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MottoMotto

Stresovaný lékař nemusí být nutně špatným Stresovaný lékař nemusí být nutně špatným 
lékařem, ale v okamžiku, kdy stres přestane lékařem, ale v okamžiku, kdy stres přestane lékařem, ale v okamžiku, kdy stres přestane lékařem, ale v okamžiku, kdy stres přestane 

mít pod kontrolou, nastávají potížemít pod kontrolou, nastávají potíže

The Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland, 1997The Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland, 1997







Životní spokojenostŽivotní spokojenost

•• Spokojený jedinec (individuální faktory)Spokojený jedinec (individuální faktory)
•• Spokojená rodina (rodinné faktory)Spokojená rodina (rodinné faktory)•• Spokojená rodina (rodinné faktory)Spokojená rodina (rodinné faktory)
•• Spokojenost v práci (pracovní faktory)Spokojenost v práci (pracovní faktory)

Friedrich Engels a řada dalšíchFriedrich Engels a řada dalších



Štěstí a spokojenost Štěstí a spokojenost -- definicedefinice

•• ŠtěstíŠtěstí –– afektivní kategorie, týká se pozitivních afektivní kategorie, týká se pozitivních 
emocíemocí

•• Životní Životní spokojenostspokojenost –– kognitivní kategorie kognitivní kategorie ––
hodnocení vlastního životahodnocení vlastního životahodnocení vlastního životahodnocení vlastního života

•• Navzájem se prolínají Navzájem se prolínají → → psychologické blahopsychologické blaho
•• Štěstí je emocionální stav spojený se Štěstí je emocionální stav spojený se 

zapojením se do zapojením se do smysluplné činnostismysluplné činnosti
•• Vždy se jedná o Vždy se jedná o subjektivní kategoriisubjektivní kategorii
Hamplová D. Životní spokojenost: rodina, práce a další faktory. SOÚ AV 2004 Hamplová D. Životní spokojenost: rodina, práce a další faktory. SOÚ AV 2004 









Zaměstnání a spokojenostZaměstnání a spokojenost

Spokojenost v zaměstnáníSpokojenost v zaměstnání = pozitivní vztah = pozitivní vztah 
zaměstnance k zaměstnání a své prácizaměstnance k zaměstnání a své práci

Uspokojení v zaměstnání ohrožujíUspokojení v zaměstnání ohrožují
•• Změny v organizaci zdravotnictvíZměny v organizaci zdravotnictví•• Změny v organizaci zdravotnictvíZměny v organizaci zdravotnictví
•• Pocit ohrožení autonomie zdravotníkůPocit ohrožení autonomie zdravotníků
Výsledkem jeVýsledkem je
•• Zvýšené procento syndromu z vyhořeníZvýšené procento syndromu z vyhoření
•• Zhoršení kvality a bezpečnosti zdravotní péče Zhoršení kvality a bezpečnosti zdravotní péče 

RamaRama--Maceiras P et al., EJA, 2012Maceiras P et al., EJA, 2012





Pracovní podmínky anesteziologůPracovní podmínky anesteziologů

•• Dlouhá a těžko odhadnutelná doba plné zátěžeDlouhá a těžko odhadnutelná doba plné zátěže
•• Krátké úseky odpočinkuKrátké úseky odpočinku
•• Expozice chemickým i radiačním vlivůmExpozice chemickým i radiačním vlivům•• Expozice chemickým i radiačním vlivůmExpozice chemickým i radiačním vlivům
•• Hlučné prostředíHlučné prostředí
•• Nedostatek přirozeného světlaNedostatek přirozeného světla

The Healthy Anesthesiologist, CAS, 2007The Healthy Anesthesiologist, CAS, 2007

•• Z pohledu vedoucího:Z pohledu vedoucího:
–– Naprostá odlišnost reality všedního dne od toho, co Naprostá odlišnost reality všedního dne od toho, co 

jste si naplánovalijste si naplánovali



Pracovní prostředí anesteziologůPracovní prostředí anesteziologů

•• StresujícíStresující
–– Operační sályOperační sály
–– Resuscitační staniceResuscitační stanice
–– Urgentní příjmyUrgentní příjmy

•• Menší zadostiučiněníMenší zadostiučinění
–– Chybí zpětná vazba od pacientůChybí zpětná vazba od pacientů
–– Často chybí zpětná vazba od jiných oborůČasto chybí zpětná vazba od jiných oborů

•• Přesto nemáme vyšší procento syndromu Přesto nemáme vyšší procento syndromu 
vyhoření než jiné oboryvyhoření než jiné obory

RamaRama--Maceiras P et al., EJA, 2012Maceiras P et al., EJA, 2012













Faktory důležité pro pracovní Faktory důležité pro pracovní 
spokojenostspokojenost

•• autonomieautonomie
•• schopnost mít pracovní prostředí pod kontrolouschopnost mít pracovní prostředí pod kontrolou
•• vědomí vlastní hodnotyvědomí vlastní hodnoty
•• profesionální vztahyprofesionální vztahy
•• vůdcovské vlastnostivůdcovské vlastnosti
•• organizační schopnostiorganizační schopnosti
•• charakterové vlastnosticharakterové vlastnosti
•• očekáváníočekávání
•• motivace motivace 

RamaRama--Maceiras P et al., EJA, 2012Maceiras P et al., EJA, 2012



Faktory důležité ze strany Faktory důležité ze strany 
zaměstnavatelezaměstnavatele

•• ochota zabývat se spokojeností zaměstnancůochota zabývat se spokojeností zaměstnanců
•• zlepšování pracovních podmínekzlepšování pracovních podmínek
•• aplikace strategií snižujících profesní stresaplikace strategií snižujících profesní stres
•• přiměřená sociální atmosférapřiměřená sociální atmosféra
•• přiměřená rovnováha mezi prací a životempřiměřená rovnováha mezi prací a životem

RamaRama--Maceiras P et al., EJA, 2012Maceiras P et al., EJA, 2012



Spokojenost finských anesteziologůSpokojenost finských anesteziologů

•• Ovládání „řemesla“Ovládání „řemesla“
•• Schopnost organizovat (si) práciSchopnost organizovat (si) práci
•• U mužů hrály o něco více roli pracovní faktoryU mužů hrály o něco více roli pracovní faktory
•• U žen hrály o něco více roli rodinné faktoryU žen hrály o něco více roli rodinné faktory

Lindfors PM et al., Acta Anaesth Scand, 2007Lindfors PM et al., Acta Anaesth Scand, 2007





Zdravý anesteziologZdravý anesteziolog
•• Anesteziologové mají Anesteziologové mají etický závazek usilovat etický závazek usilovat 

o to, aby byli zdravío to, aby byli zdraví..
•• Lékaři mají Lékaři mají chránit a posilovat své zdraví a chránit a posilovat své zdraví a 

spokojenostspokojenost včetně odhalování stresových včetně odhalování stresových 
faktorů v profesionálním i osobním životě a faktorů v profesionálním i osobním životě a faktorů v profesionálním i osobním životě a faktorů v profesionálním i osobním životě a 
používání metod, jak se stresem bojovat.používání metod, jak se stresem bojovat.

The Healthy Anesthesiologist, CAS, 2007The Healthy Anesthesiologist, CAS, 2007

•• Anesteziologové mají etickou odpovědnost k Anesteziologové mají etickou odpovědnost k 
sobě samým.sobě samým.

•• Musí udržovat fyzické i mentální zdraví a Musí udržovat fyzické i mentální zdraví a 
speciální senzorické schopnosti.speciální senzorické schopnosti.

ASAASA



Profesionální stres anesteziologůProfesionální stres anesteziologů
•• StresStres je neodmyslitelnou součástí života, záleží však je neodmyslitelnou součástí života, záleží však 

na jeho na jeho mířemíře
•• Všichni lékaři jsou vystaveni profesionálnímu stresu, Všichni lékaři jsou vystaveni profesionálnímu stresu, 

ten je vysoce ten je vysoce významný zejména u anesteziologůvýznamný zejména u anesteziologů::
•• Podávání anestézie je bezpečnější než dřívePodávání anestézie je bezpečnější než dříve•• Podávání anestézie je bezpečnější než dřívePodávání anestézie je bezpečnější než dříve
•• Veřejnost očekává úspěšný výsledekVeřejnost očekává úspěšný výsledek
•• Pacienti jsou však starší, nemocnější, podrobováni Pacienti jsou však starší, nemocnější, podrobováni 
čím dál složitějším výkonůmčím dál složitějším výkonům

•• Vystavení početným nárokům pacientů, jejich rodin, Vystavení početným nárokům pacientů, jejich rodin, 
jiných lékařů, spolupracovníků, zdrav. manažerů  jiných lékařů, spolupracovníků, zdrav. manažerů  

The Healthy Anesthesiologist, CAS, 2007The Healthy Anesthesiologist, CAS, 2007



Profesionální stres anesteziologůProfesionální stres anesteziologů

Očekává se, že Očekává se, že anesteziolog 21. stoletíanesteziolog 21. století::
•• Perfektně orientován v Perfektně orientován v nejnovější literatuřenejnovější literatuře
•• Postupuje podle Postupuje podle EBMEBM
•• Je nanejvýš Je nanejvýš pozorný po celou dobupozorný po celou dobu, kdy je , kdy je •• Je nanejvýš Je nanejvýš pozorný po celou dobupozorný po celou dobu, kdy je , kdy je 

pacient v jeho péčipacient v jeho péči
•• Vystupuje Vystupuje empatickyempaticky v každé situaciv každé situaci

•• To není málo na jednoho člověkaTo není málo na jednoho člověka
The Healthy Anesthesiologist, CAS, 2007The Healthy Anesthesiologist, CAS, 2007



Profesionální stres anesteziologůProfesionální stres anesteziologů

Smrt pacienta v péči anesteziologaSmrt pacienta v péči anesteziologa
•• Zejména, jeZejména, je--li neočekávaná a bylli neočekávaná a byl--li pacient do li pacient do 

té doby zdravýté doby zdravý
•• Trénink Trénink –– medicínský ano, emoční medicínský ano, emoční -- méněméně•• Trénink Trénink –– medicínský ano, emoční medicínský ano, emoční -- méněméně
•• Tyto situace se mohou internalizovatTyto situace se mohou internalizovat
•• Dlouhodobé důsledky Dlouhodobé důsledky –– úzkost, depreseúzkost, deprese
•• Omezené možnosti psychologické podporyOmezené možnosti psychologické podpory

Soto RG et al. Clin Anesth 2003Soto RG et al. Clin Anesth 2003
The Healthy Anesthesiologist, CAS, 2007The Healthy Anesthesiologist, CAS, 2007

•• Syndrom války v ZálivuSyndrom války v Zálivu



Únava Únava –– velké téma anestézievelké téma anestézie

•• Každý anesteziolog se má Každý anesteziolog se má vystříhat únavyvystříhat únavy
•• „Každý anesteziolog je „Každý anesteziolog je osobně zodpovědnýosobně zodpovědný za za 

poskytování bezpečné a účinné služby a musí poskytování bezpečné a účinné služby a musí 
si být vědom problémů spojených s únavou.“si být vědom problémů spojených s únavou.“si být vědom problémů spojených s únavou.“si být vědom problémů spojených s únavou.“
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/webversionfatigue04.dochttp://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/webversionfatigue04.doc

The Healthy Anesthesiologist, CAS, 2007The Healthy Anesthesiologist, CAS, 2007

•• Srovnávání s piloty, řidiči autobusůSrovnávání s piloty, řidiči autobusů
•• Směrnice EU Směrnice EU –– max. 416 hod přesčasů za rok max. 416 hod přesčasů za rok 

je jedna věc, realita je věc druháje jedna věc, realita je věc druhá



Únava Únava –– velké téma anestézievelké téma anestézie

•• Spánková deprivace a únava jsou klíčovými Spánková deprivace a únava jsou klíčovými 
stresory v naší profesistresory v naší profesistresory v naší profesistresory v naší profesi

Jackson SH. Acta Anaesth Scand 1999Jackson SH. Acta Anaesth Scand 1999



Zdravotní rizika anesteziologůZdravotní rizika anesteziologů

•• Zneužívání návykových látekZneužívání návykových látek
–– Anesteziologové tvoří cca 3% lékařů, ale:Anesteziologové tvoří cca 3% lékařů, ale:
–– 2020--30% závislých lékařů30% závislých lékařů
–– 1010--20% anesteziologů je závislých 20% anesteziologů je závislých 

Luck S et al. J Perianesth Nurs 2004Luck S et al. J Perianesth Nurs 2004

The Healthy Anesthesiologist, CAS, 2007The Healthy Anesthesiologist, CAS, 2007

•• SebevražednostSebevražednost
–– Ve srv. s internisty Ve srv. s internisty –– vyšší incidence sebevraždvyšší incidence sebevražd

Alexander BH et al. Anesthesiology 2000Alexander BH et al. Anesthesiology 2000
The Healthy Anesthesiologist, CAS, 2007The Healthy Anesthesiologist, CAS, 2007





Etická zodpovědnost za zdraví a Etická zodpovědnost za zdraví a 
spokojenost anesteziologůspokojenost anesteziologů

•• Osobní zodpovědnostOsobní zodpovědnost anesteziologaanesteziologa
•• Zodpovědnost Zodpovědnost dané institucedané instituce•• Zodpovědnost Zodpovědnost dané institucedané instituce
•• Odpovědnost anesteziologa Odpovědnost anesteziologa ke svým ke svým 

spolupracovníkůmspolupracovníkům

The Healthy Anesthesiologist, CAS, 2007The Healthy Anesthesiologist, CAS, 2007



Vzdělání a spokojenostVzdělání a spokojenost

•• Životní spokojenost Životní spokojenost pozitivně souvisí se pozitivně souvisí se 
vzdělánímvzděláním

•• Spokojenost s prací se zvyšuje s rostoucím Spokojenost s prací se zvyšuje s rostoucím 
vzdělánímvzdělánímvzdělánímvzděláním

•• Nezdá se, že by vzdělání ovlivňovalo Nezdá se, že by vzdělání ovlivňovalo 
spokojenost s rodinným životemspokojenost s rodinným životem

•• Spokojenost s prací a spokojenost s rodinou Spokojenost s prací a spokojenost s rodinou ––
vzájemná provázanost (u žen je silnější)vzájemná provázanost (u žen je silnější)

Hamplová D. Životní spokojenost: rodina, práce a další faktory. SOÚ AV 2004 Hamplová D. Životní spokojenost: rodina, práce a další faktory. SOÚ AV 2004 









Rodina a spokojenostRodina a spokojenost

•• Muži a ženy se neliší v tom, jak jsou spokojeni Muži a ženy se neliší v tom, jak jsou spokojeni 
se svým životemse svým životem

•• S rostoucím věkem životní spokojenost klesáS rostoucím věkem životní spokojenost klesá
•• Ženatí a vdanéŽenatí a vdané, lidé , lidé žijící s partneremžijící s partnerem jsou jsou 

spokojenějšíspokojenější
•• Rodina ovlivňuje spokojenost více než práceRodina ovlivňuje spokojenost více než práce
Hamplová D. Životní spokojenost: rodina, práce a další faktory. SOÚ AV 2004 Hamplová D. Životní spokojenost: rodina, práce a další faktory. SOÚ AV 2004 

•• Tvůrčí a zajímavá práceTvůrčí a zajímavá práce –– větší podíl na větší podíl na 
spokojenostispokojenosti









Rodina a spokojenostRodina a spokojenost

Kromě stability rodiny záleží i na Kromě stability rodiny záleží i na očekáváních, co očekáváních, co 
chceme od životachceme od života včetně:včetně:

•• Početnosti rodinyPočetnosti rodiny•• Početnosti rodinyPočetnosti rodiny
•• Materiálních statků (hypotéky, stavba rodinného Materiálních statků (hypotéky, stavba rodinného 

domku…)domku…)
•• Zvláštní kapitolou jsou lékařská manželství, Zvláštní kapitolou jsou lékařská manželství, 

duální kariéra, kde oba slouží pohotovostní duální kariéra, kde oba slouží pohotovostní 
službyslužby









Individuální spokojenostIndividuální spokojenost

•• Fyzická a psychická integritaFyzická a psychická integrita
–– péče a pevná víra ve vlastní zdravípéče a pevná víra ve vlastní zdraví
–– vlastní hierarchie hodnotvlastní hierarchie hodnot

•• Silné a kvalitní Silné a kvalitní koníčkykoníčky•• Silné a kvalitní Silné a kvalitní koníčkykoníčky
•• Kvalitní Kvalitní přátelépřátelé

–– Není od věci, aby byli alespoň z části z Není od věci, aby byli alespoň z části z 
mimopracovní oblastimimopracovní oblasti

•• HumorHumor
•• VyvažováníVyvažování všech aspektů životavšech aspektů života







Integrita tělesného a duševního Integrita tělesného a duševního 
zdravízdraví

„Pět věcí ti uchová tělesné a duševní zdraví:„Pět věcí ti uchová tělesné a duševní zdraví:
•• BěhBěh
•• ČesnekČesnek•• ČesnekČesnek
•• Čisté svědomíČisté svědomí
•• StřídmostStřídmost
•• Pevná víra ve vlastní zdraví“Pevná víra ve vlastní zdraví“

Pastýř z náhorních planin etiopských. In: Nevrlý M. Karpatské hry, 1982 Pastýř z náhorních planin etiopských. In: Nevrlý M. Karpatské hry, 1982 







Integrita duševního zdravíIntegrita duševního zdraví
•• Nenechat se rozhodit okolním děnímNenechat se rozhodit okolním děním

–– obecný stav společnosti a politikyobecný stav společnosti a politiky
–– úroveň korupce ve společnosti a zdravotnictvíúroveň korupce ve společnosti a zdravotnictví

•• Nenechat se rozhodit útoky na vlastní osobuNenechat se rozhodit útoky na vlastní osobu
–– „Když vás kopají do zadku, znamená to, že jste „Když vás kopají do zadku, znamená to, že jste –– „Když vás kopají do zadku, znamená to, že jste „Když vás kopají do zadku, znamená to, že jste 

stále ještě v předu“stále ještě v předu“
–– 70% všech živých organismů žije paraziticky70% všech živých organismů žije paraziticky

•• Nepřepínat Nepřepínat –– nechtít více, než je v našich nechtít více, než je v našich 
siláchsilách
–– mj. míra zadlužení, hypoték mj. míra zadlužení, hypoték –– nutí k většímu nutí k většímu 

množství pracovních činností množství pracovních činností → únava, vyčerpání→ únava, vyčerpání

































Pokud se vám daříPokud se vám daří

•• podílet se na záchraně života či zlepšení podílet se na záchraně života či zlepšení 
zdraví podáváním zdraví podáváním kvalitní anestéziekvalitní anestézie,,

•• zachraňovat životy v zachraňovat životy v resuscitační a intenzivní resuscitační a intenzivní 
péčipéči a na a na urgentních příjmechurgentních příjmech,,

•• poskytovat řadě pacientů poskytovat řadě pacientů úlevu od bolestíúlevu od bolestí,,
•• kvalitně pečovat o dárce orgánů, z čehož kvalitně pečovat o dárce orgánů, z čehož 

profituje řada transplantovaných pacientůprofituje řada transplantovaných pacientů,,
•• předávat své zkušenosti mladšímpředávat své zkušenosti mladším kolegům a kolegům a 

sledovat, jak z nich vyrůstají dobří lékaři,sledovat, jak z nich vyrůstají dobří lékaři,



•• Pak děláte práci, která má smysl a je vysoce Pak děláte práci, která má smysl a je vysoce 
užitečná.užitečná.

•• Nezapomeňte, že každoročně tak máte v rukou Nezapomeňte, že každoročně tak máte v rukou 
a pomáháte každému desátému občanovi ČRa pomáháte každému desátému občanovi ČR

•• Můžete tedy být a buďte přes všechny obtíže Můžete tedy být a buďte přes všechny obtíže •• Můžete tedy být a buďte přes všechny obtíže Můžete tedy být a buďte přes všechny obtíže 
našeho řemesla a záludnosti českého našeho řemesla a záludnosti českého 
zdravotnictví i české společnosti zdravotnictví i české společnosti 

velmi spokojenivelmi spokojeni

Spokojenost Spokojenost ≠ sebeuspokojení≠ sebeuspokojení



Hlavně, aby se nevytratila radost Hlavně, aby se nevytratila radost 




