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Empatia v medicíne – návrat ku koreňom 

 

Odborná redakcia EDUprofiPHARM, s. r. o.  

 

Žijeme v období búrlivého rozvoja medicínskeho výskumu. Objem poznatkov exponenciálne 

narastá, čo sa priaznivo prejavuje aj v klinickej praxi, diabetológia v tomto smere nie je 

výnimkou, práve naopak. Použitie najmodernejších technológii z rôznych oblastí, napr. 

genomiky, zobrazovacích metód, umožňuje stále hlbšie pochopenie daných ochorení a  tak 

otvára nové cesty k liečbe. Niektorí autori však volajú po návrate ku koreňom. Jedným 

z takýchto pilierov vzťahu pacient – lekár je empatia.  

 

Empatia má rôzne definície, veľmi výstižne ju definoval známy britský neurovedec prof. Simon 

Baron-Cohen z University of Cambridge: „Empatickým sa stávame vtedy, keď opustíme 

zameranie výlučne na svoju myseľ a namiesto toho sa zameriame na dve mysle. Empatia je 

schopnosť identifikovať, čo si myslí niekto iný alebo cíti, a reagovať na myšlienky a pocity 

druhého človeka primeranou emóciou.” Podľa neurovedcov, psychológov a psychiatrov 

empatia spĺňa v živote človeka dve funkcie. Prvá z nich je epistemiologická – poskytuje nám 

informácie o budúcom správaní jedincov v našom okolí a dôležitých faktoroch v našom okolí. 

Druhou funkciou je sociálna úloha – motivácia pre spoluprácu a prosociálne správanie, 

rovnako ako aj zlepšenie efektívnej sociálnej komunikácie. Ide teda o funkcie majúce svoju 

významnú úlohu aj v medicínskej praxi.   

 

Zaujímavé výsledky v tomto smere priniesla anglicko-dánsko-holandská štúdia ADDITION-

Cambridge (Anglo-Danish-Dutch Study of Intensive Treatment in People With Screen Detected 

Diabetes in Primary Care) zameraná na sledovanie vzťahu medzi empatiou poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti (praktický lekár a zdravotná sestra), a výskytom kardiovaskulárnych 

príhod a úmrtia zo všetkých príčin u pacientov s diabetom 2. typu, nedávno publikovaná 

v časopise Annals of Family Medicine (July/August 2019). Skupina 867 pacientov (vek 61±7,1 

rokov) s novodiagnostikovaným diabetom 2. typu bola sledovaná v priemere 10 rokov. Štúdie 

sa zúčastnilo 49 praktických lekárov zúčastňujúcich sa programu aktívneho vyhľadávania osôb 

s nediagnostikovaným ochorením diabetes 2. typu. Pacienti v časovom úseku 12 mesiacov od 

diagnostikovania daného ochorenia, mali zhodnotiť empatiu ošetrujúceho lekára a celkové 

svoje skúsenosti s poskytovanou liečbou diabetu za predchádzajúci rok. Následne boli 

sledovaní v časovom období v priemere 10 rokov. Výsledky prekvapili aj samotných tvorcov 

štúdie. V sledovanom období 10 rokov pacienti s novodiagnostikovaným diabetom 2. typu, 
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ktorí mali lepšie skúsenosti s empatiou prvých 12 mesiacov od diagnostikovania ochorenia, 

vykazovali štatisticky signifikantný pokles úmrtnosti zo všetkých príčin (40-50 %), v porovnaní 

s pacientmi hodnotiacimi empatiu zdravotníckych pracovníkov ako nízku. Podobný trend bol 

pozorovaný aj v prípade výskytu kardiovaskulárnych príhod, nedosiahol však štatistickú 

významnosť. Výsledky veľmi komplexnej analýzy zobrali do úvahy rizikové faktory, ako 

napríklad vek, pohlavie, sociálny status, vzdelanie, lipidy, tlak krvi, farmakologickú liečbu 

a hodnoty glykozylovaného hemoglobínu HbA1c. Ako už bolo spomenuté, výsledky samotnej 

štúdie prekvapili aj samotných autorov. Dr. Hajira Dambha-Miller, vedúci lekár štúdie  

z University of Cambridge zdôraznil, že zníženie mortality o 40 % je väčšie ako v prípade 

hociktorého lieku na trhu, alebo kombinácie týchto liekov. Navyše výsledky ukazujú na veľký 

význam intenzívnej liečby diabetu 2. typu prvých 12 mesiacov od diagnostikovania 

samotného ochorenia. 

 

Výsledky uvedenej štúdie potvrdili, už skôr získané poznatky o význame empatie 

zdravotníckych pracovníkov v liečbe pacientov s diabetom, napríklad pre dosiahnutie 

glykemickej kontroly alebo hodnôt LDL-cholesterolu. Zaujímavé je pozrieť si zistenia tejto 

štúdie z USA podrobnejšie. Pacienti s diabetom, (vek diagnostikovania ochorenia 18-73 rokov) 

lekárov hodnotených ako vysoko empatických, dosahovali lepšie výsledky v uvedených 

parametroch, ako pacienti lekárov hodnotených ako osoby s nízkou empatiou. Hodnoty 

glykozylovaného hemoglobínu HbA1c <7 % dosiahlo v prvej skupine 56 % pacientov a v druhej 

skupine 40 % pacientov (p<0,001). Obdobne hodnoty LDL-cholesterolu <2,60 mmol/l v prvej 

skupine malo 59 % pacientov a v druhej skupine 44 % (p<0,001). Pri analýze sa taktiež 

zohľadnili faktory ovplyvňujúce uvedené parametre, ako napr. vek, pohlavie, zdravotné 

poistenie (Academic Medicine 86: 359-364, 2011). 

 

Vyjadrenie empatie je komplexným procesom, zahrňujúcim verbálnu zložku (komunikácia 

v pozitívnom duchu), neverbálne zložky (očný kontakt, gestá) a taktiež dĺžka trvania 

návštevy ambulancie. Výsledkom je väčšia dôvera pacienta v presnosť diagnózy, rady lekára 

(Academic Medicine 86: 359-364, 2011). Aj keď o vlastnom mechanizme pozitívneho vplyvu 

empatie by sme mohli diskutovať, lebo nepoznáme dostatočne presne uvedený mechanizmus. 

Jedným z možných vysvetlení úlohy empatie vo vzťahu lekár – pacient môže byť vo zvýšenom 

vzájomnom porozumení a dôvere. Výsledkom je vyššia akceptácia liečebného plánu 

pacientom a ochota ho dodržiavať. Niektorí autori zdôrazňujú význam empatie vo vzťahu 

k pacientom, ktorí sa zvyknú označovať ako „problematickí“ – vynechávanie návštev lekára, 

a/alebo nízka adherencia k navrhnutej liečbe. Zvýšená empatia zo strany zdravotníckych 

pracovníkov môže byť jedným z možných riešení uvedených problémov (Diabetes Care  

33: 539–544, 2010). Podobne aj analýza správania lekárov na pediatrickej jednotke intenzívnej 

starostlivosti, ukázala na ďalší pozitívny vplyv empatie v praxi, empatickí lekári získajú oveľa 
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výraznejšie rodinu pre spoluprácu, čo má praktický význam, že získajú viac informácií 

o pacientovi a rodine vôbec (JAMA Network Open. 1: e18035, 2018). 

 

Empatia teda predstavuje významný faktor v liečbe chronicky chorých pacientov, samozrejme 

nielen ich. Niektoré poznatky ukazujú, že význam empatie v liečbe pacientov s diabetom je 

oveľa väčší ako u iných chronických pacientov. Výsledky liečby diabetu závisia na pacientovi 

oveľa viac ako u iných chronických ochorení. Žijeme v období, keď sme všetci pod veľkým 

tlakom, trpíme nedostatkom času a ďalšími faktormi vyvolávajúcimi stres. Niekedy naozaj 

akoby nebol čas na vyjadrenie empatie. V roku 2006 senátor USA Barack Obama to vyjadril 

slovami „máme deficit empatie“ (aj keď myslel tým politiku). Čo záverom, parafrázoval by som 

heslo skautov „Denne vykonaj aspoň jeden dobrý skutok!“ heslom „Denne aspoň k jednému 

človeku sa správaj empaticky!“. 


