, které

dělá. V pozadí příběhu je vztah s manželem, který není ideální. Podporu od něj moc nevnímá,

uvádí, že je na vše sama.

K poslední hospitalizaci přichází velmi vysílená, má horečky, není schopná se o sebe postarat,

byl jí doporučen pobyt v nemocnici. Při prvním rozhovoru je pacientka smutná, zklamaná, že

to takhle dopadlo, ale na druhou stranu je ráda, že je v nemocnici. Zná to tady, bude jí tu

dobře.  Terapeut se zaměřuje na zvládání a na aktuální potřeby -  už to nechce zvládat,  už

nemůže. Pacientka pokládá otázku, zda může umřít. Terapeut se ptá, co by chtěla ona... „Jít na

cigáro a v klidu umřít,  už nemůže, nikdo si  nedovede představit,  co vytrpěla...“ Terapeut

oceňuje její schopnosti a možnosti stav dlouhodobě zvládat. Doprovází pacientku na cigaretu,

je klidná, ale vyčerpaná. Pacientka opakuje, že jediné co může, je umřít. Poslední terapeutická

intervence spočívá v tom, že terapeut s pacientkou sdílí její rozhodnutí, nechává prostor pro

její pocity, přání a vůli - pracuje aktuálně s jejími možnostni, s jejími zdroji. 

Pacientka v klidu v noci umírá.

   práce s     cílem  

Metodika práce s cílem vychází z metodologie „short therapy“ - „krátké terapie“. Ve většině

případů se můžeme pacienta dotazovat na cíle naší spolupráce - na to, co bude díky terapii, co

bude jiného nebo čeho by chtěl v terapii dosáhnout.¨



Otázka  na  cíl  se  také  může  u  onkologických  pacientů  týkat  formy  práce  -  zda  cílem

spolupráce má být doprovázení „pomozte mi mou situaci zvládnout, pochopit ji“, nebo zda se

máme zabývat možnou změnou - „co se má změnit, co má být jinak“. 

Při  práci  s cílem  musíme  mít  na  paměti,  aby  byl  cíl  vždy  dobře  formulovaný.  Dobře

zformulovaný cíl splňuje následující kritéria: 

Je konkrétní - zaměřujeme se na konkrétní popis jevů. Ptáme se, co, kdy a kde bude, např.: 

T: Co se díky naší spolupráci stane?

P: Nebudu se bát, že se mi nemoc vrátí..

Následují otázky zaměřené na potřeby pacienta k dosažení cíle, jak jej lze dosáhnout,  jak to

poznají ostatní apod. 

Je splnitelný - cíle musí být v kompetencích klienta, má být dosaženo úspěchu. Např. při

práci s cílem, aby se pacient nebál, že se nemoc vrátí, nepracujeme s tím, že se nemoc nevrátí,

ale  s tím,  aby  strach  z této  skutečnosti  neovlivňoval  jeho  život.  Pracujeme  na  tom,  aby

dokázal zvládat svoje obavy při kontrolních vyšetřeních. Můžeme tak podporovat stadium tzv.

remise, kdy je nemoc „v klidu“ a pacient se vrací úplně nebo částečně k činnostem a rolím,

které dělal před nemocí. Je uveden pouze příklad jednoho možného cíle terapie, podobně však

lze pracovat i s  ostatními cíli. 

Je náročný - v tomto spojení se náročností rozumí vyžadování určitého úsilí nemocného, aby

cíle dosáhl. Tímto však podporujeme jeho kompetence ke změně a ukazujeme mu fakt, že

může jisté skutečnosti ve svém životě ovlivnit. Ptáme se pacienta jak on sám může přispět

k naplnění cíle. Co pro to udělá a jak. Vždy ale klademe důraz na to, aby bylo výše uvedené

v možnostech pacienta.

Cíl je začátek žádoucího - vraťme se k příkladu cíle, kdy pacient žádá, aby se přestal bát

představy, že se jeho nemoc vrátí. Pokud důsledně dbáme na propracovanost a jasnou definici

cíle, vlastně pracujeme s tím, jak to vypadá, když se pacient nebojí. Nastane-li takový stav a

pacient o něm mluví, můžeme prohlubovat změnu. S úspěchem lze na začátek použít otázku:

„Jaký je první nejmenší krok k tomu, abyste se návratu nemoci nebál?“ Tuto otázku nadále

rozvíjíme - co pro to můžete udělat, podle čeho poznáte, že vám to funguje, jak to poznají

druzí apod. 

Cíl má být interaktivní – rozvíjíme žádoucí chování pacienta směrem k druhým lidem. Např.

„Až se nebudete bát, že se nemoc vrátí, bude něco jinak ve vztahu k vaší manželce, dětem

apod.“ Podporujeme tím skutečnost, že pacient stále zastává různé role a podněcujeme tím
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žádoucí změny. 

S cíli lze také pracovat skrze další techniku a tou je škála. Většinou je cíl na stupnici označen

jako 10. Ptáme se, kde je pacient nyní, jaký bude nejmenší možný krok od místa, kde je teď.

Jak to dělá, že je již něco hotovo apod.

Praktické zkušenosti ukazují, že nelze pracovat bez cíle. Záleží však na tom, kdo cíl určuje.

Užitečnější je, aby cíl kontaktu určoval pacient. Při práci s pacienty se však dostáváme do

situace,  kdy  cíl  určuje  terapeut  (už  jen  předpokladem,  že  je  rozhovor  přínosný)  nebo

zdravotnický  personál.  Lze  v určité  fázi  pracovat  s naším  cílem  (např.  úleva,  nabídka

pomoci), ale je žádoucí orientovat rozhovor na cíle, které určuje pacient. 

Práce s     metaforou, externalizace  

Techniku práce s metaforou a externalizaci uveďme záměrně vedle sebe. Praxe ukazuje, že

používání  metafory  během  rozhovoru  s pacientem  dovoluje  elegantně  vstoupit  do  říše

externalizace. Pacient získává odstup od důvěrně známého a samozřejmého. Může zažít pocit

odosobnění,  kdy se problém, o kterém mluví,  netýká jeho, ale je pouze součástí  nějakého

příběhu, který se vypráví. Tato možnost se v běžných těžkostech onkologické problematiky

ukazuje jako ulevující, účinná a podnětná. 

Narativně orientovaný terapeut jistě podotkne, že toto je v každé terapii přeci velmi nosné.

Vraťme se však do kontextu nemocnic, do velmi omezeného prostoru pro rozvíjení rozhovoru.

Práci  s metaforou a  následnou externalizaci  doporučujeme,  stejně jako práci  se zázračnou

otázkou, v momentě, kdy můžeme této práci věnovat potřebný čas. V momentě, kdy pacient

např. usíná během rozhovoru nebo má velké bolesti, je tato technika spíše kontraproduktivní. 

V situacích, kdy je možno rozvíjet vyprávění a s příběhy „si hrát“, jsou vhodné otázky, které

v úvodu dekonstruují  ztotožnění se s problémem. Umožňují  náhled z jiných rovin a dávají

možnost  nepřikládat  problémům  takovou  váhu.   Tato  technika  je  ilustrována  příběhem

pacienta v kazuistice č.4.

Kazuistika

Na chirurgické  oddělení  je  přijat  pacient  k druhé  operaci  pro  nádor  v oblasti  střev.  Jeho

prognóza je dobrá, jedná se pouze o výkon malého rozsahu. Terapeut s pacientem navazuje

spolupráci,  ptá  se  ho,  jak  se  mu daří,  jak  probíhalo  období  od poslední  operace.  Pacient

popisuje, že svoji situaci zvládá docela dobře, byl ale hodně doma, moc se s tím vývodem

nedalo dělat. Ve svém vyprávění se však vrací ke chvílím, které prožil při první operaci: 



P: „Pár dní po tom, co mi to udělali to bylo dobrý, ale pak jsem dostal strašný bolesti, měl

jsem průjem, horečky, pak se do toho přidal zápal plic, byla to hrůza, pak mě převezli na

metabolickou  jednotku,  byl  jsem  zesláblý,  podvyživený,  skoro  jsem  umřel...  Všechno  to

začalo tím průjmem... Nevím, kde jsem k tomu přišel...“

T: „Tento příběh, co mi vyprávíte, je nyní nějak důležitý?“

P: „Je, bojím se, že se to bude opakovat.“

T: „Co by se mělo opakovat?“ 

P: „Že přijde ten průjem a všechno spustí.“

T: „Že přijde a bude se opakovat vše, co jste zažil při první operaci?“ 

P: „Ano, přesně tak...“

T: „Jak se to stává, že průjem chodí?“

P:  „No to  vůbec  nevím...  Asi  nějaká  nákaza,  nebo  komplikace,  to  dneska  můžete  chytit

kdekoliv...“

T: „Takže třeba i mimo nemocnici... Musí to nutně souviset s nynějším pobytem?“

P: „Nemusí, to ne...“

T: „Tak jak to ten průjem tedy udělá, že by měl nad Vámi takovou moc?“

P: Smích… „To nevím. Já se ho bojím, že dokáže to, co minule.“ 

T: „Takovej průjem, ten je mocnej…“

P: Smích… „To máte pravdu... No, možná, že by nemusel mít na mě takovou moc...“

T: „Jak to? Co byste dělal jinak?“ 

P: „Prostě bych si z toho nic nedělal,  kdyby to přišlo a nedával bych si to do souvislostí

s předchozím průběhem.“

T: „To je skvělý nápad, co byste tím ještě získal?“ 

P: „Doktor mi říkal, že průjem po takovéhle operaci střev je normální, než se to všechno

dostane do pořádku, takže bych mu asi věřil a neměl bych strach, že bude následovat zápal

plic, metabolka…“

T: „Aha... To je ale jiný příběh, než na začátku.“

P: „To ano, koukám na to, že bych to mohl nějak ovlivnit.“

T: „Čím?“

P: „Že si to nespojím a řeknu si, že je to běžný průběh.“

T: „To by šlo?“ 

P: „Ano…“ atd..

Rozhovor pokračuje cca 5 dní po operaci: 



P: „Tak si představte, že jsem měl průjem...“

T: „Ale nemáte zápal plic, jak to?“ 

P: „Všechno bylo dobré, pak ke mně přišla návštěva a dostal jsem večeři, bylo tam kolečko

salámu, tak jsem ho snědl. Pak odešli a já dostal strašný křeče a horečku. Měl jsme i průjem.

Vyděsil jsme se. Tak jsem volal sestru a doktora. Řekli mi, že se to stát může, ať jsem v klidu

a udělali mi nějaká vyšetření…“

T: „A dál?“ 

P: „No...  Bál  jsem se,  ale  pak jsem si  řekl,  že už se mi mockrát stalo,  že se mi udělalo

nevolno, ale nemusí to ještě znamenat, že umřu.“ 

T: „To nemusí...“

P: „Radši jsem se vyspal... Věřil jsem doktorům a sobě, že to zvládnu...“

T: „Takže příběhy se nemusí opakovat?“ 

P: „Ne, tohle je úplně jinej příběh... Chci domů, chci se uzdravit.“

T: „Tak do toho…“ atd…

Pacient  byl  propuštěn  10.  den  po  operaci.  Stav  se  obešel  bez  vážných  pooperačních

komplikací. 

   Zázračná otázka  

Zázračná  otázka  je  jednou  z technik  „krátké  terapie“,  vhodných pro  práci   s onkologicky

nemocnými.  Její  podstatou je  totiž  fakt,  že  zcela  odkláníme pacienta od jeho problému a

navozujeme  představu,  že  problém,  který  má,  není.  Jakoby  zázrakem  zmizel.  Dále  pak

rozvíjíme práci s výjimkami, kdy problém není. 

Zázračnou  otázku  používáme  vždy  s důkladnou  předchozí  reflexí  její  potencionální

užitečnosti. 

Položení zázračné otázky vyžaduje určitou přípravu a časovou dotaci. Musíme si být jisti, že

bude dostatek prostoru se jí věnovat. Vyžaduje i určitou teatrálnost ze strany terapeuta a víru

na straně pacienta, že zázraky se dějí. Pokládáme ji většinou v začátcích rozhovoru. 

Uveďme  příklad  zázračné  otázky  v momentě,  kdy  se  snažíme  rozvíjet  s pacientem téma:

„Mám z toho všeho strach... Jak zvládnu svoji nemoc, léčbu apod...“

T: „Věříte na zázraky?“ 

P: „Ano, někdy ano, možná v ně i doufám...“

T: „Já také... Zkusme si tedy jeden takový spolu teď představit... Dnes jste za mnou přišel,

celkem v dobré náladě, ale říkáte mi, že máte strach, jak svoji nemoc zvládnete... Tady si o



tom společně povídáme... Pak jdete domů, děláte to, co byste dělal běžně... Pak jdete spát...

Usnete docela brzo... V klidu spíte... Máte hezké sny...  A v tom momentě se stane něco, něco

jako zázrak a všechny Vaše obavy a strachy, jak svoji nemoc zvládnete, zmizí... Jsou pryč... A

Vy se ráno probudíte a nebude o tom, že se ten zázrak stal,  vědět...  Vstanete, děláte věci

běžně, jak jste zvyklý a najednou... Jakou první věc začnete dělat jinak než jste zvyklý?“ 

P: „Budu si moct dát kafe, protože se nebudu bát, že mě bude bolet žaludek...“

T: „A potom?“ 

P: „Budeme mi lépe...“

T: „Jak? Popište mi to více…“ atd...

Rozvíjíme s pacientem výjimky - to, co bude jiné, kdy jeho obava zmizí. Ptáme se, kdo to

pozná, jak na to bude reagovat, koho to nejvíce překvapí. Můžeme použít škálu, ve smyslu,

jak blízko jsme této změně. Nebo k jakým změnám dojde po zázraku za týden, za měsíc, za

půl roku apod. Všechny tyto otázky můžeme pružně rozvíjet dotazem: „A co ještě?“. Zásadou

pro práci se zázračnou otázkou je důsledné dotazování terapeuta a držení pacienta v popisu

toho, co bude po zázraku. Pokud toto není dodrženo, zázračná otázka ztrácí smysl. 

Výhody systemického přístupu v     psychoterapii onkologicky nemocných  

Psychoterapie je bezesporu velmi důležitou součástí péče o onkologicky nemocné. Patří do

komplexního  přístupu  léčby  onkologických  onemocnění.  Psychologové  a  psychoterapeuti,

kteří pracují s těmito pacienty, mají různé terapeutické přístupy, vycházející z různých škol.

Všichni se však shodují, že cílem každé terapie je pacientům pomáhat a ulevovat od jejich

potíží.  Otázkou však je,  jakou cestou  a  formou práce  k tomuto dojdeme a  co je  všechno

potřeba k průběžné realizaci. 

Některé školy a hlavně systémy, které se uplatňují v péči o nemocné, resp. ve zdravotnickém

zařízení,  musejí  respektovat  předpoklady o příčině a následku, o diagnózách apod. Praxe,

bohužel,  ukazuje  stále  potřebu  nemocné  dále  diagnostikovat  k tomu,  aby  jim  mohla  být

poskytnuta psychoterapie. Stále trvá předpoklad, že bez diagnózy nelze poskytnout účinnou

psychoterapii.  Onkologičtí  pacienti  jsou  pak vystavováni  dalším nepříjemným vyšetřením

a dostanou de facto diagnózu další. Pak se jich teprve někdo zeptá, co potřebují. Jistě by se

našla spousta odpůrců tohoto názoru, ale takto lze popsat běžnou praxi v nemocnicích. 

Systemický přístup nabízí pohled jiný. Hlavním nástrojem systemické terapie je rozhovor -

léčíme  rozhovorem.  Známe  techniky  a  postupy,  které  rozhovor  rozvíjejí  a  hledají  nové

možnosti  pro  pacienty.  Tyto  postupy se opírají  o  výše popsané  filozofické  teze.  Hlavním
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rozdílem mezi systemickým a „klasickým“ přístupem k psychoterapii  je fakt,  že zásadním

subjektem pro terapii je pacient, nikoliv diagnóza. O tom může svědčit i skutečnost, že život

ohrožující nemoc je sama o sobě náročná situace, která otřese životem každého z nás. S touto

situací jsou spojeny mnohé otázky a potřeby. Neznamená to však, že musí být nutně porušena

psychická  integrita  člověka  natolik,  že  potřebuje  další  diagnózu.  Tímto  tvrzením  se  ale

nezavrhují další možnosti pro pacienta řešit svoji situaci např. s psychiatrem. Naopak, někdy

je velmi přínosná tato mezioborová spolupráce. Souhrnně řečeno, mluvit s pacientem o jeho

situaci můžeme kdykoliv, bez předchozího stanovení psychiatrické diagnózy. 

Další výhodou systemického přístupu je důraz na práci v různých kontextech. Mezi základní

postupy patří reflexe předmětu práce, kdo je zadavatel zakázky a kdo klient. Umožňuje pak

lepší orientaci v dané situaci a nabízí možnost nepřímo ovlivnit psychický stav nemocného

prostřednictvím supervizní práce s personálem. 

V neposlední  řadě  spočívá  podstatná  výhoda  systemického  přístupu  v neustálé  reflexi

postupů, které jsou v přímé práci používány. Terapeut se stále pohybuje v kontextech osmi

způsobů profesionální práce. Je pro pacienta partnerem, ne expertem, který mu radí, jak na

jeho život. 

Systemický  psychoterapeut  respektuje  přístup  svých  kolegů,  podporuje  mezioborovou

spolupráci.

Supervizní práce se zdravotnickým personálem

Práce  lékaře  nebo zdravotní  sestry  v oblasti  onkologie  je  hodnocena jako  velmi  náročná.

Mimo  odborných  požadavků  medicínského  typu  je  na  zdravotníky  kladen  nárok  zvládat

situace s nemocnými z pohledu psychologie - sdělování diagnóz, domlouvání náročné léčby,

práce s umírajícími, s rodinami apod. Často se v této souvislosti setkáváme se syndromem

vyhoření  nebo  i  apatií  vůči  potřebám  nemocných.  Proto  práce  poukazuje  na  nutnost

přítomnosti psychoterapeuta nejen pro pacienty, ale také pro zdravotníky. 

Systemicky orientovaný terapeut má ve své výbavě dovednost práce v různých kontextech. To

znamená,  že  může reflektovat  spolu  se zdravotníky,  přímo v průběhu jejich  práce,  příběh

pacienta a potíže v komunikaci s ním. Díky tomu jim může nabídnout podpůrnou supervizi a

poradenství zvláště v komunikačních dovednostech. Cílem těchto aktivit je podpora psychické

pohody personálu, prevence syndromu vyhoření a podpora jejich odborného rozvoje (v rámci

kompetencí terapeuta). 



Terapeut  tak  balancuje  prostředí  vztahů  mezi  nemocnými  a  zdravotníky.  Děje  se  to  díky

neustálé reflexi těchto vztahů jak při práci s pacienty, tak i se zdravotním personálem. Cílem

terapeuta je také posílit  vztah pacient - zdravotník a posunout jej  na úroveň partnerství a

funkční  spolupráce,  při  které  pacient  vyjadřuje  své  potřeby  a  zdravotník  na  ně  reaguje.

Výsledkem takto nastavené rovnováhy má být efektivně probíhající léčba a tím spokojenost

pacienta  i  zdravotníka.  V případě velkých obtíží  při  budování  těchto funkčních vztahů se

doporučuje použít techniky mediace, tj. vstoupit přímo do vztahu nemocného a zdravotníka

jako prostředník s cílem vybudovat efektivní spolupráci obou stran.


