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PODCAST SICKBOY
Jeremie Saunders, Taylor MacGillivary a Brian 
Stever jsou tři přátelé, kteří v roce 2015 založili 
podcast s názvem Sickboy (v češtině nemocný 
kluk) - Jeremie totiž žije s cystickou fibrózou. Do 
něj týden co týden zvou zajímavé hosty s váž-
nou nemocí, ať už somatickou či psychickou, 
a otevřeně, empaticky a s humorem mapují živo-
ty svých hostů, čímž napomáhají destigmatizaci 
těchto nemocí.

Postřehy z konference IPOS 2019

Ve dnech 24. - 26. září 2019 proběhla v Kanadském městu Banff konference Mezinárodní psycho-
onkologické společnosti IPOS. Více jak 600 účastníků z 60+ zemí sem přijelo sdílet své výzkumy či 
zkušenosti z práce s onkologickými pacienty a jejich blízkými. Psycholožka Centra Amelie Praha 
Kristýna Maulenová, MSc. byla při tom.
Aktivně prezentovala výzkum Amelie o psychosociálních potřebách pacientů a zúčastnila se i před-
konferenčního workshopu. Na tomto posteru najdete několik postřehů z konference jejíma očima.

NEMUSÍ TO BOLET
Dr. Christine Chambers je psycholožka a výzkum-
ná pracovnice specializující se na zvládání boles-
ti dětí. Jak uvedla ve své prezentaci, více než 50% 
výzkumů nečte nikdo jiný než samotní autoři 
a editoři z odborných časopisů . Jak tedy dostat 
výzkumy mezi veřejnost, tak, aby pomáhala co 
nejširšímu okruhu lidí? Dr. Chambers se spojila 
s populárními bloggerkami a společně vytvořili 
chytlavou kampaň pro rodiče na postavenou na 
znalostech z výzkumů měření a zvládání bolesti, 
nazvanou „Nemusí to bolet“ (v ang. originále It 
doesn’t have to hurt). Tato kampaň se dostala na 
sociální sítě i do národních i nadnárodních médií, 
vyhrála několik ocenění a byla shlédnuta 150 mi-
liony lidmi po celém světě.

ÚNAVA ZE SOUCITU
Únava ze soucitu (v angl. compassion fatigue) je 
soubor změn u pečujících (včetně profesionálů) 
pramenící z pomáhání, či chtění pomáhat trauma-
tizovanému či trpícímu člověku a empatie s ním 
(Figley, 1995). Vede ke změnám v přesvědčení (ko-
gnici), emočním prožívání i chování. Únava ze sou-
citu či sekundární traumatický stres spadají pod 
post-traumatickou stresovou poruchu (PTSP), jež 
zahrnuje znovuprožívání traumatické zkušenos-
ti a nadměrné podráždění, může vést k narušení 
vnímání identity, pocitu bezvýznamnosti a odpo-
jení. Tzv. odejmutý zárumutek (v angl. disenfran-
chised grief) je smutek neuznaný společností, 
např. u  zdravotnického a  pečujícího personálu 
(Doka, 1989). Studie autorů Engler-Gross a kol. 
(2019) u psychoonkologů mapovala vztah mezi 
truchlením a únavou ze soucitu. Sociální uznání 
(je či není-li smutek zdravotníka akceptován) je 
mediátor mezi těmito dvěma proměnnými: necí-
tí-li zdravotník uznání svého smutku („nemáš na 
to právo“), pak truchlení s větší pravděpodobnos-
tí vede k únavě ze soucitu.

TERAPIE POMOCÍ PŘIJETÍ 
A ZÁVAZKU

Terapie pomocí přijetí a závazku (acceptance 
and commitment therapy, ACT) je terapeutický 
směr z tzv. 3. řady kognitivně-behaviorální tera-
pie (KBT).
„Co je pro vás důležité? Na čem záleží, když je málo 
času?“
Jazyk ACT je vhodný pro prostředí onkologie, po-
máhá hledat důležité a smysluplné oblasti, jazyk 
ACT užívá metafory, klientům/pacientům dává 
smysl. Úžívá 6 základních principů s cílem zvyšo-
vat psychickou flexibilitu klienta.
1. Kognitivní defúze – já nejsem mé myšlenky, 

emoce, vzpomínky
2. Přijetí – dovolit (si) zkušenost nepříjemných, 

bolestivých pocitů, vjemů a emocí a nebojovat 
s nimi („Je v pořádku, že tohle cítím“)

3. Uvědomění si přítomného okamžiku – pomocí 
technik všímavosti

4. Hodnoty – hledání toho, co je pro klienta nej-
důležitější

5. Já jako kontext – já (self) se skládá z prožívají-
cího a pozorujícího já. Cílem je podpořit pozo-
rující já.

6. Odhodlané jednání – stanovení si cílů v soula-
du s hodnotami pomocí technik KBT.

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE 
PRO MUŽE

Rakovina prostaty vede u mnoha pacientů k po-
tížím s potencí, inkontinenci a s tím souvisejícími 
psychickými i sociálními obtíži. Na tato témata 
zacílila pilotní verze skupinová psychosociální in-
tervence Prostate Cancer–Patient Empowerment 
Program (PC-PEP) pro muže po rakovině prostaty 
autorů Rutledge a Ilie (2019). Autoři, z nichž jeden je 
lékař, potvrdili, že pacienti spíše využijí psychoso-
ciální podpory, byla-li doporučena lékařem (Ernst 
et al., 2018). Program intervence se týkal témat:
• Zranitelnost
• Cvičení všímavosti mindfulness
• Pět typů lásky (Chapman, 1992)
• Intimita –otevřenost, všímavost, sdílení; různé 

typy intimního spojení, sdílení potřeb
• Komunikace s partnerem/kou
• Peer-program: buddy, kolega z programu – 

možnost konzultovat po telefonu/osobně mi-
mo skupinový program

• Fyzická kondice – podpora cvičení, zdravé stra-
vy, měření srdeční činnosti

Předběžné výsledky ukazují na spokojenost 
účastníků s programem, zlepšení fyzické i  psy-
chické kondice a zlepšení kvality
života (Ilie et al., 2019).

FINANČNÍ ZÁTĚŽ RAKOVINY
Onkologické onemocnění vede u mnoha paci-
entů nejen ke zdravotním, ale i psychosociálním 
komplikacím, z nichž jedna je deprese. Studie 
autorů Steel a kol. (2019) mapovala vztah mezi 
depresí, využitím zdravotní péče a finančními 
náklady mezi onkologickými pacienty. Třetina 
účastníků výzkumu (onkologických pacientů) 
splňovala kritéria pro klinickou depresi, která 
statisticky nesouvisela s demografickými údaji 
a stavem nemoci pacienta. Výsledky ukazují, že 
pacienti s depresivními příznaky častěji navště-
vovali pohotovost, častěji vyžadovali a přijímali 
léčbu vedlejších příznaků chemoterapie, a oproti 
pacientům bez depresivních příznaků měli také 
více než 2x vyšší náklady spojené se ztrátou pro-
duktivity práce, a léčebné výlohy.

ONLINE PODPORA PRO 
DOSPÍVAJÍCÍ A MLADÉ DOSPĚLÉ

Living Out Loud.Life je online platforma pro do-
spívající a mladé dospělé onkologické pacienty 
bez ohledu na diagnózu. Osobní svědectví for-
mou video příspěvků se dotýkají témat:
• Já
• Vztahy
• Denní činnosti
• Sex a plodnost
• Rozhodování
Program odkazuje na možnosti online či osob-
ní podpůrné skupiny, další online zdroje pro tuto 
skupinu pacientů či odkazy na literaturu.

ONLINE PODPORA  
NA KONCI ŽIVOTA

Online místo informací a podpory o paliativní 
péči a péči na konci života pro pacienty, blízké, 
pečující i profesionály. Program je v  anglickém 
a francouzském jazyce. Obsahuje:
• Články rozdělené do témat, př. komunikace 

s  blízkým, zvládání příznaků, sociálně-právní 
tématika, téma spirituality, psychického zdraví, 
atd.

• Možnost klást otázky paliativním lékařům on-
line formou.

• Osobní příběhy pacientů a jejich blízkých.
• Nástroje pro komunikaci s pacienty a rodinami 

pro zdravotní pracovníky

ONLINE PODPORA  
PŘI TRUCHLENÍ

Online platforma pro blízké i zdravotní pracov-
níky, truchlící po ztrátě. Články a videa od rodin 
po ztrátě blízkého a odborníků na téma truch-
lení. Nejčastější témata, která rodina a blízcí při 
truchlení řeší. Diskuzní platforma nabízí možnost 
komunikovat s dalšími účastníky – v angličtině 
a francouzštině, možnost konzultace s odborní-
ky i odkazy na další zdroje. Anonymní přístup, 
bezplatný pro občany Kanady, mírně zpoplatně-
ný pro všechny ostatní.


