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Abstrakt
Tato bakalářská práce je zaměřena na vztah pacienta a lékaře, k jehož změně může dojít
vlivem internetu a moderních technologií. Možná vztahová proměna je zkoumána
z perspektivy pacientů s Crohnovou chorobou. Cílem práce je zjistit, zda přístup k internetu
může ovlivnit vztah mezi pacientem a lékařem. V teoretické části je rozpracován význam
důvěry, která plní důležitou funkci právě ve vztahu mezi pacientem a lékařem. Dále je zde
také objasněna sociální role nemocného ve společnosti a následně medicínský popis
Crohnovy choroby. V empirické části jsou prezentovány a analyzovány výsledky práce. Data
byla shromážděna pomocí polo strukturovaných rozhovorů s šesti pacienty, kteří trpí
Crohnovou chorobou a s dvěma předsedkyněmi pacientských organizací. Výsledky výzkumu
nepotvrdily předpoklad, že přístup k internetu může být příčinou změny vztahu mezi
pacientem a lékařem. Dotazovaní respondenti uvedli, že vztah s jejich lékařem je založen na
důvěře a informace zjištěné z internetu by neupřednostnili před těmi, které jim poskytne lékař.

Abstract
This bachelor’s thesis focuses on the relationship between the patient and the doctor, which
can be changed by the influence of the Internet and modern technologies. Possible
relationship transformation is investigated from the perspective of patients with Crohn's
disease. The aim of the work is to find out whether Internet access can affect the relationship
between the patient and the doctor. In the theoretical part, there is described the importance of
trust, which fulfills an important function in the relationship between the patient and the
doctor. Furthermore, the social role of the patient in society and the medical description of
Crohn's disease are also clarified here. The results of the thesis are presented and analyzed in
the empirical part. The data was gathered through semi structured interviews with six patients
with Crohn's disease and two chairmen of patient organizations. The research results did not
confirm the assumption that access to the internet may be the cause of a change in the
relationship between the patient and the doctor. Respondents interviewed stated that the
relationship with their doctor was based on trust, and the information found from the Internet
would not be preferred to those provided to them by their doctor.
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1

ÚVOD

Obsahem mé bakalářské práce bude zkoumání důvěry ve vztahu mezi pacientem a lékařem,
která může být narušena mediálním vlivem. Práce je konkrétně zaměřena na pacienty
s Crohnovou chorobou. Jedním z hlavních důvodů, proč jsem si vybral toto téma je jeho
aktuálnost, jelikož pacientů s Crohnovou chorobou v posledních letech výrazně přibývá.
Dalším důvodem, kvůli kterému má smysl toto téma zkoumat je, že vliv médií, především pak
internetu, může vést k úpadku důvěry v odbornost lékaře a tím i celou medicínskou expertízu.
V současné době je internet přítomen téměř v každé domácnosti. Toto médium jsme si zvykli
využívat na denní bázi. Posuzování zdravotního stavu dle informací z internetu však může být
nebezpečné, jelikož nedokážeme s jistotou určit, zda jsou informace dostatečně relevantní.
Práce se bude snažit zmapovat přístup lékařů k průběhu celé léčby. Od prvotních příznaků, po
diagnózu až k současné situaci, v které se pacient nachází. Po celou dobu však bude na
problematiku nahlíženo z pohledu pacienta. Pokusím se zjistit, jaké měl pacient očekávání,
jaký byl přístup ze strany lékařů a zaměřím se na průběh jejich vztahu, abych dokázal zjistit,
co může vést pacienta k tomu, aby začal vyhledávat informace z jiných zdrojů. Teoretická
část nás seznámí s vymezením důvěry, jakou funkci plní tento fenomén ve společnosti a jak
na něj bylo nahlíženo významnými sociology. Dále se bude snažit identifikovat sociální roli
nemocného člověka ve společnosti a jak se tato role v průběhu let měnila v závislosti na
různých faktorech. V další části bude rozebírána úloha internetu v přístupu pacienta ke
zdravotnictví, přičemž bude poukázáno na klady i zápory využívání internetu. Poslední
kapitola teoretické části popíše Crohnovu chorobu z medicínské perspektivy. Empirická část
bude obsahovat cíl výzkumu a zvolenou metodiku, která bude založena na polostrukturovaných rozhovorech s pacienty, trpící Crohnovou chorobou. V této části budou také
zveřejněny výsledky výzkumu, které odhalí vztah respondentů s jejich lékaři a bude se snažit
najít odpověď na otázku, jakým způsobem může internet narušit důvěru mezi pacientem a
lékařem.
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2.1

Teoretická východiska práce
Koncept zkoumání – důvěra
Slovo důvěra můžeme označit za sociologický fenomén. Je součástí každodenního

fungování vztahů v lidských životech1. V průběhu zkoumání tohoto fenoménu se podařilo
vytvořit mnoho rozdílných definic a možných konceptů, z jejichž hlediska se dá na důvěru
pohlížet. Jedná se tedy o pojem vysoce komplexní, který nelze jednotně definovat. Důvěra
plní významnou společenskou roli. Bez vzájemné důvěry mezi občany stát nedokáže
efektivně fungovat. Francis Fukuyama označil vzájemnou důvěru mezi občany jako „sociální
kapitál“. (Fukuyama, 1995) V situaci, kdy si občané navzájem nevěří, vynakládají značné
prostředky pro svou vlastní ochranu a tím oslabují hospodářskou sílu své země. Vzájemným
soupeřením totiž poskytují výhodu svým soupeřům. Je důležité, aby se jedinec od raného
věku učil přijímat jednotlivé sociální role, které následně uplatní v průběhu svého života. Dle
autora se jedinec těmto rolím dokáže naučit především v rodině. Důvěra je nezbytná pro
fungující společnost. (Fukuyama, 1995)
V mém případě plní důvěra mezi pacientem a lékařem významnou vztahovou vazbu,
která je založena zejména na emocionální bázi. Zajímat mě bude především, do jaké míry
tento vztah můžou ovlivnit ať už tradiční, nebo tzv. nová média. Konceptem důvěry se
aktivně zabývalo mnoho významných sociologů v historickém kontextu. Jedná se tedy o
společensky velice významné téma, a to především z důvodu, že důvěra je úzce spjata
s fungováním mezilidských vztahů. Její výskyt zaznamenáváme při každé sociální interakci,
ať již přímé či nepřímé. (Giddens, 1999) Příkladem může být vztah mezi rodičem a dítětem,
učitelem a žákem, občanem a státem nebo třeba pacientem a lékařem.
Jedním z vlivných sociologů, který se důvěrou zabýval, byl Anthony Giddens, který
důvěru definoval jako: „důvěřivost v, nebo spoléhání se na, určitou vlastnost nebo atribut
osoby nebo věci, či pravdivost určitého tvrzení.“ (Giddens, 1998:34) Giddens tedy popisuje
důvěryhodnost jako hodnocení souborů vlastností a dovedností jedince nebo konkrétní
zkoumané věci, díky kterým se dá následně na jedince spolehnout. Tato definice velice dobře
vystihuje podstatu důvěry mezi lékařem a pacientem. Důvěra má přímou souvislost s dvěma
základními psychosociálními procesy, které na sebe navzájem působí. Jedná se o socializaci a

Formy důvěry se dají zkoumat nejen v sociologii, ale také napříč jinými obory jako je například psychologie či
filozofie.
1
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individualizaci jedince. Narušení základní důvěry jedince může zapříčinit ztrátu důvěry nejen
v lidi a blízké okolí, ale také ztrátu důvěry k sobě samému. (Giddens, 1991)
Giddens také pracoval na popisu života v pozdně moderní společnosti. Velice podstatné
téma viděl právě v tom, zda je pacientům poskytováno dostatečné množství informací. Je totiž
nesmírně náročné správně se zorientovat v labyrintu informací, které má pacient k dispozici.
Získané informace mohou být mezi sebou často v rozporu. Naše úmysly je tedy třeba dopředu
pečlivě promýšlet, a to neplatí pouze pro nemocné lidi. Giddens nevěnuje svou pozornost
pouze důvěře v konkrétní osoby, ale také důvěře v expertní systémy. Vhodným příkladem je
situace, kdy pacient navštíví lékaře s očekáváním, že si lékař dokáže poradit s jeho
problematikou. Chová tedy důvěru v jeho profesi, jelikož jeho samotné znalosti
v medicínském oboru jsou nedostatečné. Autor předpokládá, že důvěra v expertní systémy je
založena na principu symbolického fungování našeho sociálního a fyzického života. Vnímá je
jako jednotlivé objekty, které využíváme při každodenním fungování. Bez důvěry si není
schopen představit život. Autor se snaží odpovědět na otázku, proč mají lidé důvěru
v systémy, kterým nerozumí? Tvrdí, že je velice podstatné, aby si každý člověk vymezil svou
důvěru a dle ní se také následně řídil. To především z důvodu, že osvojení si vlastní důvěry
může být jedním z předpokladů důvěryhodnosti a spolehlivosti jedince, skrz kterou je vnímán
svým okolím. Odpověď nachází již v raném věku, kdy probíhá proces socializace a již dětem
je vštěpována úcta k oborům, kterým nerozumějí, zejména oborům technickým. To znamená,
že moderní společnost funguje na bázi důvěry občanů v jednotlivé instituce, přičemž se
předpokládá, že její členové by měli disponovat patřičnými schopnostmi a dovednostmi. Tato
důvěra následně vytváří závazky, které se tvoří mezi laiky a odborníky (experty). Občané jsou
tímto způsobem nuceni spoléhat se na tvrzení expertů. (Giddens, 1998)
Další z významných sociologů, který se v 50. letech minulého století zabýval vztahem
mezi pacientem a lékařem, byl Talcott Parsons, jenž nahlížel na tento vztah pohledem
strukturálního funkcionalismu. Chápal tedy funkci medicíny ve společnosti jako
institucionální kontrolu, která má za úkol zvládat nemoci občanů. Pacient je tedy nucen plně
se podřídit lékařské péči, jejíž funkcí je zase zbavit dotyčného jeho nemoci a zajistit tím
správný chod společnosti. Tento normativní vztah autor dále rozšiřuje v konceptu „sick role“.
Pomocí tohoto konceptu poukázal na to, že termínem „být nemocný“ neoznačujeme pouze
fyzickou stránku věci, kdy je tělo oslabeno, ale také jistou formu sociálního chování, kterou
můžeme označit za stav deviace. Nemoc výrazným způsobem omezuje člověka jak na
biologické, tak na sociální úrovni. (Parsons, 1991, 430-431) V zájmu pacienta by rozhodně
3

mělo být usilování o co možná nejrychlejší vyléčení, aby se mohl vrátit zpět ke svým
každodenním povinnostem a mohl se s odpovídající kvalitou věnovat své sociální roli.
Zásadní rozlišností je však fakt, že pacient není za svůj stav přímo odpovědný. Tím, že
dobrovolně vyhledá lékařskou pomoc, společnost akceptuje jeho stav jako legitimní. Být
nemocný tedy není bráno jako jeho pochybení. (Parsons, 1991, 440) Koncept nemocného
vnímal jako velice důležitý mechanismus sociální kontroly v kapitalistické společnosti.
Příspěvek Talcotta Parsonse byl také důležitý pro vznik subdisciplíny sociologie medicíny a
lékařství, především díky jeho významnému teoretickému uchopení zdravotnictví. Sociologie
by v medicínském prostředí mohla najít své uplatnění a přinést širší a komplexnější pohled
z vypozorovaných sociálních procesů, odehrávajících se na poli medicíny. Díky této teorii
došlo k shromažďování dalších vědomostí a poznatků, z kterých se následně vytvořil relativně
ucelený obraz, který výrazným způsobem přispěl k rozvoji tohoto oboru. Na jednotlivé
pacienty se začalo pohlížet jako na individuální případy, které se od sebe navzájem liší
různými proměnnými. Mezi jednotlivými proměnnými byla zmíněna například rasa, pohlaví
nebo třeba sociální třída, do níž jednotlivec příslušel. Pacient byl tedy označen za takzvaný
„nepopsaný případ“ lékařského diskurzu. (Hardey, 1999, 820)
Parsonsovo teorie role nemocného se však začala stávat problematickou s nástupem
chronických onemocnění. V této době se kapitalistická společnost začala silně orientovat na
ekonomickou prosperitu společnosti, která měla také vliv na oblast zdraví. „Zisk by měl být
vyloučen ze zdravotního světa“. (Parsons, 1951: 435) Tato transformace výrazným způsobem
ovlivnila také vztah mezi pacientem a lékařem, jelikož hlavním cílem medicíny do té doby
bylo zajistit zdraví občanů, bez čehož se žádný fungující stát nemůže obejít. S příchodem
kapitalismu se však medicína začala orientovat na jiné zdroje (především ekonomické) a tím
se počaly vytvářet sociální rozdíly. Pacienti i lékaři začali upřednostňovat odlišné zájmy.
Především začaly být pacientům nabízeny různé druhy léků, z kterých těžily především
farmaceutické společnosti, ale odpovídající účinky v procesu léčby se nedostavily. Tím došlo
k úbytku důvěry v jejich vzájemném vztahu. (Lupton, 2003)
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2.2

Sociologie medicíny a lékařství
Jedná se o jednu z nejmladších sociologických subdisciplín, která zaznamenala velice

prudký nárůst oblíbenosti, zejména v USA, a to v období po druhé světové válce. Díky
finančním podporám ze státního fondu a neziskových organizací se tento podobor začal
vyučovat na lékařských fakultách. Netrvalo dlouho a sociologie medicíny pronikla také do
Západní Evropy a později dokonce i do tehdejšího Československa. Pro evropské myšlení
byla tato sociologická subdisciplína příznačná. Tématy, která úzce hraničí s medicínou, se již
dříve zabývali sociologové jako Durheim či Le Play. (Křížová, 2001, 117)
Prvotně užil pojmu „sociologie medicíny“ Charles Mc Intire, který tento termín
vykládal spíše jako nauku, která zkoumá jednotlivé stránky lékařské profese a její pravidla.
(Matcha, 2000, 8) Od té doby byla medicínská sociologie považována za tentýž výraz jako
sociální lékařství. Jako právoplatnou sociologickou subdisciplínu jí začala vnímat americká
společnost po skončení druhé světové války. Známý americký filantrop Ruderman definoval
sociologii medicíny a zdravotnictví jako vědu, jenž se zabývá „studiem systému zdravotní
péče jako společenské instituce a otázkami zdraví a nemoci a jejich vztahu k sociálním
faktorům“. (Ruderman, 1981, 927)
2.3

Koncept zkoumání – důvěra založená na vztahu s lékařem (odborníkem)
Úspěšnost léčby pacienta je ovlivněna i existencí důvěrného vztahu mezi pacientem a

jeho lékařem. V situaci, kdy jsou pacientovi předány informace o jeho zdravotním stavu
nepřesně nebo svojí situaci zcela spolehlivě neporozumí, vzniká vysoká pravděpodobnost, že
se bude snažit informace získat z jiných zdrojů. „Internet se v dnešní době stal každodenním
rádcem a pomocníkem“. (Kivits, 2009, 682) Nová média přinášejí možnost velice snadné a
rychlé dostupnosti k nejrůznějším zdrojům informací. Zlomový okamžik může nastat
v momentě, kdy pacient začne přizpůsobovat svoji léčbu nově získaným informacím. Tím
může dojít k narušení důvěry mezi lékařem a pacientem, jelikož nemůžeme s přesností určit,
zda k získaným informacím přistupuje dostatečně kriticky. Velkým tématem sociologických a
politických diskurzů, které je v současné době odborníky četně probíráno, je příchod
„konzumeristického“ pojetí ve společnosti. Tímto výrazem může být myšlena změna v postoji
laiků vůči odborníkům. Na základě předpokladu možné změny byl v Sydney uskutečněn
výzkum, kdy bylo 60 pacientů dotazováno pomocí hloubkových rozhovorů na téma možné
změny postojů pacientů k lékařům. Z výsledků vyplývá, že pacient může k informacím od
lékaře přistupovat „konzumně“, čili velice kriticky, anebo „pasivně“, čímž je myšleno
5

s důvěrou v jeho lékařské vědomosti. V některých případech mohou tyto přístupy být také
částečně kombinovány. (Lupton, 2013) Tento výzkum nám přinesl poznatky, z kterých
můžeme usoudit, že internet přináší pacientům možnost být informován více obsáhle. Není to
však nutný důvod k vzniku pochybností o k lékařské odbornosti.
2.4

Vztah mezi lékařem a pacientem ovlivněný médii
Z řady případových studií je patrné, že jedinci využívají internetu k získávání informací

o svém zdravotním stavu a stavu svých blízkých na denní bázi. (Kivits, 2009, 677) Internet se
pro ně tedy stal důvěrným pomocníkem. Pacienti by však měli vědět, že informace získané
z internetu mohou jak přijímat, tak ignorovat. Internet mnohdy může uživatele zahltit vlnou
nejistých informací. Na druhou stranu ovšem ze studií vyplynulo, že internet může být jednou
z příčin, proč není třeba každý zdravotní problém konzultovat ihned s lékařem. (Kivits, 2009)
Je však třeba vždy zaměřit příjem informací z internetu na konkrétní situaci, která se
vztahuje k osobnímu zdravotnímu stavu pacienta. Spousta získaných informací se může jevit
shodně, avšak zejména v případě Crohnovy choroby může být vývoj choroby u jednotlivých
pacientů značně odlišný. Vyhledávání zdravotních informací by se nemělo omezit na pouhé
čtení poznatků bez náznaku vlastní reflexe. Uživatelé by vždy měli uvážit vlastní zkušenosti s
vyhledáváním on-line zdrojů a zaměřit se na informace, které jsou relevantní pro jejich
zdravotní stav. (Kivits, 2009, 684-685)
Internet má vlastnost, že při jeho využívání k vyhledávání informací nedokážeme s
jistotou určit míru odbornosti získaných poznatků. (Hardey, 1999, 827) Tato pochybnost,
spolu s obrovským množstvím jednotlivých zdrojů, které se na internetu nacházejí, zapříčinily
to, že profesionální pracovníci odmítají internet využívat jako dostatečně relevantní
prostředek k získávání nových poznatků. (Hardey, 1999, 827) Pro nezasvěcené uživatele
mohou být tyto znalosti dokonce nebezpečné. Pokud by nastala situace, kdy si pacient není
jistý pravdivostí nového poznatku, bývá užitečné hledat odpověď na navazující otázku, která
pacientovi může informace rozšířit. Neměl by však zapomenout na to, co se chtěl v počátku
dozvědět. Finální rozhodnutí však bude záležet na něm samém. (Hardey, 1999, 827-828) Je
důležité zmínit, že při vyhledávání informací o zdravotním stavu na internetu, kde se uživateli
naskytuje obrovské množství informací, nedochází k takovému emocionálnímu prožitku,
který by nastal při osobní diskusi s odborníkem. (Hardey, 1999, 831) Z toho důvodu není
zcela příhodné přikládat informacím získaným na internetu hlavní prioritu. Internetové zdroje
mohou pacientům sloužit jako eventualita k nahlédnutí různými úhly na přístup k zdravotní
6

péči. (Hardey, 1999, 831) Přechod k častějšímu využívání internetu, coby rádce v případě
zdravotních nesnází, by však mohlo výrazným způsobem snížit výši důvěry, kterou pacienti
chovají k lékařům. V některých případech se stalo, že pacient opakovaně odmítl navrhovanou
léčbu. Otázkou je, zda lékaři vnímají přínos internetu jako hrozbu, anebo jako způsob, kterým
dokáží svým pacientům zajistit efektivnější zdravotní péči. (Hardey, 1999, 832)
V současné době se stále častěji hovoří o novém diskurzu z oblasti zdravotní péče,
který spočívá ve využívání nových moderních technologií k tomu, aby se pacient o svůj
zdravotní stav mohl starat sám. Jedná se o nový model přístupu, který předpokládá aktivní
zapojení pacienta v péči o svůj zdravotní stav. Ve Spojených státech existuje byrokratický
model, který předpokládá, že pacient, jenž si dohlíží na svůj zdravotní stav sám, jej dokáže
mnohem účinněji korigovat. Podstata modelu spočívá v aktivním zapojení pacienta, jenž se
učí správnému uchopení zdravotní péče. Pacient se může stát činný v oblasti zdravotní péče,
snaží se předcházet nemocem a připravuje se na debaty s lékaři. (Greene a Hibbard, 2012, s.
520).
V průběhu tohoto desetiletí bylo usilováno, aby některé státy zajistili svým pacientům
poněkud „demokratičtější“ formu péče o zdraví, která by laikům umožnila lépe pochopit
jejich současnou zdravotní situaci. Do té doby byl přístup laiků k jiným zdrojům než těm,
které jim poskytl lékař, poněkud omezený. V této souvislosti byla vytvořena technologie Web
1.0 a následně také Web 2.0. Jedná se o vývojová stádia internetu, která mají slouží k tomu,
aby se pacienti mohli lépe orientovat ve svém zdravotním stavu, měli přístup k většímu
množství dat a informací. Sekundárně tato vývojová technologie měla sloužit jako
předcházení možným zdravotním rizikům. Jednou z největších výhod, kterou rozvoj internetu
v oblasti Web 2.0 nabízí, je jeho flexibilita a to především časová. Přes webovou aplikaci si
poté pacienti mohou navzájem sdělovat nové zkušenosti a poznatky o průběhu své nemoci
prakticky z kteréhokoli místa. Jednou z výhod vzniku nových technologií Web 1.0 a 2.0 je
možnost poskytování informací v oblasti zdravotní péče a vytvoření vidiny toho, co se nazývá
„digitálně angažovaný pacient“. 2(Lupton, 2013, 258-259)
Užívání nové formy moderních technologií k zisku informací o zdravotním stavu
pacienta však není zcela bezproblémové. Po řadě výzkumů upozornili vědci na nebezpečnou
skutečnost, která se pojí s využíváním nového přístupu Web 2.0. Mezi zjištěné nedokonalosti
patří především to, že pacienti nedokáží získané poznatky adaptovat ve prospěch své reálné
2

Díky intenzivnímu vývoji v oblasti internetové technologie se dnes již mluví o Web 4.0
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situace, nedaří se zajistit adekvátní míru kvality informací a problém se vyskytuje také
v otázce soukromí a anonymity. (Adams 2010) Vyvstává zde obava, zdali dokáže koncový
uživatel spolehlivě pochopit nově získané vědomosti. Všeobecně však rozhodně nelze tvrdit,
že sociální sítě se pojí pouze s negativními výsledky. Velkým přínosem zůstává oslovení
širokého spektra pacientů a také evidentní zlepšení jejich edukace a informovanosti.
V krátkém shrnutí bychom mohli uvést, že možnost využívání nových moderních
technologií výrazným způsobem rozšířila informovanost laiků ohledně jejich zdravotní
situace a dala jim eventualitu zvážit jednotlivé varianty léčby. Nicméně uživatelé by měli
zůstat obezřetní, pokud se rozhodnou podřídit léčbu nově nabytým znalostem a přístupům.
Musí si být vědomi toho, že s výběrem elektronického přístupu k léčbě se také pojí velké
množství rizik a možných dopadů. To však nic nemění na tom, že užívání nových moderních
technologií ve zdravotnictví přináší spoustu příznivých stránek. (Adams, 2010) Myšlenka
nových informačních technologií a s tím související vznik „digitálně angažovaného pacienta“
mají přímý vliv na rozšiřování působnosti zdravotní péče. Díky tomu se může klinická péče
ustálit do podoby každodenního rádce přímo v domácnostech pacientů, kteří ji mohou
samostatně vyhledávat. Tímto způsobem se dá poskytovat zdravotní péče dálkově a pacient se
už nebude muset přesouvat a čekat na fyzické setkání s odborníkem, aby se mu dostalo
potřebné péče a rady. „Domov se tedy může stát lokací, kde bude docházet k zdravotní
informovanosti a kde si může vzájemně docházet k interakci nejrůznějších aktérů
zdravotnictví. Tímto způsobem se může lékařská diagnóza šířit mnohem rychleji a efektivněji
mezi laiky.“ (Lupton, 2013, 261)
Texty uvedené výše naznačují, že rozvoj moderních technologií může mít na svědomí
změnu tradičního pojetí vztahu mezi pacientem a lékařem. Nejvíce informací je pacientům
zpřístupněno zejména pomocí internetu.
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2.5

Crohnova choroba – medicínský popis zkoumaného problému
Crohnova choroba je chronické a zánětlivé onemocnění střev. Nejčastěji se projevuje

silnými bolestmi břicha, častými průjmy a poruchou trávicího systému. Může mít také
spoustu dalších mimostřevních projevů, které mohou být prvním projevem nemoci, patří sem
například kloubní postižení, postižení oka, afty a kožní vyrážky. Tato choroba se řadí spolu
s ulcerózní kolitidou mezi nespecifické střevní záněty a autoimunitní onemocnění.
Nespecifické střevní záněty (IBD) jsou onemocnění, u kterých není zcela známa příčina. Při
autoimunitním onemocnění napadá imunitní systém buňky vlastního těla a tím mu ubližuje.
Konkrétně u této nemoci napadá buňky trávicího traktu. Současná medicína není schopna
autoimunitní onemocnění vyléčit, ale pouze utlumit jeho projevy. Vzhledem k tomu, že se
nemoc nedá v současné době vyléčit, je dost specifická i ve svém průběhu. Choroba má
extrémně individuální průběh a v podstatě každému pacientovi je doporučováno jiné řešení
situace, které se odvíjí od jeho aktuálního průběhu. V průběhu nemoci se střídají období
klidu-remise a fáze vzplanutí-relaps3. Ve většině případů s sebou způsoby léčby také nesou
nepříjemné vedlejší účinky. Podle obecně uznávaných přístupů medicíny jsou autoimunitní
poruchy tohoto druhu nevyhnutelné. Dá se s nimi pracovat a člověk se může pokusit o jejich
zvládnutí, avšak předcházet jim není možné. V situaci, kdy je pacient obeznámen s touto
poruchou, mu nezbývá nic jiného, než být závisle odkázán na svého lékaře. (A. Myers, 2016,
str. 11-13)
Z epidemiologického pohledu došlo k nárůstu výskytu choroby v posledních dvaceti
letech především ve vyspělých a civilizovaných zemích Evropy. (Lukáš, 2001, 16) Konkrétně
v západní Evropě a USA se uvádí 4-6 pacientů s Crohnovou chorobou na 100 000 obyvatel.
(Lukáš, 2009, 164-167) V České republice je incidence udávána na 2,5 nemocných na 100
000 obyvatel a prevalence 17 na 100 000 obyvatel. (Lukáš, 1998, 37) Podle výzkumu
uskutečněného v roce 2013 počet pacientů trpících Crohnovou chorobou vzrostl za posledních
8 let téměř o 44 %. Konkrétně se jedná o 18 000 osob postižených touto chorobou na území
ČR (podle internetového serveru Občanské sdružení pacientů s IBD, 2013).
V roce 2018 bylo uskutečněno šetření, (Gastroent Hepatol, 2018) jehož výsledky byly
publikovány v časopisu Gastroenterologie a hepatologie. Do studie bylo celkově zařazeno 1
228 IBD pacientů, přičemž 798 z nich mělo Crohnovu chorobu. Z šetření vyplynulo, že 1 048

V remisi je člověk bez obtíží, bere předepsané léky, což nejčastěji bývají imunosupresiva, léky upravující
činnost imunitního systému. Relaps je opětovné vzplanutí zánětu, které se musí řešit adekvátní léčbou.
3
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pacientů je plně spokojeno se svou současnou léčbou, 167 pacientů je s léčbou spokojeno
částečně a pouze 13 dotázaných jedinců bylo s léčbou absolutně nespokojeno.
V otázce informovanosti o IBD uvedla většina pacientů (93,9%), že jsou dostatečně
informování o IBD a způsobu jeho léčby. Následovala důležitá otázka, která je relevantní také
pro moji bakalářskou práci. Konkrétně to byl dotaz na to, kdo nebo co je nejčastějším zdrojem
informací pro pacienty. Z odpovědí respondentů je zřejmé, že hlavním zdrojem informací pro
většinu pacientů je jejich ošetřující lékař (95,01%), hned poté se umístilo samostudium
internetu nebo literatury (64,4%) a na třetím místě se umístilo sdílení informací a zkušeností
s ostatními pacienty (20,3%). Mezi další nejčastější zdroje informací patří pacientské
organizace (15,7%), praktičtí lékaři (9,9%), další známí kolegové (9,1) a nakonec 2,3 %
dotázaných uvedlo také jiné zdroje.
Pacientům byla též položena otázka ohledně toho, co spatřují jako hlavní příčinu
nedostatečné informovanosti. Ukázalo se, že 32 % respondentů uvedlo, že hlavní příčinou
můžou být nesrozumitelně předané informace nebo neporozumění problematice. Další
příčinou byla uváděna nedostatečná komunikace ošetřujícího lékaře (28%) a s 12 % se třetí
nejčastější příčinou uváděl nedostatečný zájem pacienta o IBD. 37,5 % dotázaných pacientů
uvedlo, že propojení jejich profesního života s chorobou je pro ně stresující. Téměř polovina
dotazovaných (43,2%) také uvedla, že jsou z důvodu nemoci pracovně omezeni. V 38%
případů ovlivnila choroba výběr zaměstnání dotazovaných a 42% pacientů muselo ve své
stávající práci zažádat o flexibilnější pracovní dobu nebo její zkrácení. (Gastroent Hepatol,
2018)
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3
3.1

Empirická část práce
Cíle výzkumu
Důvěra mezi pacientem a lékařem, spolu s jejich vzájemným vztahem budou pro moji

práci klíčovým fenoménem. Tento vztah však budu zkoumat pouze optikou pacientů, jelikož
není v silách mé bakalářské práce posoudit možnou rozdílnost i z pohledu lékařů. Díky vlivu
internetu a nových technologií má pacient možnost získávat informace z vícero zdrojů a cílem
mé bakalářské práce bude analyzovat tuto možnou vztahovou změnu a pokusit se vyvodit z ní
patřičné závěry.
3.2

Výzkumné otázky

Jakým způsobem přístup k internetu ovlivňuje vztah mezi pacientem a lékařem?
Jak se vliv internetu konkrétně projevuje na zvládání Crohnovy choroby?
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3.3

Metody
Má práce je založena na polo strukturovaných rozhovorech s jedinci, kteří trpí

Crohnovou chorobou. Tato metoda se mi jeví jako nejvhodnější způsob k dosažení informací
vztahujících se k problematice, na kterou se má bakalářská práce soustředí. To především z
důvodu, že při využití této metody mohu flexibilně reagovat na specifické části rozhovorů a
tím se dozvědět více relevantních informací pro můj výzkum. Zároveň se však mohu držet
předepsaného plánu, což mi výrazně pomohlo ve vzájemné komparaci rozhovorů a jejich
analýze. Každý uskutečněný rozhovor měl individuální průběh a to především z toho důvodu,
abych se od respondentů dozvěděl největší možné množství informací pro můj výzkum.
Výběrový vzorek obsahuje 8 respondentů. 6 z nich tvoří pacienti, trpící Crohnovou chorobou
a 2 respondentky jsou předsedkyněmi pacientských organizací, které se mi podařilo v rámci
výzkumu vyzpovídat. Možnost vyzpovídat předsedkyně vnesla do mého výzkumu větší
objektivitu, jelikož obě mají s chorobou a její léčbou rozsáhlé zkušenosti. Své respondenty
jsem získával pomocí metody nabalování (princip sněhové koule). Začal jsem u respondentů,
u kterých je mi známo, že Crohnovou chorobou trpí a očekával jsem zisk kontaktu na další
potencionální respondenty. Tento předpoklad se mi potvrdil, jelikož každý pacient znal
alespoň jednoho dalšího, na kterého mi následně poskytl kontakt. Původně jsem zamýšlel
kontaktovat lidi trpící Crohnovou chorobou přes jejich skupiny na sociálních sítích nebo přes
mnou získaný kontakt na členku pacientské organizace Crohn.cz. To však nakonec nebylo
nutné, jelikož metoda nabalování byla v tomto případě natolik účinná, že respondentů
k poskytnutí rozhovoru jsem měl dostatek. Při osobním dotazování s respondenty jsem se
komplexně zabývat celou jejich situací. Velice detailně jsem prodiskutoval jejich vztahy s
lékaři, zaměřil jsem se na proměny těchto vztahů v průběhu léčby a zjistil, jaké mají tyto
proměny příčiny a kde je jejich původ. Dále jsem se dotazoval, kde získávají informace o své
nemoci, zda plně důvěřují lékařům nebo čerpají i z jiných zdrojů. Poté jsem se také zajímal,
zda jsou aktivní v nějakých diskusních fórech. Pokud ano, co to pro ně znamená a v čem jim
to popřípadě pomáhá. Výzkum je tedy zaměřen především na pomyslný trojúhelník – pacient,
lékař a média, přičemž mezi těmito třemi pojmy plní dynamickou funkci důvěra.
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3.4

Výzkumný soubor
Výběr mých respondentů je zaměřen na mladé pacienty s Crohnovou chorobou. Věk

dotazovaných se pohybuje v rozmezí 20- ti až 30- ti lety. To především z důvodu, že hlavním
aspektem práce je zkoumání vlivu nových médií na vztah mezi pacientem a lékařem.
Předpokládám, že pro můj výběrový vzorek je vyhledávání věcí na internetu přirozenější, než
by tomu mohlo být u respondentů staršího věku. V případě respondentky R4 mi bylo známo,
že trpí Crohnovou chorobou. Z toho důvodu jsem ji požádal o rozhovor a doporučení na další
pacienty. Díky ochotě a kontaktům respondentky R4 se mi podařilo uskutečnit rozhovory
s respondenty R3, R5 a R6. Po prezentaci mé práce na bakalářském kurzu jsem získal spojení
na respondenty R1 a R2, které mi bylo zprostředkováno mými spolužáky. Předsedkyně
pacientských organizací, které zde označím R7 a R8 jsem kontaktoval pomocí webových
stránek jejich organizací. V mém výzkumném vzorku převažují ženy nad muži. Před
uskutečněním každého z rozhovorů respondenti obdrželi informovaný souhlas, ve kterém byli
seznámeni s pořízením nahrávky. Sedm z osmi rozhovorů se uskutečnilo v Praze a jeden
v Karlových Varech.
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3.5

Poznatky z uskutečněných rozhovorů s předsedkyněmi pacientských organizací
V rámci mé bakalářské práce se mi podařilo uskutečnit rozhovory s předsedkyněmi

různých pacientských organizací. Jednou z oslovených respondentek byla předsedkyně
pacientské organizace, která se mimo jiné snaží o podporu a pomoc pacientům s Crohnovou
chorobou v jejich nelehké životní situaci. Pokud pacienti potřebují radu, doporučení nebo se
chtějí snáze dostat k odborným materiálům, organizace je tu od toho, aby jim tyto informace a
možnosti zprostředkovala.
V průběhu rozhovorů jsem se optal na názor předsedkyň, jaký by podle nich měl být
ideální vztah mezi pacientem a lékařem. Výpovědi se shodovaly v tom, že tento vztah by měl
být v zásadě partnerský. „No já si myslím, že by to měl být v každém případě partner jak pro
lékaře, tak pro nějaké ty regulační orgány.“ (R-7) „Jako partnery. No jasně, měli by s nimi
diskutovat, všechno jim vysvětlit. Vysvětlit jim to potřebný, informovat je o všem, co potřebují
vědět jako“. (R-8)
Pacient by však měl respektovat roli lékaře a lékař musí mít pochopení pro jednání
pacienta. Předsedkyně například zmínila, že spousta pacientů se rozhodne předepsané léky již
dále neužívat a zkusit jinou alternativní cestu. „Tohle rozhodnutí rozhodně nezavrhuji, ale
apeluji poté na to, aby pacient alespoň docházel na pravidelné prohlídky a kolonoskopie a
jeho stav byl nadále monitorován, kdyby došlo k významnému zhoršení.“ (R-7)
Při dotazu na vliv médií se mi dostalo zajímavých odpovědí. Na jedné straně mi bylo
řečeno, že média mají pro fungování pacientské organizace velký význam. „Takže jo, pro nás
to mělo dopad a má, ta média. Lidé na to slyší a když můžeme být v televizi, tak je to pro nás
čím dál tím účelnější a přínosné pro tu diagnózu, pro ty pacienty a pro třeba zaměstnavatele,
že vědí, jak to je.“ (R-7) Organizace díky medializaci zaznamenává nárůst nových pacientů ve
vlnách, a to vždy po vydání nějakého článku nebo vystoupení v televizi. Rozvoj médií a
moderních komunikačních technologií se tedy dá vnímat jako jednoznačné plus, jelikož by
organizace nemohla pomoci takovému množství pacientů. Na straně druhé však přínos médií
nemusí být pouze pozitivní.
„Ale já jsem zase opatrná, protože pokud se to dá vyřešit po dobrém, třeba změnou
zákona, tak si myslím, že je lepší zkusit jednat. Jenom, když je velký průšvih, tak medializovat.
Někdy se medializují věci, které se mi opravdu nelíbí. K těm médiím přistupuji radši uvážlivě.“
(R-8).
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V tomto tvrzení respondentka upozornila na nebezpečí, které může vyvstat v situaci,
kdy jsou některé informace v médiích interpretovány nepřesně. Domnívá se, že široké
veřejnosti by měly být zveřejněny pouze závažnější druhy informací, na které je vhodné
občany upozornit.
Organizace jsou založené na bázi úzké spolupráce s lékaři, kteří se podílejí na
vydávání různých brožurek, vystupují na seminářích i konferencích a snaží se nejvyšší
možnou měrou zvyšovat edukaci celého sdružení. „Jo, tak na tom je to hlavně založený, že
jsme tu v každodenním kontaktu s lékaři, tím máme možnost účastnit se nějakým způsobem
pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty“. (R-7)
Předsedkyně shledala informovanost lékařů o Crohnově chorobě jako velmi dobrou.
„Ta edukace probíhá pravidelně i na celostátních konferencích, takže si myslím, že je velmi
dobrá.“ (R-7) Zmínila však, že se často potýkají i s případy, kdy je pacient léčen špatně.
„Samozřejmě dochází dnes a denně k tomu, že přichází pacienti, kteří jsou špatně léčeni nebo
dokážou odhadnout, že to není úplně tak, jak by to mělo být.“ (R-7)
Uskutečnění těchto rozhovorů mělo určitě velký smysl pro další vývoj mé bakalářské
práce, a to jednak z důvodu lepšího porozumění zkoumané problematiky či navázání dalších
kontaktů a možnosti snazšího nalezení respondentů pro potřeby mé bakalářské práce.
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3.6
3.6.1

Chronologicky zaznamenaný průběh výzkumu
Povědomí o nemoci
Crohnova choroba, jak již bylo výše uvedeno, patří mezi nespecifické střevní záněty.

Jinak řečeno původ choroby nedokáže současná medicína s jistotou určit. Existuje několik
různých faktorů, u kterých se předpokládá, že by mohly stát za vznikem choroby. V průběhu
výzkumů se respondenti o faktorech vzniku často zmiňovali. Uváděny byly například příčiny,
kdy vznik choroby může úzce souviset s jiným autoimunitním onemocněním, které pacient již
má. Jedna z respondentek uvedla, že má již revma a onemocnění štítné žlázy, což jsou také
autoimunitní poruchy. V jejím případě se nemoci začaly nabalovat a jako poslední se přidala
také Crohnova choroba. „Já mám ještě revma, a štítnou žlázu, takže to jsou další dvě
autoimunitní choroby. Proto mám doktora tady v Praze a ta revmatologie je spojená
s gastrem.“ (R-6) Dalším faktorem můžou být genetické předpoklady a dědičnost. V tomto
případě se nemusí nutně jednat v rodině o výskyt právě Crohnovy choroby, nýbrž jakéhokoli
autoimunitního onemocnění. Tuto eventualitu jsem spatřil v jednom z rozhovorů, kdy mi
respondent uvedl, že jeho blízcí příbuzní se léčí s lupénkou. To bylo jeho lékařem označeno
za jednu z možných příčin výskytu nemoci v jeho případě.
„Co jsem možná mohl ještě zmínit je, že my to máme v rodině, ne Crohna, ale nějaký
autoimunitní poruchy, protože babička a strejda mají lupénku, to je taková ta nemoc, jak se ti
dělají různý strupy na těle, což je taky autoimunitní nemoc, chronická.“ (R-5)
Nejčastěji se však v mém výzkumu vyskytoval faktor stresu, který alespoň okrajově
zmínil každý respondent. „Já jsem se hodně stresovala, prostě potřebuju mít všechno
perfektní, takže to bylo takový špatný.“ (R-6) Vzhledem k věkovému průměru mého
výběrového vzorku byl mnohdy stres uváděn v souvislosti se školou. Což také mohlo přispět
k výskytu této choroby právě u nich.
3.6.2

Diagnóza
Všichni dotázaní respondenti shodně uvedli, že po prvotních příznacích vyhledali

pomoc u dětského či praktického lékaře 4, s jistým očekáváním, že k jejich situaci zaujme
adekvátní postoj a vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby jim pomohl. Způsob, kterým se pacienti
rozhodli řešit svou nepříznivou životní situaci, se pojí s Giddensovo teorií důvěry v expertní
systémy, kdy se občané spoléhají na jednotlivé společenské instituce. (Giddens, 1998) Mé
dotazování poukazuje na to, že očekávání, s nímž pacienti k lékaři přicházejí, nemusí být vždy
4

V závislosti na věku, kdy se u nich projevily prvotní příznaky.
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naplněno. Dva respondenti uvedli, že byli spokojeni s prvotním přístupem jejich
praktického/dětského lékaře, jelikož po sdělení příznaků si sám nebyl jistý diagnózou, tak je
odkázal na další vyšetření, čímž pohotově vyřešil jejich současnou situaci. „Jako první jsme
měli naši dětskou lékařku, tak ta nás odkázala k nějakému panu doktorovi, myslím, že to bylo
v Praze.“ (R-3)
„Dětský doktor, byl jako skvělý, on od malička vlastně on byl takový, jakože docela
přátelský, ale tady to je hrozně těžký odhalit tu nemoc, on udělal dobrý krok, že mi udělali ten
ultrazvuk, ale když se tam nic neukáže, tak kam postupovat.“ (R-6)
Na druhé straně hned u čtyř respondentů prvotní očekávání naplněno nebylo, jelikož
navržený postup řešení nebyl v jejich případě účinný a prodloužil tak trvání jejich problémů.
Jedna z respondentek to okomentovala takto:
„Diagnostikována mi byla před dvěma lety, problémy začaly ještě dva roky předtím,
než na to vlastně přišli. Což si myslím, že je dost dlouhá doba no. Začalo to tak, že jsem měla
zánět na nohou. A šla jsem s tím za obvodní lékařkou, a pak si mě posílali tak různě doktoři
od kožního do nemocnice, vždycky se to nějak jako vyřešilo, nevím antibiotikama nebo něčím
se to zaléčilo.“ (R-4)
3.6.3

Zvládání nemoci
Výpovědi z dotazování se shodovaly v tom, že adekvátní řešení jejich zdravotní situace

nastalo ve chvíli, kdy se dostali do rukou specialisty (odborníka). „Ti specialisti jsou fajn
prostě, ty už se potom zaměřují jen na to, na co by se zaměřovat měli.“(R3) Těm se podařilo
v krátkém časovém úseku zajistit pacientům potřebná vyšetření a ve většině případů byl
specialista ten, kdo chorobu diagnostikoval (R-2, R-4, R-5, R-6). Pacienti uvedli, že od této
chvíle se jejich zdravotní stav výrazně zlepšil natolik, že i přes diagnózu nevyléčitelné
choroby se cítili zdraví a do nynějška se nepovažují za nemocné. (R-2, R-3, R-4, R-5) Jelikož
nemoc nemá v jejich případě žádné viditelné projevy, nejsou považováni za nemocné ani
svým okolím. Díky tomu nedošlo ke změně jejich sociální role ve společnosti. (Parsons,
1991) „Cítím se, jak kdybych byl zdravý. Vůbec mě momentálně nenapadá, co by mě
omezovalo.“ (R-5) Další respondenti uvedli, že většina lidí z jejich blízkého okolí (přátelé,
kolegové z práce, spolužáci) o jejich chorobě vůbec netuší. (R-1, R-5) „Jako já to neříkám
některým lidem, ono ani není důvod to říkat, když to není poznat, což je občas trošku
nevýhoda, když se mi třeba udělá špatně a nemůžu někam dorazit, tak pak nevím, na co se
mám vymlouvat.“ (R-5) Důkazem může být například šetření o kvalitě života s IBD, které

17

jasně ukázalo, že více než dvacet procent (23,2%) neinformovalo svého zaměstnavatele o
jejich zdravotní situaci. (Zdroj) Parsonsovo teorie role nemocného se však začala stávat
problematickou s nástupem chronických onemocnění. V této době se kapitalistická společnost
začala silně orientovat na ekonomickou prosperitu společnosti, která měla také vliv na oblast
zdraví. (Parsons, 1951). To především z důvodu, že chronická onemocnění jsou vzhledem
k nutnosti jejich kontinuálního léčení velmi finančně a časově náročná. Konkrétně u
Crohnovy choroby není v životě nemocného moment, kdy by nebyl léčen, současná medicína
ho totiž vyléčit nedokáže. To je spojeno i s častými kontrolami a tím vytížeností lékařů.
Pacienti mají také problém se svým pracovním životem, který nikdy nebude jako před
diagnostikováním choroby. Narušují ho jak problémy spojené s chorobou, tak četnost návštěv
u lékaře, které jsou nezbytně nutné. Což v rozhovoru respondenti potvrzovali: „Musím každý
týden nebo každých čtrnáct dní na krev a pak do poradny, aby mi lékař řekl, co a jak dál. Je
to dost náročný chodit takhle často na kontroly, hlavně kvůli práci a škole. Kdybych
nepracovala u táty a měla normální práci, tak nevím, jak bych to takhle často stíhala.“
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3.7

Tři možné scénáře vztahu s lékařem
Vývoj jednotlivých vztahů mezi pacientem a lékařem je individuální, ale obecně ho

můžeme rozdělit do tří nejčastějších scénářů. Je třeba zde zmínit, že se jedná pouze o ideální
typy možných scénářů. Weber hovořil o těchto ideálních typech jako o typech sociologických,
kde není podstatné vnímání času a prostoru. Podstatné je, že skutečnost probíhá ve stejných
modelových podmínkách, čímž je v našem případě medicínský diskurz. (Weber, 1949) První
scénář je nejčastější situace, kdy pacient dorazí za lékařem (odborníkem) a čeká od něj
vyléčení. Nijak se však přitom neangažuje a je odkázán na způsob léčby, kterou lékař zvolí a
očekává odpovídající výsledky. Což také poukazuje na jeho naprostou důvěrou v lékaře a
jejich profesi. Jako příklad bych zde uvedl výpověď respondenta, který mi sdělil, že nikdy
nevyhledával žádné další informace, není členem žádné organizace a nezná jiné pacienty
s touto chorobou. Jednoduše se nijak pacientsky neangažuje. Uvedl s jistotu, že informace od
lékařů pro něj byly vždy dostatečné, léčba v jeho případě byla účinná, a proto svému lékaři
plně důvěřuje. „Já jsem informace z jiných zdrojů nevyhledával, mě to přišlo dostatečný od
doktorů nebo lékařů, to co jsem se dozvěděl.“ (R-2) Druhý scénář poukazuje na pacienta,
který aktivně participuje na svém zdraví, zpochybňuje jednotlivá rozhodnutí lékaře a vysoce
tím narušuje jejich vzájemnou důvěru. Zde bych zmínil příběh respondenta, který po
dlouhodobě neefektivní léčbě ze strany praktického lékaře začal hledat pomoc od specialistů,
aniž by se s ním poradil. Tím se jejich vzájemná důvěra zcela narušila.
„Když to praktická doktorka nějak dál neřešila, vždycky mi dala jen další antibiotika
nebo kortikoidy, tak jsem se vlastně obrátila na kamarádku, protože její tatínek je doktor
v nemocnici. Ten mě s tím, že jsem si myslela, že to bude něco takového, poslal asi
k nejlepšímu gastroenterologovi ve Varech a ten to teprve začal řešit. Kolonoskopii,
gastroskopii, všechna vyšetření, co k tomu patří. Z čehož praktická lékařka moc nadšená
nebyla.“ (R-4)
Poslední scénář předpokládá aktivní participaci pacienta dle toho, co mu lékař doporučí
a nabídne. Pacient s lékařem v podstatě spolupracuje a snaží se společně zlepšit pacientův
stav, přičemž pacient respektuje oborné znalosti a zkušenosti lékaře. Tento model bych
podpořil tvrzením respondenta, který se vždy o svou nemoc aktivně zajímal, nebál se s lékaři
komunikovat a dokonce dovolil, aby se na jeho případě učili mladí doktoři. Respondent
prohlásil, že byl od svého lékaře vždy dostatečně, až nadměrně informován. Přesto však
vyhledával informace o své nemoci jak z knih, tak z internetu a vždy se snažil aktivně

19

participovat. „Já jsem se jako hrozně zajímala o lidský tělo a tak, takže mi to nějak v podstatě
bylo jasný, když se mluvilo o peristaltice, tak jsem věděla o co se jako jedná a ti doktoři se
mnou i rádi o tom mluvili“ (R-6)
První a třetí scénář by Max Weber označil za účelově racionální jednání, jelikož pacient
dobrovolně přistupuje ke způsobu léčby, kterou lékař navrhne. Druhý scénář je úzce spjat
s emocemi. Pacient v něm může reagovat neuváženě, tento typ by Weber označil za tradiční či
zvykové. (Weber, 1949)
V návaznosti na Giddensův popis důvěryhodnosti jako procesu hodnocení souboru
schopností a dovedností, díky kterým se dá na jedince spolehnout, (Giddens, 1991) bych chtěl
rozvinout poznatky mého výzkumu. U respondentů jsem se ptal na míru jejich důvěry ve
vztahu s lékařem, ať již praktickým nebo specialistou. U většiny respondentů jsem
zaznamenal nespokojenost s přístupem jejich praktického/dětského lékaře. Mezi hlavní
důvody nespokojenosti patřil nedostatečný zájem ze strany lékaře, chybná diagnóza a s ní
spojená léčba nebo nedoporučení k dalšímu vyšetření. Častokrát respondenti uvedli, že mají
pocit, že pro ně praktický/dětský lékař mohl udělat víc. (R-1, R-2, R-3, R-4, R-5) Takto
popsala přístup praktického lékaře jedna z respondentek: „No tak nebyl dobrej. Si myslím, že
to bylo dost laxní od ní, jak k tomu přistoupila a když se to na kožním nevyřešilo, tak mi
nacpala antibiotika a šla jsem tam s tím znovu, tak mi dala další antibiotika na tři tejdny,
potom na šest tejdnů.“ (R-4). Další z respondentů reagoval takto: „A jako furt mi říkali
jenom, vždycky když mi nabrala krev doktorka, že mám anémii, takže mám brát nějaký železo
na to, ale jinak nic neříkali, prostě vůbec to neřešili.“ (R-5) Uvedené příklady a jim podobné
mohou vést k poklesu důvěry ve vztahu mezi pacientem a lékařem.
Cesta od praktického/dětského lékaře ke specialistovi na chorobu se u jednotlivých
respondentů liší. Tato doba je však klíčová pro další vývoj nemoci. Čím dříve se pacient
dostane do rukou odborníka, tím je větší pravděpodobnost, že nebude muset dojít k operaci,
což je jedno z nejhorších možných řešení.
„Takže vlastně došlo až k tomu, že už jsem měla to střevo, když jsem k němu přišla, tak
zúžený, že mě ani nemohl pořádně vyšetřit, tím zánětem to bylo tak zúžený, že se prostě ani
kolonoskopie nepovedla a ve finále mě poslal na operaci.“ (R-4)
Ve chvíli, kdy se pacient dostal přímo ke gastroenterologovi nebo specialistovi na IBD,
tak se jeho stav začal odpovídajícím způsobem řešit a podařilo se ho dostat do klidové fáze.

20

Úspěšnost léčby pacienta je ovlivněna i existencí důvěrného vztahu mezi pacientem a
jeho lékařem. (Kivits, 2009) Všichni oslovení respondenti zmínili, že mají ke svému
odbornému lékaři důvěru. „Já mu teda jako věřím na sto procent.“ (R-5) „Tím jsem hrozně
získala důvěru v toho doktora, protože tady úplně přesně věděli, jak by ke mně měli
přistupovat, což bylo poprvé, co si takhle nějaký doktor dával záležet.“ (R-6) Výzkum
poukázal, že oslovení respondenti jsou spokojeni s informovaností a přístupem k léčbě jejich
gastroenterologů. V případě, že by to někdo potřeboval, tak by neváhali svého lékaře
doporučit. (R-4, R-5)
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3.8

Média
Respondentům jsem také položil dotaz ohledně spokojenosti s informacemi, které jim

byly poskytnuty od lékařů. Setkal jsem se s dvěma typy odpovědí. Zásadní rozdíl byl
v poskytování informací od praktického/dětského lékaře či specialisty. V situaci, kdy jsou
pacientovi předány informace o jeho zdravotním stavu nepřesně nebo svojí situaci zcela
spolehlivě neporozumí, vzniká vysoká pravděpodobnost, že se bude snažit informace získat
z jiných zdrojů. (Kivits, 2009) Z výpovědí respondentů vychází, že výše zmíněná situace
může nastat ve vztahu s praktickým/dětským lékařem. „Takže, vlastně od tý dětský jsem žádný
informace moc nedostával, protože prostě nevěděla, co to je.“ (R-5) Naopak všichni
respondenti vyjádřili spokojenost s informovaností, která jim byla poskytnuta specialistou.
(R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6) Jedna z respondentek například uvedla: „Ta informovanost
byla nadměrná, to ani nešlo pořádně vstřebat.“ (R-6) Pokud respondenti využívali jiných
zdrojů k zisku informací, tak tímto zdrojem byl především internet. Jen někteří respondenti
uvedli, že informace čerpali také z knih či brožur. (R-1, R-6) „No jasně a já jsem dostala i
knížky různý od toho doktora, takže tam si to člověk nastuduje.“ (R-1)
Vyhledávání informací z jiných zdrojů může mít negativní vliv na pacienta, jelikož
nedokážeme určit s jistotou míru jejich relevantnost. Zásadní je v tomto ohledu přístup, který
pacient zvolí ve chvíli, kdy začne vyhledávat informace z jiných zdrojů. Někteří respondenti
uvedli nedůvěru k informacím, které se na internetu nacházejí. (R-1, R-2, R-6) „Já mám už
dlouhodobý zkušenosti, tak to hodnotím stejně podle svýho, že prostě je to individuální hodně,
každej má ty příznaky trošku jiný. Je to hlavně o tom, jak se k tomu ten člověk postaví.“ (R-1)
„Těžko říct ohledně toho nějakýho internetovýho zdroje, protože já úplně nevěřím jakoby
nějakým takovým diskuzním fórům.“ (R-2) „Jako ten internet mi nepomohl, já tomu, jakože
v tady tom, co se píše o těch nemocích moc nevěřim.“ (R-6)
Povaha informací z internetu se v obecných základech shodovala s informacemi od lékaře.
„Tak určitě, že se to v takový tý hlavní konstrukci ty informace shodovali, bylo to stejný
v podstatě.“ (R-6) Někteří respondenti uvedli, že od lékaře se dozvěděli především odborné
informace a informace o léčbě. Internet jim pomohl pohlédnout na problematiku z lidské
stránky. (R-5, R-3) „Profesor mi řekl prostě o tom, jak to funguje, jak se to bude léčit, prostě,
co to je a na internetu jsem našel víceméně něco z toho běžnýho života“. (R-5)
Na závěr jsem se respondentů zeptal, zda internet nějakým způsobem změnil vztah mezi
nimi a lékařem. Na tuto otázku všichni jednoznačně odpověděli, že ne. (R-1, R-2, R-3, R-4,
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R-5, R-6) „Rozhodně ne. Já jsem jakoby hodně orientovanej na toho lékaře, že prakticky já na
čem zakládám tak to je na tom lékaři no. Přijde mi, že ty média jsem zatím nepotřeboval,
abych si něco vyzjišťoval někde vedle.“ (R-2) Někteří však uvedli, že by si tuto situaci
dokázali představit, kdyby nebyli dostatečně informováni od svých lékařů. „V mým případě si
myslím, že ne, já mu věřím na sto procent. Ale samozřejmě obecně, když někdo jde k doktorovi
a tam mu řekne něco úplně jiného, než potom najde na internetu, tak to může určitě ovlivnit
ten vztah, už jenom proto, že si člověk často hledá svou pravdu a když mu ten doktor řekne
něco jiného, než on se dočte na internetu, tak je klidně schopný se tam s ním hádat.“ (R-5)
3.8.1

Pacientská angažovanost

Zajímavé poznatky přinesly výpovědi respondentů v otázce jejich angažovanosti. Zde
z uskutečněných rozhovorů vyplývají různorodé postoje k otázce zapojení se do kontaktu
s jinými pacienty. Pouze jeden respondent uvedl, že je členem pacientské organizace. „Už pět
let jsem členkou. Ono je to vlastně jakoby vyloženě udělaný sdružení, je to IBD, to jsou
vlastně idiopatický záněty.“ (R-1) Zároveň pravidelně sdílí své znalosti a zkušenosti s jinými
pacienty. (R-1) „Když tam někdo píše, že jo, jaký máme zkušenosti s tímhle nebo s tady tím,
tak jim hnedka jakoby odpovídám, že se ráda podělím, aby prostě věděli do čeho jdou a
takhle.“ (R-1) Někteří z respondentů však sdělili, že na ně diskuzní fóra a komunikace přes
sociální sítě ohledně nemoci působí negativním dojmem. Důvodem může být pesimismus
ostatních pacientů, který rozhodně nepřispívá ke zlepšení průběhu nemoci. (R-3, R-4, R-6)
„Na ty sociální skupiny jsem se taky podívala, ale to je spíš víc stresující, než aby to nějak
pomáhalo, protože většina lidí k tomu přistupuje dost negativně, a to člověku nepomůže v jeho
případě.“ (R-4)
Při mém dotazu si pár respondentů uvědomilo, že sami nejsou na internetu nijak aktivní,
přestože by mohli dávat rady jiným pacientům, vzhledem k průběhu jejich nemoci. (R-2, R-5)
„Jako máš asi pravdu, že bych mohl začít být v tom aktivní, zvlášť, když teď slyším, kolik
dalších lidí to má. Jako, třeba by se to někomu hodilo no.“ Při zamyšlení nad zjištěním, které
mi přinesly výše zmíněné výpovědi, docházím k závěru, že pacientská angažovanost ztrácí
význam ve chvíli, kdy je ohraničena pouze na svůj vlastní prospěch.
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3.9

Zpětný pohled pacientů na průběh léčby
Respondentům byla položena otázka k jejich zpětnému zamyšlení ohledně diagnózy.

Chtěl jsem zjistit, zda by v současnosti řešili svůj problém jinak, popřípadě co by změnili.
S průběhem léčby byl absolutně spokojen pouze jeden respondent, který uvedl, že by nic
nezměnil. „Asi úplně ne. Nebo, ta cesta, kterou jsem jakoby šel tak mi docela vyhovovala.“
(R-2) Ostatní respondenti by vždy něco na řešení svých počátečních problémů změnili. Určitá
nespokojenost se vztahovala k přístupu jich samotných. Zde pacienti projevili značnou míru
sebereflexe tím, že si dokázali připustit, že v některých ohledech mohli za zhoršení průběhu
nemoci oni sami. To hlavně z důvodu dlouhodobého utajování svých problémů. „No možná
bych to řešila dřív, protože já už jsem měla průjmy docela dlouho, ale začala jsem to řešit až
když se mi udělal ten zánět na nohou, až když bylo nejhůř prostě, takže asi bych šla dřív.“ (R4) „Pak bych změnila, že bych dřív začala řešit ten výrůstek.“ (R-6) Nejčastěji však zmiňovali
nespokojenost s přístupem lékařů a jejich nedostatečný zájem o vyřešení situace. Po
zamyšlení respondenti uvedli, že v tuto chvíli by byli důslednější a více by požadovali nějaká
další vyšetření. „Možná tehdy ta Bulovka, kdyby udělali jiný vyšetření a zjistili to možná dřív,
tak by to nemusel být v takový rozsahu třeba. Člověk nikdy neví.“ (R-1)
„Určitě bych to řešil víc, než jsem to řešil. Prostě bych tlačil na doktorku tenkrát, aby mě
poslala na nějaký vyšetření. Nenechal bych se odbýt tím, že mi dala nějaký železo na anémii
Takže určitě bych změnil tohle a možná, prostě bych to začal řešit, což samozřejmě jsem
tenkrát nemohl vědět, ale řešil bych to víc.“ (R-5)
Po zkušenostech s alternativní léčbou a léčiteli by respondentka, při ohlédnutí zpět, změnila i
tento svůj krok. Jak uvedla, vyzkoušela i tuto možnost léčení, o které se dozvěděla z médií,
ale ta spíše uškodila. „Zkoušeli jsme tu alternativu, protože z médií a takhle, většinou
doporučovali alternativní léčbu, jakože léčitele. Že to je báječný, úžasný, tak nás to strhlo, ale
jako špatným směrem.“ (R-3) Nyní tedy na tuto zkušenost reaguje takto:
„Vynechala bych tu alternativní léčbu těch léčitelů, ale jako je to taky zkušenost, když to
člověk nezkusí, tak neví, jestli to je dobře nebo ne. Takže jako vím, že to nezabírá, není to
úplně vhodný krok, pro tohle onemocnění, tak ten bych možná vynechala.“ (R-3)
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4

Závěr

Má bakalářská práce nastínila, že vztah mezi pacientem a lékařem může být jedním
z klíčových faktorů pro úspěšné zvládání léčebného procesu. V případě Crohnovy choroby je
tomu obzvlášť tak, každý pacient vyžaduje individuální přístup a také pravidelnou kontrolu
nad průběhem choroby. Pacienti uvedli, že se necítí být nemocní a nejsou tak vnímaní ani
svým okolím. Nemoc se tedy nijak neodráží na jejich sociálním postavení. Jelikož je však
diagnostikování choroby zdlouhavý a problematický proces a pacientům se nemusí vždy
zajistit adekvátní léčba, začnou si vyhledávat informace sami z jiných zdrojů. To však pouze
do té doby, než se jim dostane odborné pomoci a efektivního řešení jejich problému.
Výpovědi mnou dotázaných respondentů naznačily, že jejich vztah se specialisty je založen na
důvěře a informace z jiných zdrojů by neupřednostnili před těmi, které od lékaře dostávají.
Pokud jsou tedy dostatečně informováni svým lékařem, nijak se neangažují. Dle výpovědí
respondentů může mít využívání informací z internetu jak pozitivní, tak negativní stránku.
Jako pozitivum by se dal uvést zisk informací ze zkušeností jiných pacientů, s čímž se však
také pojí negativní aspekt poskytování informací přes internet. Pacient se totiž skrze online
diskusi může dozvídat nepříznivé a nepravdivé informace o chorobě a řešení její léčby, což by
pro něj mohlo být stresující. Předpoklad, že by přístup k internetu mohl ovlivnit vztah mezi
pacienty a lékaři, se mi tedy nepotvrdil. Závěrem bych rád uvedl zjištění, že v případě mé
bakalářské práce je informovanost s angažovaností v opozici. Pacient, který je dostatečně
informován, nemá již potřebu se nijak angažovat. Naopak pacient, kterému se dostatečné
informovanosti od lékaře nedostalo, je ve zjišťování informací z různých zdrojů velmi
angažovaný.
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Summary
My bachelor’s thesis outlined that the relationship between the patient and the doctor can be
one of the key factors for successful handling of the healing process. In the case of Crohn's
disease each patient requires an individual approach and regular control over the course of his
disease. Patients stated they did not feel sick and were perceived that way by their
surroundings. Thus sickness is not reflected in their social status. However, since the
diagnosis of the disease is a long and problematic process, and patients do not always have
adequate treatment, they start to search for information themselves from other sources.
However, only until they receive expert help and an effective solution to their problem. The
statements of the interviewed respondents suggested that their relationship with the specialists
is based on trust, and information from other sources would not be preferred to those received
by the doctor. If they are sufficiently informed by their doctor, they do not engage. According
to respondents' statements, using of information from the Internet may have both a positive
and a negative side. Positive feedback could be gaining experience of other patients to which
the negative aspect of providing information over the internet is connected. The patient can
learn through an online discussion of unfavourable and unreliable information about the
illness and treatment options, which could be stressful for him. The assumption that Internet
access could affect the relationship between patients and doctors has not been confirmed. In
conclusion, I would like to state the fact that, in the case of my bachelor thesis, I am aware of
the engagement in the opposition. The patient, who is well informed, no longer needs to be
involved. On the contrary, a patient who has not received sufficient information from a doctor
is committed to finding information from various sources.
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Zdůvodnění výběru tématu práce:
Tématem mé bakalářské práce bude emancipace pacientů postižených Crohnovou chorobou.
Pro toto téma jsem se rozhodl z několika důvodů. Tím primárním je jistě jeho aktuálnost a
zajímavost, jelikož pacientů s touto chorobou v posledních letech přibývá. Neméně důležitým
faktorem pro výběr byl například vliv médií na pacienty, který je právě možnou příčinou
změn ve vztazích mezi lékaři a pacienty. S tím se také pojí otázka měnících se praktik a
metod lékařů, již jsou ovlivněny rozdílnými zkušenostmi.

Předpokládaný cíl (5 řádek): Bakalářská práce se zaměří na analýzu emancipace pacientů,
k níž dochází vlivem sociálních sítí a moderních technologií. Práce bude zároveň zkoumat
vliv on-line médií na důvěru v lékařskou profesi a medicínskou expertízu.

Základní charakteristika tématu (10 řádek): Internet se v dnešní době stal každodenním
rádcem a pomocníkem. (KIVITS, 2009) Tato situace platí dvojnásob u chronických nemocí
jako je Crohnova choroba. Průběh této nemoci je natolik individuální, že lékaři častokrát
doporučují pacientům diametrálně rozdílné postupy, pomocí kterých se snaží tuto nemoc
utlumit. Pacienti se tak snaží přirozeně získat co nejvíce informací a v tomto ohledu hraje
úloha internetu a sociálních sítí nemalou roli. V současné době se dokonce rozmohl koncept,
který povzbuzuje pacienty k tomu, aby využívali digitálních technologií k sledování vlastního
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zdraví. (LUPTON, 2013) Lehce se tedy může stát, že pacienti začnou hledat odbornou pomoc
na jiných místech, než by ji hledali v dřívější době, a tím může lehce dojít k narušení vztahu
mezi pacientem a lékařem. K dosažení daných cílů práce využiji kombinaci metodologických
přístupů: obsahovou analýzu relevantních diskusních fór doplním o semi-strukturované
rozhovory s pacienty, kteří trpí Crohnovou chorobou.

Předpokládaná struktura práce (10 řádek):
1) Úvod - představení zvoleného tématu a seznámení s obecnou problematikou. Odůvodnění
výběru daného téma. Specifikace výzkumných otázek, které budou v rámci práce řešeny.
Stručný popis organizace práce a obsahu jednotlivých kapitol.
2) Teoretická východiska - práce bude vycházet ze sociologických knih a časopisů, které se
věnují především emancipaci pacientů se zvláštním přihlédnutím k roli Internetu. Z větší části
se bude jednat o cizojazyčné zdroje.
3) Metodologie – charakteristika designu výzkumu: analýza relevantních diskusních fór, kde
si navzájem předávají zkušenosti lidé s Crohnovou chorobou, a semi-strukturované rozhovory
s pacienty, kteří trpí Crohnovou chorobou.
4) Empirická část – analýza a interpretace dat
6) Závěry – shrnutí empirických zjištění s ohledem na cíle práce a diskuse v kontextu
existující literatury.
7) Literatura - vypsaný seznam zdrojů a literatury, použitých k vypracování bakalářské práce.

Předběžný seznam literatury:
1.) ADAMS, A., Samantha. Revisiting the online health information reliability debate in the
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2.) FOSTER, Drew. Keep complaining til someone listens: Exchanges of tacit healthcare
knowledge in online illness communities. Social Science & Medicine. 166. 2016. ISSN 02779536, pp. 25-32
3.) Fox, N. J.,Ward, K. J., & O’Rourke, A. J. (2005). The ‘expert
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6

Přílohy

Příloha č. 1: Struktura rozhovoru

1. Úvod
•

Dobrý den, mohl/a byste mi sdělit, kdy Vám byla choroba diagnostikována a
stručně popsat její počátek? Jak jste to celé řešil/a?

•

Jaký měla ve Vašem případě choroba průběh?

•

Na koho jste se při prvotních příznacích obrátil/a?

•

Kdo Vám chorobu diagnostikoval (praktický lékař, specialista nebo někdo
jiný)?

•

Kdy jste měl/a první lékařské potvrzení?

2. Vztah s lékařem
•

Jaký jste měl/a s Vaším lékařem vztah před diagnostikováním choroby? Jaká
byla Vaše očekávání a jak k tomu lékař přistoupil?

•

Jaká forma léčby byla Vaším lékařem navrhnuta?

•

Vybíral/a jste si doktora?

•

Po jak dlouhé době jste se dostal/a ke specialistovi a jakým způsobem začal on
Vaši problematiku řešit?

3. Média
•

Byly pro Vás informace od lékařů dostačující nebo jste začal/a vyhledávat
informace i z jiných zdrojů?

•

Z jakých zdrojů jste nejčastěji čerpal/a?

•

Jak jste k získaným informacím přistupoval/a?

•

Jakou povahu měly další informace? (shodnou či rozdílnou s těmi od lékaře)
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•

Konzultoval/a jste tyto rozdíly s Vaším lékařem a pokud ano, jak na ně
reagoval?

•

Mohly tyto informace nějakým způsobem změnit Váš vztah s lékařem?

4. Navázání vztahů s jinými pacienty
•

Stal/al jste se členem nějaké skupiny na sociálních sítích?

•

Přispíváte aktivně do jejich diskuzních fór?

•

Sdílíte navzájem vlastní zkušenosti a nové poznatky s jinými pacienty?

•

Přišel/a jste nějakým způsobem do kontaktu s jakoukoli pacientskou
organizací?

•

Pokud ano, v čem konkrétně Vám to pomohlo? Bylo to pro Vás přínosné?

•

V situaci, kdy jste získal/a různé reakce na diagnózu (pacienti, lékař, internet),
jak jste se rozhodl/a a podle čeho?

5. Současná situace
•

Jaký je Váš současný zdravotní stav?

•

Máte nějakého lékaře, ke kterému pravidelně chodíte do poradny?

•

Když se teď vrátíte zpět k diagnóze, řešil/a byste svou situaci jinak? Jestli ano,
tak jak a proč? Na koho byste se nyní obrátil?

6. Prostor pro vlastní realizaci
•

Jsou ještě nějaká témata, které jsme spolu neprobírali a rád byste je zmínil/a?
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas
Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho užitím
Děkuji, že souhlasíte se zapojením do projektu mé bakalářské práce, která nese název: „Informovaný a
angažovaný pacient: případ Crohnovy choroby.“ Klíčovou roli v mé práci hraje důvěra mezi pacientem a
lékařem. Zvláštní pozornost je věnována pacientům s Crohnovou chorobou. Vaše účast na rozhovoru je zcela
dobrovolná, je na Vás, jaké informace a zkušenosti nám v rozhovoru sdělíte.
Pro potřeby analýzy se rozhovor s Vámi bude nahrávat. Nahrávání může být na Vaši žádost kdykoliv
přerušeno. Celý rozhovor, nebo jen jeho části, budou přepsány do textové podoby. Se záznamem rozhovoru
lze v rámci tohoto projektu zacházet různým způsobem. Protože si nesmírně vážíme Vaší ochoty
spolupracovat, budeme důsledně respektovat jakákoli omezení, která nám pro využití záznamu uložíte.
Výzkumný rozhovor bude využit výhradně pro účely mé bakalářské práce.
Zvolte, prosím, jednu z následujících možností:
Souhlasím s účastí na výzkumu a přeji si, aby byl rozhovor anonymizován.
Souhlasím s účastí na výzkumu a nepřeji si, aby byl rozhovor anonymizován.
V případě jakýchkoliv dotazů, obraťte se, prosím, na moji e-mailovou adresu: (kocelskydavid@gmail.com)
nebo telefonní číslo: 775 040 298. Děkuji.

Kocelský David
Datum uskutečnění rozhovoru: ……………

Jméno výzkumníka: ……………………………………. ..
Podpis výzkumníka: ………………………………………
Vaše jméno ……………………………………….............
Váš podpis: ………………………………….............
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