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Metoda popsaná v tomto ãlánku je jednou
z moÏností komunikace s pacienty o zmûnû jejich návykÛ a Ïivotního stylu a o moÏnostech zvy‰ování compliance s léãbou. Vychází
z práce S. Rollnicka, P. Masonové a C. Butlera(1) a vyuÏívá nûkteré prvky motivaãních
rozhovorÛ(2–5). Mezi rizikové zpÛsoby chování
patﬁí nevhodné stravovací návyky, kouﬁení,
nadmûrné uÏívání alkoholu, nedostatek tûlesného pohybu ãi potíÏe s pravideln˘m uÏíváním lékÛ. Metodu lze vyuÏít nejen k podpoﬁe
zdravûj‰ího Ïivotního stylu, ale také pﬁi práci
s chronicky nemocn˘mi pacienty (diabetes,
srdeãní onemocnûní) a v komunikaci o prakticky jakékoli jiné zmûnû zpÛsobu chování.

Jak se mění připravenost
ke změně chování
Na základû rozboru charakteristik motivace
lze rozli‰it nûkolik fází pﬁipravenosti ke zmûnû
chování.(6, 4) V rané fázi rizikové chování buì
potíÏe nepﬁiná‰í, nebo si ãlovûk souvislosti
svého chování s potíÏemi neuvûdomuje ãi
nepﬁipou‰tí. Velká ãást pacientÛ se nachází ve
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fázi dal‰í, souvislosti jsou jim celkem jasné
a uvaÏují o moÏné zmûnû chování. Nejsou
ov‰em je‰tû zdaleka rozhodnuti, proÏívají silnou ambivalenci. Ve fázi tﬁetí je uÏ ãlovûk
rozhodnut˘, Ïe uskuteãní nûkteré kroky ke
zmûnû a pﬁipravuje plán na jejich uskuteãnûní.
Ve fázích dal‰ích zaãne naplánovanou zmûnu uskuteãÀovat a bojuje s nástrahami, aby ji
udrÏel. Pohyb mezi fázemi mÛÏe b˘t smûrem kupﬁedu, kdy se pﬁipravenost ke zmûnû
zvy‰uje, ãi nazpût pﬁi relapsu. Podle fáze, v jaké se pacient nachází, se mûní jeho potﬁeby
a schopnost vyuÏít lékaﬁem nabízené zpÛsoby
pomoci.
Míra pﬁipravenosti ke zmûnû chování má
dva hlavní aspekty:
– v˘znam, jak˘ ãlovûk zmûnû pﬁipisuje,
– víru v moÏnost jejího uskuteãnûní.
V˘znam ãi dÛleÏitost zmûny chování souvisí
s otázkou ‚Proã?‘ – k ãemu mi to je dobré?,
co mû to bude stát?, co tím získám?, proã
o tom uvaÏovat?, jak moc doopravdy chci?
Pokud bude rozpor mezi souãasn˘m stavem
(napﬁ. vysok˘ krevní tlak) a pﬁáním pacienta
(neÏít ve strachu z infarktu) dostateãn˘, nebude pochybovat o své chuti tento stav zmûnit.
MÛÏe ov‰em pochybovat o tom, Ïe se mu
Ïádoucí zmûny (omezit kouﬁení a tuãná jídla)
podaﬁí uskuteãnit. DÛvûra v moÏnost zmûny
souvisí s otázkou ‚Jak?‘ – mám na to?, jak to
dokáÏu?, jak si poradím s ...?, mÛÏe se to
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podaﬁit.(1) Mezi ãasté pﬁíãiny nedÛvûry v moÏnost zmûny patﬁí opakovaná selhání („uÏ jsem
zkou‰el tolikrát pﬁestat kouﬁit“) nebo pocit, Ïe
rozdíl mezi souãasn˘m a Ïádoucím stavem je
pﬁíli‰ velk˘, namáhav˘ a ãasovû nároãn˘. Také
pacient ãasto nevûﬁí vlastním schopnostem
vytrvat, b˘t úspû‰n˘ nebo sná‰et nepohodlí
a reakce okolí na své odli‰né chování.

Vliv lékaře na motivaci pacienta
Odpor pacienta ke zmûnû b˘vá ãasto vnímán
jako jeho problém, pﬁípadnû dokonce jako
osobnostní rys ãi charakteristika nemoci („závislí lidé b˘vají v odporu, nechtûjí si pﬁipustit
svoje problémy“). Anal˘zy rozhovorÛ mezi lékaﬁi a pacienty ale ukázaly, Ïe odpor pacienta
mÛÏe b˘t vyvolán tím, co a jak lékaﬁ ﬁíká. Podívejme se na následující pﬁíklady rozhovorÛ:
1. Lékaﬁ: Mûla byste do svého jídelníãku zaﬁadit víc zeleniny a jíst ménû tukÛ.
Pacientka: MÛj muÏ ale zeleninu nejí a já
nemám tolik ãasu ani penûz vaﬁit kaÏdému
zvlá‰È.
Lékaﬁ: KdyÏ budete jíst jako doposud, zvy‰uje
se riziko srdeãního onemocnûní.
Pacientka: Já vím, ale vÏdyÈ já zase tak nezdravû nejím. Navíc u nás doma se jedlo stejnû a podívejte, maminka je‰tû Ïije.
Lékaﬁ: Va‰e v˘sledky testÛ ale ukazují, Ïe s jídlem nebude v‰echno v poﬁádku. Mûla byste
o své zdraví více peãovat.
Pacientka: To sly‰ím skoro vÏdycky, kdyÏ sem
pﬁijdu. Mám z toho pak doma v˘ãitky, ale kdyÏ…
2. Lékaﬁ: Mûla byste do svého jídelníãku zaﬁadit víc zeleniny a jíst ménû tukÛ.
Pacientka: MÛj muÏ ale zeleninu nejí a já nemám tolik ãasu ani penûz vaﬁit kaÏdému
zvlá‰È.
Lékaﬁ: Není snadné pﬁipravit nûco, aby to
chutnalo va‰emu muÏi a zároveÀ to obsahovalo ménû tukÛ.
Pacientka: Není. KdyÏ nemá maso, nadává.
Zkou‰ela jsem pﬁipravit nûco lehãího, ale nechutnalo mu to.
Lékaﬁ: Je pro vás dÛleÏité, aby vá‰ muÏ byl
spokojen˘. Také tady vidíte, Ïe v˘sledky va‰ich
testÛ nejsou pﬁíli‰ pﬁíznivé.
18

Pacientka: Já vím. Nemám z toho radost. Napadlo mû, Ïe bych moÏná mohla zkusit…
V obou pﬁípadech si je pacientka vûdoma
souvislostí mezi stravou a zdravotním stavem.
V prvním pﬁípadû ale – pﬁes dobﬁe mínûné
rady lékaﬁe – spí‰e hledá dÛvody, proã jídelní návyky nemÛÏe zmûnit. Argumentuje, proã
není tﬁeba se tolik obávat a odchází frustrovaná a s pocitem, jestli má smysl vÛbec k lékaﬁi
chodit a o nûco se snaÏit. A lékaﬁ mÛÏe mít po
jejím odchodu pocity podobné. V pﬁípadû druhém se dozvíme, Ïe pacientka se uÏ o zmûnu
pokusila a proã se ji nepodaﬁilo uskuteãnit.
Vyjadﬁuje také své skryté obavy a pﬁem˘‰lí, co
by je‰tû mohla zkusit. Její pﬁipravenost ke
zmûnû se zvy‰uje. Ukázky ilustrují fakt, Ïe postoj pacienta ke zmûnû je do urãité míry
také záleÏitostí interpersonální a Ïe lékaﬁ
mÛÏe tento postoj ovlivÀovat.
V˘zkumy také ukazují souvislost mezi vyjadﬁováním pacienta v prÛbûhu rozhovoru a pravdûpodobností jeho zmûny chování.
Zmûna je ménû pravdûpodobná, uvádí-li
pacient dÛvody, proã je nev˘hodná ãi obtíÏná,
proã setrvat v souãasném stavu, kdyÏ nechce
vidût problémy, zlehãuje jejich závaÏnost, nepﬁijímá zodpovûdnost, vyjadﬁuje pesimismus
nebo nesouhlasí s návrhy lékaﬁe (typické odpovûdi „ano, ale…“).
A naopak, kdyÏ pacient uznává nev˘hody a rizika souãasného stavu, v˘hody zmûny, vyjadﬁuje optimismus ohlednû moÏné zmûny ãi dokonce zámûr ji uskuteãnit, pravdûpodobnost
úspûchu se zvy‰uje.
Odpor jako dÛsledek komunikaãního stylu
vzniká napﬁíklad, kdyÏ pacient a lékaﬁ mají odli‰n˘ zámûr ãi cíl – napﬁ. pacient chce pﬁedepsat urãité léky, av‰ak lékaﬁ míní, Ïe namístû
je reÏimové opatﬁení. Jindy odporem pacient
reaguje na pﬁístup typu: „Já vím, co je pro vás
nejlep‰í, poslouchejte mû“, nebo v situaci, kdy
lékaﬁ postupuje pﬁíli‰ rychle a plánuje, co dûlat, pﬁestoÏe pacient je‰tû váhá. Zaruãen˘m
zpÛsobem, jak posílit odpor, je zv˘‰it tlak na
pacienta, kter˘ jiÏ v odporu je (na argument
pacienta, proã nûco nejde, pouÏít silnûj‰í
protiargument ãi dokonce na náznak agresivity v reakci pacienta také reagovat agresivnû).
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Pokud lékaﬁ vnímá tyto charakteristiky a snaÏí
se sniÏovat mnoÏství negativních, pesimistick˘ch ãi vyh˘bav˘ch v˘rokÛ pacienta a naopak
podporovat v˘roky angaÏované, pozitivní,
zvy‰uje pravdûpodobnost úspû‰né a vzájemnû uspokojivé práce. V˘skyt takov˘ch v˘rokÛ
také mÛÏe brát jako okamÏitou zpûtnou vazbu
na svÛj styl komunikace.

Obr. – Základní úlohy lékaﬁe pﬁi
rozhovoru o zmûnû chování(1)
NavaÏte dobr˘ pracovní kontakt

Dohodnûte se na tématu

Úlohy lékaře v rozhovoru
o změně chování

Jeden typ chování

SniÏuje odpor
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V˘mûna informací

Více moÏností
Základní úlohy lékaﬁe v rozhovoru s pacientem
o zmûnû jeho chování shrnuje Obr.(1) V‰echny
uvedené kroky ãasto nejsou ani moÏné, kaÏd˘
lékaﬁ si je mÛÏe tvoﬁivû pﬁizpÛsobit sv˘m ãasov˘m moÏnostem, potﬁebám a situaci.
1. NavaÏte dobr˘ pracovní kontakt (raport)
Vhodné jsou otázky, které lékaﬁi pomáhají lépe
pacientovi porozumût. Mezi úãinné postupy
patﬁí kladení otevﬁen˘ch otázek, které nevybízejí ke struãné odpovûdi („Jak...“, „Co...“,
„Proã...“ apod.), shrnování toho nejdÛleÏitûj‰ího, co bylo ﬁeãeno, a reflexe ﬁeãeného
s cílem ovûﬁit si, zda správnû rozumíme
(napﬁ. viz v˘‰e – reakce lékaﬁe ve druhém
rozhovoru). Dal‰í moÏností je zeptat se pacienta, jak vypadá jeho obvykl˘ den. Pracovní
vztah se tím znaãnû upevÀuje a ãasto se tak
lze dozvûdût mnoho informací i o problémovém chování. Na pacienta orientovan˘ pﬁístup
v komunikaci(3, 7, 8) se v ideálním pﬁípadû prolíná cel˘m rozhovorem.
2. Dohodnûte se na tématu rozhovoru
Problémové chování má více aspektÛ a v kaÏdém z nich mÛÏe b˘t pacient v jiné fázi zmûny.
Je ale obtíÏné efektivnû pracovat na více zmûnách najednou. Pacientovi dáme moÏnost urãit, co je nyní prioritou pro nûj, co potﬁebuje
probrat. âastou pﬁíãinou ‰patné spolupráce
b˘vá urãení tématu lékaﬁem a pﬁedãasné zamûﬁení pozornosti na urãit˘ aspekt. Lékaﬁ má
vyjadﬁovat skuteãn˘ zájem o to, jak pacient
své potíÏe vnímá a vysvûtluje. Pokud se ukáÏe, Ïe pacient chce uãinit kroky ke zmûnû, lékaﬁ se ujistí, zda se jimi chce nyní zab˘vat:
„O ãem byste se chtûl bavit dnes? MÛÏeme se
vûnovat kouﬁení, cviãení, jídlu nebo pití, coÏ

Posuìte dÛleÏitost a sebedÛvûru
(a pﬁipravenost)

Zkoumejte
dÛleÏitost

Podporujte
sebedÛvûru

jsou vûci, které mají vliv na va‰e uzdravení
z infarktu. Co myslíte vy? Tﬁeba povaÏujete za
dÛleÏité nûco jiného.“
„Které moÏnosti, jak ovlivnit svÛj krevní tlak,
byste se dnes nejradûji vûnoval?“
I kdyÏ lékaﬁ ví, Ïe je tﬁeba bavit se o urãitém
tématu a pacientovi je jasné, co tímto tématem bude, je nutné zachovat zpÛsob komunikace. Místo v˘rokÛ typu „Mûl byste...“ (udílení
rad, co by pacient mûl a nemûl) poukázat na
v˘hody, které by zmûna chování mohla pﬁinést
a vyjádﬁit zájem o názor pacienta. Nabízí se
téma k diskusi a potenciálnû citlivá otázka nutnosti zmûny zÛstává otevﬁená:
„Zmûna (cviãení, abstinence od kouﬁení ãi alkoholu) vede u nûkter˘ch pacientÛ ke zlep‰ení (v˘konnosti, zmírnûní únavy, zlep‰ení soustﬁedûní). MÛÏeme se tomu chvíli vûnovat? Co
si o tom myslíte?“
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Nejlep‰ím pﬁedpokladem pro konstruktivní
dialog o citliv˘ch tématech je skuteãn˘ zájem
o pacienta a dobr˘ pracovní vztah.
3. Posuìte dÛleÏitost zmûny, dÛvûru v moÏnost jejího uskuteãnûní a pﬁipravenost pacienta k ní
KdyÏ víme, ãím se v konzultaci budeme zab˘vat, je uÏiteãné odhadnout, jakou dÛleÏitost
pacient zmûnû pﬁipisuje a jak vidí svoje ‰ance
ji provést. Vnímá-li pacient zmûnu jako v˘znamnou (chce napﬁ. pﬁestat kouﬁit), ale nevûﬁí, Ïe je schopen ji úspû‰nû uskuteãnit, bude
ná‰ dal‰í postup vyÏadovat jiné strategie neÏ
v pﬁípadû, kdy nepochybuje, Ïe by zmûnu byl
schopen provést, ale nepﬁisuzuje jí dostateãnou dÛleÏitost („Pﬁestat pít bych mohl kdykoli, ale nevidím to jako problém.“). Vycházíme
z toho, co jiÏ víme, nebo se mÛÏeme pﬁímo
zeptat, jak moc je pro pacienta zmûna dÛleÏitá. KdyÏ si nejsme jisti, lze vyuÏít sebehodnotící stupnice:
„Jaké máte právû teì pocity ohlednû (moÏné zmûny)?“, „Jak je pro vás osobnû dÛleÏité (zmûnu uskuteãnit)?“, „Pﬁedstavte si takové
mûﬁítko. Kdyby 0 znamenala ‚není vÛbec dÛleÏitá‘ a 10 byla ‚je pro mû velmi dÛleÏitá‘, kam
byste sám sebe na stupnici umístil?“
Podobnû lze zkoumat míru sebedÛvûry.
Jak˘m zpÛsobem vést rozhovor dál, na co
se zamûﬁit?
– Je-li míra dÛleÏitosti nízká, soustﬁeìte na ni.
– Zamûﬁte se na ten aspekt (dÛleÏitost ãi dÛvûra), kter˘ má niÏ‰í hodnotu, zvlá‰tû je-li mezi
obûma velk˘ rozdíl.
– Jsou-li oba zhruba na stejné úrovni, zaãnûte s dÛleÏitostí.
– Jsou-li dÛleÏitost i dÛvûra nízké, zvaÏte, zda
jiné téma není pro pacienta dÛleÏitûj‰í. Sdûlte
tento svÛj pocit pacientovi.
PrÛbûÏné monitorování celkové pﬁipravenosti pacienta ke zmûnû v prÛbûhu rozhovoru
je dobr˘m základem. Pﬁecenûní pﬁipravenosti
snadno mÛÏe vést k odporu a sniÏuje pravdûpodobnost úspûchu.
A. Zkoumejte dÛleÏitost zmûny
Cílem rozhovoru není, aby se pacient zavázal
ke zmûnû, ale pﬁedev‰ím prozkoumat v˘znamy, které pro nûj dané chování má, a pomoci
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mu o zmûnû uvaÏovat. Strategie, které lze
pouÏít, se odvíjejí od pacientem uvádûné míry
dÛleÏitosti zmûny (0–10 z 10bodové stupnice).
– Je-li pacientem vnímaná dÛleÏitost velmi nízká (0–2/10), je moÏná nejlep‰í téma zmûny
pro tuto chvíli opustit.
– Je-li dÛleÏitost vy‰‰í (napﬁ. 5/10), lze vyuÏít
otázku: „Proã jste na 5 a ne na 1?“. Je pravdûpodobné, Ïe pacient uvede nûkter˘ dÛvod
ke zmûnû. A dále se mÛÏete zeptat: „Co by se
muselo stát, abyste se posunul z 5 na 7 nebo
dokonce na 8?“, „Co vám v tom brání?“.
– Dal‰í moÏností v pﬁípadû 5/10 je zkoumat
v˘hody a nev˘hody souãasného stavu ãi chování (více a ménû dobré ãi pﬁíjemné vûci).
Pokud pacient uvaÏuje o nûjaké zmûnû, lze
se zeptat, jaké v˘hody a nev˘hody by taková
zmûna pﬁinesla. V obou pﬁípadech shrneme
uvedená pozitiva a negativa, pokud moÏno
slovy, která pouÏil sám pacient.
– Vyjadﬁuje-li pacient starosti nebo obavy pramenící z jeho chování, lze je blíÏe prozkoumat
nebo mÛÏeme zkusit téma sami otevﬁít: „Co
vám na va‰em chování dûlá nejvût‰í starosti?“.
Pozorné naslouchání opût zakonãíme shrnutím. Na jeho závûr lze poloÏit otázku: „Jak to
vidíte?“.
B. Podporujte sebedÛvûru
SebedÛvûra b˘vá ovlivnûna dosavadními úspûchy a neúspûchy. Pokud se pacient jiÏ nûkolikrát bezúspû‰nû o zmûnu pokusil, sebedÛvûra bude nízká. DÛvûru v moÏnost uskuteãnûní
zmûny oslabuje pﬁíli‰ velk˘ rozdíl mezi souãasn˘m a cílov˘m stavem. Naopak pozitivní
vliv má záÏitek vlastního úspûchu, moÏnost
sledovat úspûchy jin˘ch a vidût, Ïe zmûna je
moÏná. Úloha lékaﬁe v procesu budování
sebedÛvûry pacienta spoãívá v uznání a ocenûní sebemen‰ích úspûchÛ, v pomoci pﬁerámovat neúspûchy, hledat pouãení pro pﬁí‰tí
pokusy o zmûnu a stanovit si konkrétní a dosaÏitelné cíle. K tomu lze vyuÏít následující
strategie:
– ProÏívá-li pacient silnûj‰í ambivalence, lze se
napﬁ. pouze zmínit o tématu a o moÏnostech
urãit˘ch krokÛ. Téma je vhodné nechat otevﬁené, nesnaÏit se pﬁimût pacienta k nûjak˘m
závazkÛm, dát mu ãas.
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– Podobnû jako u práce se stupnicí dÛleÏitosti lze vyuÏít otázky vycházející z udávané míry
sebedÛvûry: „Proã jste uvedl 4 a ne ménû?“,
„Co by vám pomohlo se posunout o kousek
v˘‰e?“ (opaãnû formulovaná otázka, tj. ‚proã
jste uvedl 4 a ne více?‘ vede k hledání dÛvodÛ, proã zmûna moÏná není).
– MÛÏeme pomoci pacientovi sestavit seznam
moÏností, které pﬁicházejí v úvahu, jejich v˘hody
a nev˘hody, a nechat jej, aby si vybral, která mu
vyhovuje. Mûl by cítit, Ïe pokus se mÛÏe podaﬁit, ale v pﬁípadû neúspûchu jsou dal‰í moÏnosti.
– Lze se také zamûﬁit na úspûchy a neúspûchy z minul˘ch pokusÛ. OceÀme vytrvalost,
s jakou se pacient o zmûnu pokou‰í a pokusme se nalézt, v ãem se li‰il jeho nejúspû‰nûj‰í
pokus od tûch ostatních. Hledáme i drobné
známky toho, Ïe zmûna je za urãit˘ch podmínek moÏná. Ptejme se, jaké okolnosti mohly
zpÛsobit neúspûch a jak se jim pﬁí‰tû vyhnout.
Pﬁecenûní sebedÛvûry a tlak na hledání ﬁe‰ení mÛÏe vyvolat odpor, stejnû tak jako
pﬁehlédnutí, Ïe pacient nevnímá zmûnu jako
dostateãnû dÛleÏitou. Stejné riziko pﬁiná‰í
i pﬁíli‰ná aktivita lékaﬁe, snaha hledat ﬁe‰ení za pacienta nebo pﬁedãasnû zamûﬁená pozornost na jedno ﬁe‰ení.
4. V˘mûna informací
Tento proces se prolíná cel˘m rozhovorem.
Cílem je, aby v˘mûna informací byla vzájemná,
nejen lékaﬁ sdûluje a zji‰Èuje, co ho zajímá, ale
i pacient má mít prostor ﬁíci, co povaÏuje za
potﬁebné a mít pocit, Ïe mÛÏe ovlivnit prÛbûh
a téma rozhovoru. Nejefektivnûj‰í je taková
informace, na kterou se pacient sám zeptá.
Jedna ze strategií, jak maximalizovat efekt
vzájemné v˘mûny informací, má tﬁi kroky:
1. Zeptejte se pacienta,co by chtûl vûdût;
2. Poskytnûte mu informace neutrálním zpÛsobem, napﬁ.: „Nûkter˘m lidem se osvûdãilo...“, „Existují tyto moÏnosti...“.
3. Nechte pacienta, aby sám posoudil, jak˘
v˘znam pro nûj informace mají: „Jak to na vás
pÛsobí?“, „Co z toho vám pﬁipadá zajímavé?“.
Jinou moÏností je zeptat se, jak vypadá typick˘ pacientÛv den. To mÛÏe trvat pﬁibliÏnû
5 minut, lze tak ov‰em získat mnoÏství cenn˘ch informací, aniÏ bychom kladli ﬁadu otápﬁíloha Postgraduální medicíny

zek za sebou. Navíc tato technika v˘znamnû
posiluje pracovní vztah. Podmínkou úspûchu
je mít zájem, nechat pacienta mluvit a nepátrat
po pﬁíli‰ podrobn˘ch nebo citliv˘ch detailech.
5. SníÏení odporu
PrÛbûÏné sledování pacientova odporu a snaha o jeho sníÏení jsou dal‰í úkoly lékaﬁe. Tﬁi nejãastûj‰í pﬁíãiny odporu jsou:
1. zbavení pacienta moÏnosti rozhodování, autonomie;
2. nesprávné zhodnocení dÛleÏitosti, sebedÛvûry a pﬁipravenosti ke zmûnû;
3. reakce na nátlak nebo na argumenty pacienta nátlakem, protiargumenty, obranou.
Nejúãinnûj‰ím zpÛsobem, jak se odporu
vyhnout, je b˘t pozorn˘, sledovat, co se
dûje a naslouchat. KdyÏ se rezistence objeví,
zmûÀte smûr rozhovoru, snaÏte se ji neposilovat. Lze také vyuÏít následující strategie:
– ZdÛraznûte pacientovu osobní volbu a kontrolu nad tématem rozhovoru i nad koneãn˘m
rozhodnutím: „Ve va‰í situaci lze dûlat to a to.
Je ale skuteãnû jen na vás, pro co se rozhodnete.“, „MoÏná, Ïe vás tohle téma uÏ unavuje.
Co je pro vás teì dÛleÏité?“.
– Ovûﬁte si, jak pacient dÛleÏitost zmûny a moÏnost jí uskuteãnit vnímá a pﬁizpÛsobte tomu
rozhovor.
– SnaÏte se pacienta pochopit, dát mu najevo, Ïe rozumíte, jak se cítí, proã se zlobí, Ïe to
je v jeho situaci pochopitelné. Lze vyuÏít reflektivních reakcí (zopakování právû ﬁeãeného,
parafrázování, vystiÏení pocitÛ pacienta, pﬁerámování – posun v˘znamu). Takové reakce
mohou zaãínat slovy: „TakÏe vy...“, „Cítíte, Ïe...“,
apod. (blíÏe viz(3)).
Takové reakce na odpor pacienta moÏná
neodpovídají bûÏnému a zaÏitému zpÛsobu
reagování. Jsou ale moÏností, jak dovést rozhovor jinam neÏ tam, kde moÏná v posledních
letech pro pacienta s neúprosnou pravidelností
konãil – tﬁeba ve slu‰ném mlãení, vyh˘bání se
konfliktním tématÛm, roztrpãení, ztrátû nadûje.

Závěr
Tento pﬁíspûvek shrnuje nûkteré moÏnosti, jak
vést rozhovor s pacientem o zmûnû jeho rizi21

kového chování. Uvádûné strategie a principy
vycházejí pﬁeváÏnû z teorie motivaãních
rozhovorÛ a jsou pﬁizpÛsobené potﬁebám
lékaﬁské praxe. Lze je rozvíjet a pﬁizpÛsobovat
konkrétním potﬁebám, jsou v‰ak pouze orientaãní. NejdÛleÏitûj‰í ingrediencí celého pﬁístupu je partnerství, respekt, opravdov˘ zájem
o pacienta a jeho vidûní svûta.
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