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Anotace
Cílem bakalářské práce je poukázat na psychickou zátěţ v ordinaci dentální
hygienistky a potřebu její prevence. Teoretická část představuje obor dentální hygieny
s jeho specifiky, obecně uvádí do problematiky zátěţe a schopností jedince na ně
reagovat. Soustředí se na vytyčení moţných zátěţových situací, se kterými se dentální
hygienistka setkává v rámci vykonávání profese, a objasňuje moţnosti prevence
vzhledem ke zvláštnostem oboru.
V praktické části se autorka snaţí v rámci interpretativní fenomenologické
analýzy pomocí polostrukturovaného rozhovoru poukázat na rizikové faktory psychické
zátěţe dentálních hygienistek a na moţnosti zefektivnění pregraduální přípravy v této
oblasti.
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Dentální hygiena, psychická zátěţ, prevence, duševní hygiena, Balintovská
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Abstract
Aim of this thesis is to point out a psychological burdens in the office of a dental
hygienist and the need for its prevention. The theoretical part describes what the dental
hygiene is and also defines its specifics, generally introduces the issues of psychological
burdens and abilities of an individual to react to them. It focuses on the identification of
potential stress situations which are likely to happen in the dental hygienists office,
explains

possibilities of its prevention given specificities of this specialization.

In the practical part of this thesis, the author tries within the interpretative
phenomenological analysis by using a semi-structured interview to highlight the risk
factors of psychological stress of dental hygienists and the possibilities of making the
undergraduate training in their field more effective.
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ÚVOD
Dentální hygiena je obor, který se zajímá o zdraví dutiny ústní. Mělo by se
jednat zejména o preventivní přístup, ale v našich podmínkách se vyuţívá zejména
léčebných postupů. Některým ze zánětlivých onemocnění parodontu trpí aţ 80%
populace. Onemocnění má bohuţel vliv na celý organismus. Patogenní noxy, které jsou
produkované bakteriemi způsobující takováto onemocnění závěsného aparátu zubu,
pronikají krevní cestou do celého organismu, kde napadají rozličné orgány.
Nejznámějšími dopady na člověka je pak zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárních
onemocnění, jako je infarkt myokardu nebo mozková příhoda. Dále se dává do
spojitosti s předčasným porodem či problematikou diabetu. Tímto stručným výčtem
závaţnosti onemocnění jsem chtěla poukázat na význam oboru dentální hygieny, který
však na území České republiky začal působit poměrně nedávno (od roku 1999). Z toho
vyplývá, ţe se výuka stále koncipuje a vyvíjí. S tím je také spojena problematika,
na kterou bych ráda upozornila v rámci této práce.
Dentální hygienu aktivně vykonávám jiţ od roku 2007. Během těchto let jsem si
rozšířila vzdělání v oboru všeobecná setra, který jsem vystudovala s titulem bakalář na
1. LFUK. Díky zkušenostem zde nabytým jsem si osvojila holistický přístup
k pacientovi a uvědomila si, jak jsou - celé tělo i lidská mysl - navzájem propojené.
Po dokončení studia jsem rovnou nastoupila na Praţskou vysokou školu
psychosociálních studií se záměrem doplnit si pohled na člověka právě v dimenzi
duševní.
Během studií zdravotních škol jsem si uvědomila naléhavost potřeby přípravy
zdravotníků na psychickou zátěţ, která souvisí s vykonáváním pomáhající profese.
Přesto, ţe si všímám narůst pozornosti právě o psychohygienu u zdravotníků,
domnívám se, ţe v praxi se objevuje jiţ mnohem menší tendence aktivního přístupu
k problematice.
V rámci své bakalářské práci se snaţím upozornit na potřebu zefektivnit
pregraduální přípravu dentálních hygienistek v oblasti psychosociálních dovedností
a psychohygieny, coţ se váţe i k sekundárnímu sníţení výskytu burn-out syndromu.
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V teoretické části nejprve představuji obor dentální hygieny. Snaţím se
vystihnout jeho specifika s důrazem na šíři pole působnosti dentální hygienistky.
Nadcházející část se věnuje spíše teoretickému objasnění pojmů, které se váţí
k problematice zátěţe a schopnosti jedince na ni reagovat. Jako stěţejní díl vidím
následující úsek věnující se prevenci psychické zátěţe u dentálních hygienistek.
Zde jsem se snaţila vyuţít svých zkušeností z praxe a vnést je do teoretického konceptu.
Ve výzkumné části jsem v rámci interpretativní fenomenologické analýzy
pouţila polostrukturovaný rozhovor pro získání názoru tří pečlivě vybraných
reprezentantů oboru. Snaţila jsem se získat jejich kritický pohled na moţnosti
prohloubení a zefektivnění pregraduální přípravy dentálních hygienistek na psychickou
zátěţ v rámci vykonávání profese.
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1 DENTÁLNÍ HYGIENA – VÝVOJ
A CHARAKTERISTIKA
Dentální hygiena (dále téţ DH) představuje praktický (ale i vědní) obor
zabývající se prevencí, rozpoznáním a léčbou onemocnění v dutině ústní. Dentální
hygienistka úzce spolupracuje se stomatologem. Na partnerské úrovni se společně snaţí
zlepšit zdravotní stav dutiny ústní u pacienta a tak přispět i k celkovému zdraví
populace (DARBY a. WALSH, 2010, s. 1 - 2).

1.1 Obor dentální hygieny a jeho vznik
V odborné literatuře se můţeme dočíst, ţe dentální hygiena provází lidstvo jiţ od
počátků jeho existence hygieny (MCKANE-WAGESTER, 2002, s. 13 – 14)1, ale jako
samostatný vědní obor se začíná konstituovat aţ po roce 1913. Nejprve byla prevence
v oblasti orálního zdraví v rukou stomatologů a praktických lékařů. Roku 1913 Alfred
C. Fones, americký stomatolog který se zaměřoval zejména na profylaxi zubního kazu
u dětí, vycvičil své asistentky v oblasti dentální osvěty. Jedna z nich, asistentka Irene
Newmanová, se poté stala vzorem pro Registrované dentální hygienistky2. Téhoţ roku
byla A. C. Fonesem oficiálně otevřená Klinika pro dentální hygienistky3. První licence
pro moţnost vykonávat tuto profesi byla udělena roku 1917 v Conekticatu. V roce 1923
vznikla Asociace Amerických dentálních hygienistek4 (MCKANE-WAGESTER, 2002,
s. 16). Tento rok patří mezi důleţité milníky oboru. Profesní organizace totiţ pomáhá
utvářet skupinovou identitu specialistů, coţ je pro následující rozvoj u nově vznikajících
oborů podstatné. Podporuje dosaţení nejvyšší kvality v oblasti vzdělávání, výzkumu
a praxe dentální hygienistky. Aktivně podporuje vědeckou práci, organizuje celoţivotní
vzdělávání a poskytuje dentálním hygienistkám poradenství v oblasti právní a profesní.

1

Historie sahá do samých počátků lidských civilizací a je úzce provázána s potřebou
předcházení vzniku bolestí přicházející v souvislosti s hlubokými zubními kazy či jinou infekcí.
V devatenáctém století dochází k obratu v chápání etiologie a patogeneze zubního kazu. Lékaři poprvé
formulovali tezi, ţe zubní kaz vzniká následkem vnějších a ne vnitřních vlivů a ţe hlavním činitelem
je skladba potravy a úroveň hygieny..
2

Registred Dental Hygienist [1913]

3

Clinic for Dental Hygienists [1913]

4

American Dental Hygiene Asossiation – ADHA [1923]
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V Evropě byla asociace dentálních hygienistek5 zaloţena aţ koncem
devadesátých let minulého století. Stalo se tak díky usilovnému snaţení Carol
Bartoschekové6. Carol ţila v Německu a pracovala pro Americké vojenské velitelství.
V rámci celoţivotního vzdělávání neměla na území Evropy moţnost získat potřebné
kredity7. Z těchto důvodů v roce 1998 oficiálně vystoupila na parodontologické
konferenci, kde vznesla poţadavek na zaloţení profesní organizace seskupující DH na
území Evropy. Téměř deset let vystupovala vzniklá organizace pod názvem Evropská
asociace registrovaných dentálních hygienistek zaměstnaných americkým vojenským
útvarem v Evropě8. Roku 2007 prodělala společnost obrozením poté, co se stala
nezávislou a oddělila se od vlivu zakládající instituce – Amerického vojenského
velitelství.

Organizace

začala

nést

své

stávající

jméno

Evropské

asociace

registrovaných dentálních hygienistek (EARDH, 2012).
V České republice vzniká Asociace dentálních hygienistek ČR v roce 2000. Obor
jako takový se začíná vyučovat od roku 1996 ve formě tříletého denního studia na
vyšších odborných školách v Ústí nad Labem a v Praze. Od roku 2008 je jej moţné
studovat také jako bakalářský obor na 3. lékařské fakultě UK v Praze (ADH ČR, 2012).
Hygienistky tedy začínají v ČR pracovat aţ od roku 1999. Z toho vyplývá, ţe
teprve čtrnáct let provozují svou profesní praxi. V menších městech tato péče stále ještě
není dostupná. Podle mých zkušeností mnoho lidí pořád ještě není dobře srozuměno
s obsahem oboru a jejich postoj je tak přinejlepším neutrální. Samozřejmě dnes existují
osvícení zubní lékaři, kteří spolupracují s dentální hygienistkou jiţ několik let. Berou ji
jako partnera v péči o pacienta a její ošetření se stává podmínkou pro pokračování
v léčbě zubů. Má tvrzení se shodují s názorem Ivo Dřízhala 9, který jej přednesl na

5

1998 The European Association of Registered Dental Hygienists - EARDH

6

Členka American Registered Dental Hygienist

7

Continuing Education Credits – CEU

8

The European Association of Registered Dental Hygienists Employed by the U.S. Military
Commands in Europe
9 Doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc. je vedoucím parodontologického oddělení Stomatologické
kliniky LF UK a FN Hradec Králové. Má přes 200 odborných článků v našich i zahraničních časopisech.
Je znalcem stomatologické komory pro parodontologii. Od roku 1990 je předsedou České
parodontologické společnosti. rovněţ je členem General Assambly of European Federation for
Periontology.
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loňském zasedání ČPS a ADH10: „…Zánětlivé choroby parodontu jsou velice časté.
Jsou příčinou ztráty asi 50 % zubů. Tato skutečnost je všeobecně známa, ale bohužel se
těmto onemocněním věnuje jen malá pozornost…S příchodem dentálních hygienistek se
začíná situace zlepšovat, ale velice pomalu… Řada zubních lékařů nevyužívá možnosti
ošetření parodontu dentální hygienistkou…Osobně vidím příchod hygienistek do
dentálního týmu jako velký přínos, ale je třeba dokončit souhru mezi stomatologem
a dentální hygienistkou…“ (DŘÍZHAL, 2013).

1.2 Pracovní náplň dentální hygienistky
Dentální hygienistka má znalosti, dovednosti a profesionální zodpovědnost
k poskytování sluţeb v oblasti orálního zdraví a prosazování preventivních zdravotních
strategií uplatňovaných jak u jednotlivců, tak u skupin. Pracuje podle standardů, které
vymezují její znalosti, praxi, stanoviska, přesvědčení a profesní chování. Tak je zajištěn
odborný přístup ke klientovi při zvyšování úrovně ústní hygieny s konečným cílem
zlepšit celkové zdraví populace (MCKANE-WAGESTER, 2002, s. xiii).
Dentální hygienistka zastává řadu rozličných rolí (edukátor, preventista,
terapeut, poradce atd.). V rámci své profese je flexibilně vyuţívá ve prospěch svého
klienta. Při prvním kontaktu je nezbytné, aby s pacientem navázala takový
profesionální, ale i lidský vztah, aby jí důvěřoval. Předpokládá se, ţe na podkladě toho
bude ochoten aktivně spolupracovat při péči o své zdraví. V zubní ordinaci DH
podpůrně působí na pacienta během stomatologické, ortodontické, implantologické,
stomatochirurgické aj. léčby. Je tak i nezbytnou součástí týmu, který léčí jiţ vzniklé
onemocnění dutiny ústní. Soustřeďuje se téţ na vzdělávání široké veřejnosti v rámci
preventivních programů. V ideálním případě se účastní i výzkumů vedoucí k rozvoji
oboru (DARBY a WALSH, 2010, s. 1 - 2).
Dentální hygiena obsahuje šest základních úkonů:
1) zhodnocení vstupního stavu dutiny ústní pacienty (úroveň hygieny),
2) diagnostika onemocnění dutiny ústní,

10

Česká parodontologická společnost a Asociace dentálních hygienistek, Milovy na Vysočině,
květen, 2013.
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3) sestavení léčebného plánu,
4) realizace léčebného plánu,
5) vyhodnocení výsledků léčby a
6) vedení dokumentace.
Postup komplexní péče o pacienta by měl být následující: odebrání
anamnestických údajů, kontrola tvrdých a měkkých zubních tkání, zhodnocení ústního
zdraví, popis úrovně orální hygieny, posouzení rentgenových nálezu na parodontu11,
odstranění měkkých a tvrdých povlaků z povrchu zubů a to jak supragingiválních tak
i subgingiválních12, motivace a instruktáţ o správném postupu při péči o ústní dutinu
(včetně nácviku úkonů a kontroly). DH rovněţ poskytuje informace o vhodných
pomůckách k dentální hygieně a doporučuje produkty, které pomohou úroveň zdraví
v dutině ústní zlepšit. Upozorňuje klienty na vliv výţivy na tkáně v ústech a varuje před
neţádoucími škodlivinami (podává např. kvalifikované informace o vlivu tabákových
produktů na orální zdraví). V určitých případech DH nanáší na zuby ochranné produkty
(fluoridy a sealenty13) a před bolestivými úkony provádí aplikaci povrchových anestetik
(DARBY a WALSH, 2010, s. 3-4).
Dentální hygienisté často spolupracují s nejrůznějšími organizacemi (školy,
školská a sociální zařízení, nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných apod.),
pro které připravují specificky zacílené preventivní programy. Osobně mám zkušenost
z přednáškové činnosti pro děti v několika v předškolních zařízeních, instruktáţe
a motivace pro klienty dětského domova se školou, klienty výchovného ústavu pro děti
a mládeţ s nařízenou ústavní péčí a se seniory v léčebně dlouhodobě nemocných.
Rovněţ jsem však přednášela o zubní hygieně a zdravém ţivotním stylu manaţerům
a diplomatickým pracovníkům. Při své osvětové činnosti jsem poznala, ţe ke kaţdé
skupině klientů je zapotřebí přistupovat empaticky, s respektem k jejich specifickým
zkušenostem, dovednostem, potřebám, zájmům a individuálním moţnostem.

11

Parodont, neboli závěsný aparát zubu, se skládá z dásně, vazů a kosti. Tyto tkáně udrţují zub
v dutině ústní.
12

Naddásňových a poddásňových

13

Sealant je tenký plastický film, který je nanášen do fisurálního komplexu kousacích plošek
stoliček intaktního zubu. Patří mezi preventivní opatření slouţící k prevenci zubního kazu.
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Z předešlého textu je zřejmé, ţe kompetence dentální hygienistky jsou poměrně
široké a její vliv na prevenci a léčbu stomatologických onemocnění můţe být velký.
To však přináší i značnou míru jak fyzické tak psychické zátěţe, kterou by měla
dentální hygienistka během dne zvládat.
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2 ZÁTĚŢOVÉ SITUACE A SCHOPNOST JEJICH
ZVLÁDÁNÍ

2.1

Zátěţ vs. stres

Termín stres je v poslední době naduţívaný a v mnoha publikacích se setkáváme
s popřením rozdílu mezi pojmy zátěţí a stresem. V podstatě to můţe dělat dojem, ţe
stres je vše, co nás během dne potká a nějakým způsobem zatíţí. ČEVELA aj. (2009,
s. 59) píše: „Jinými slovy, stres je stav organismu, který je obecnou odezvou na
jakoukoliv výrazně působící zátěž – fyzickou nebo psychickou“.
Jinde je stres definován jako: „…stav napětí, kterým lidský organismus reaguj
na zátěž“ (PLAMÍNEK, 2013, s. 128).
Na tuto problematiku upozorňuje více odborných publikací (MANDINCOVÁ,
2011, s. 38; PAULÍK, 2010, s. 41).
Přikláním se k rozlišení pojmu zátěţ a stres. Pojmem zátěţ představuje takovou
úroveň poţadavků, které je organismus schopen dostát, aniţ by musel uplatnit
specifické mechanismy či strategie na její překonání. Zato stres je stav, kdy dochází
k výraznějšímu rozporu mezi expozičními a dispozičními faktory. Stres tedy můţe
nastat, pokud působí podměty extrémně silně, nebo extrémně dlouho. Podle koncepce
Goldsteina vychází stres z vnímaného nebo očekávaného narušení rovnováhy a je
spojen s intenzivním úsilím o nápravu (cit. dle PAULÍKA, 2010, s. 50).
Stres je dělen na eustres a distres podle toho, jaký nese význam a má vliv na
jedince. Distres je spojen s negativními emocemi a je proţíván jako neţádoucí
a ohroţující. Oproti tomu je eustres spojen sice s velkou zátěţí, ta má však pro jedince
kladný náboj (PAULÍK, 2010, s. 42). Vypadá to, ţe ve vnímání polarity stresu hraje
velkou roli míra pocitu kontroly a schopnosti ovlivnit celou situaci (tamtéţ, s. 117).
Stres se stal středem pozornosti také proto, ţe v souvislosti s ním byl prokázán
zvýšený výskyt nemocí. Dnes je jiţ znám přímý negativní důsledek stresové reakce
organismu na imunitní systém a poškození některých tkání. Zejména se hovoří
o hypotalamo-hypofyzo-adrenální ose, která má velký vliv na energetický
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metabolismus a podílí se na neuroimunomodulaci (FIŠAR a kol., 2003, s. 201;
HEWSTONE a STROEBE, 2006, s. 598; FALEIDE aj., 2010, s. 51).
Ve spojitosti se stresem bych měla zmínit i pojem stresor. Tento termín nám
pomáhá souhrnně označit vlivy, které spouštějí stresovou reakci organismu. Pojem
zahrnuje jak psychické, tak fyzické noxy (FALEIDE aj., tamtéţ).

2.2 Vztahové rámce s vlivem na schopnost zvládání
ţivotní zátěţe
Na schopnosti jedince zvládat ţivotní zátěţe se podílejí tři doposud uvaţované
vztahové rámce:
1) dispoziční faktory,
2) faktory probíhající mezi interakcí a transakcí mezi osobností a prostředím,
3) situační kontext.
O dispozičních faktorech se uvaţuje jako o individuálních charakterech, které
jsou více či méně trvalé a pomáhají jedinci zvládat náročné ţivotní situace. V druhém
případě, kdy se jedná o vzájemné působení dispozic a situace, je klíčovou schopností
jedince vyuţití dosavadních zkušeností a poznatků. Na procesu se účastní: emocionální
stránka dotyčného, jakou váhu situaci přisuzuje a co je jeho cílem. U situačního
kontextu hraje důleţitou roli momentální opora, ţivotní podmínky a celkové naladění
(PAULÍK, 2010, s. 101).

2.2.1 Salutory a Sense of coherence
VENGLÁŘOVÁ (2011, s. 52) pouţívá pro vymezení pojmu salutory následující
definici: „Jsou to pozitivní životní faktory, které v těžké situaci člověka posilují
a dodávají mu sílu“. Na podkladě toho lze říct, ţe podstatou psychohygieny je
schopnost rozpoznávat a vyuţívat salutory. Patří mezi ně například pracovní uplatnění,
kvalitní sociální vazby, koníčky aj. (viz 4.1 Prevence psychických poruch). V tíţivých
ţivotních situacích je člověk můţe uplatnit při potřebě posílení psychiky a překonání
krize.
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Nauka zabývající se původem a zrodem zdraví se nazývá salutogeneze. Na
počátku jejího zrodu v 80. letech 20. století stojí sociolog a lékař Aaron Antonovský.
Název vznikl sloučením slov latinského původu salut (= zdraví) a geneze (= vznik,
vývoj). Základ úspěšného vyrovnávání se s tíţivými ţivotními situacemi viděl
Antonovský (1985) ve schopnosti pozitivně nahlíţet na svět a ţivot takový. Tato
základní důvěra dodává člověku odvahu při zdolávání překáţek. Jedinec má pocit
smysluplnosti a srozumitelnosti okolí. Pocit smyslu ţivota má člověk pokud:
1)

vnímá své cíle a závazky,

2)

má pevný hodnotový systém a řídí se morálními principy,

3)

disponuje pocitem schopnosti ovlivnit své ţivotní role a cíle,

4)

uvědomuje si svou hodnotu a důleţitost,

5)

je mu blízký smysl pro humor a nadhled.

Pokud bychom chtěli předešlé body shrnout, mohli bychom pouţít výraz Sense
of

Coherence

(COS)

-

pocit

souvztaţnosti14.

Ten

získáváme

zejména

v průběhu dětství, z reakcí vztahových osob k nám (STOCK, 2010, s. 50 - 51). Naštěstí
ho lze získat i následně v dospělosti v rámci tzv. korektivních zkušeností.
COS je v podstatě dlouhodobý pocit jedince, ţe svět je smysluplný, vnitřně
soudrţný celek. Jedinec na poţadavky ţivota stačí a disponuje dostatkem energie pro
zvládání překáţek, které vnímá jako výzvu. Sama činnost pak přináší dotyčnému
uspokojení a radost (PAULÍK, 2010, s. 105).

2.3 Coping
Pojem coping se pouţívá pro označení schopnosti zvládat těţké ţivotní situace.
Spadá do širšího pojmového rámce adaptability (schopnost zvládnout problém). Je to
soubor mechanismů vyuţívaných pro zvládání zátěţových a stresových situací. Coping
v sobě také zahrnuje energii potřebnou pro pomyslný boj (jakási vnitřní síla). Tyto
taktiky získáváme po celý ţivot. ANDRŠOVÁ (2012, s. 63 – 64) uvádí následující
obecné rozdělení copingových strategií (coping strategies):

14

Sense of coherence – COS – Antonovský [1985, 1987]
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1)

orientované na problém – soustředí se na snahu upravit vnější podmínky,

2)

orientované na emoce – jejím úkolem je změnit vnitřní podmínky,

například pomocí relaxačních cvičení, meditací či sportovním vybitím,
1)

neefektivní postupy – mezi ně patří obranné mechanismy, jako jsou

vyhýbání se, nepřipouštění si či potlačování.
Paulík uvádí původní rozdělení vycházející z prací Lazaruse (Elektronický
slovník cizích slov, 2013) 15, který je autorem díla Psychological Stress and the Coping
Process vydaného v r. 1966 v New Yorku. Nejprve rozlišuje čtyři následující strategie
zvládání stresu:
1)

útok na obtěţující a rušivý fenomén (noxa),

2)

aktivity slouţící k posilování vlastní obranyschopnosti vůči noxám,

3)

vyhýbání se a

4)

apatie.

Později Lazarus teorii upravuje a určuje dva základní mechanismy copingu,
které jiţ byly zmíněny:
1)

zaměřený na problém (problem focused coping) a

2)

zaměřený na emoce (emotion-focused coping) (cit. dle PAULÍKA, 2010,

s. 79–80).
Jednotlivé strategie se uplatňují flexibilně, dle vyskytujících se okolností. Pokud
dotyčný vyhodnotí, ţe situaci můţe zvládnout, nastupuje coping zaměřený na
problém. Spočívá ve vyhodnocení situace, vyuţití všech dostupných informací
a pomoci, úpravě chování, či ovlivnění prostředí. Pokud je však situace posouzena jako
přesahující schopnosti a síly jedince, uchýlí se v tom případě ke copingu zaměřeném
na emoce. Podstatou této strategie je regulace emočního stavu, přehodnocení
dosavadních poznatků a změna pohledu na situaci. (tamtéţ).

15

Lazarus Richard Stanley [1922 - 2002] - významný americký kognitivní psycholog
a teoretik emocí a stresu a jejich vztahu k poznání.
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2.4 Hardiness
V publikaci Paulíka je pojem hardiness definován jako: „… tuhost, pevnost,
zdatnost, nezdolnost, zocelenost čili schopnost vytrvale a usilovně bojovat s těţkostmi“
(PAULÍK, 2010, s. 108). Zahrnuje v sobě tři sloţky:
1)

control – přesvědčení o vlastních schopnostech ovlivňovat dění se škálou

od úplné kontroly aţ po pocit bezmoci,
2)

challenge – způsobilost vnímat nároky jako výzvu s protipólem pocitu

ohroţení a
3)

commitment – překládané jako osobní zaujetí – to představuje jak zápal

pro věc, tak pocit smysluplnosti a důleţitosti dané události. Na druhé straně v opozici
však je přítomný i pocit odcizení a marnosti (tamtéţ s. 108 - 109).
Ke které straně se pomyslná ručička vychýlí, se odráţí ve schopnosti odolávat
zátěţovým situacím. Z vlastních zkušeností jsem přesvědčena, ţe osoby vykonávající
pomáhající profese by měly podstoupit sebezkušenostní výcvik, který by jim pomohl
lépe sobě porozumět a naslouchat. Tak by v sobě mohly najít oporu, jeţ je nezbytná pro
zdárné vykonávání jejich profese a sníţilo by se tak i riziko vzniku psychických
a psychosomatických poruch.

2.5 Resilience
Resilience

je

schopnost

zvládnout

konfrontaci

s výrazně

intenzivními

nepříjemnostmi. V publikaci Šolcové můţe najít následující definici: „…universální
schopnost, která umožňuje osobě, skupině či společnosti předejít, minimalizovat
či překonat poškozující dopad/důsledky nepřízní či protivenství“ (ŠOLCOVÁ, 2009,
s. 53). V češtině se pouţívá překladu odolnost. Velikost kapacity resilience fluktuuje
v čase (objevují se období vzestupů, pádů a výkyvy) a je daná i faktory, které stojí
mimo jedince. Jde o víceúrovňový jev. O původu resilience píše Šolcová jako
o “…souhrnném výsledku dynamických procesů vzájemného působení mezi dítětem,
rodinou a prostředím v průběhu času“ (tamtéţ s. 11). Resilience je tedy formována
v dětství a na její úrovni se podílí rodinná výchova a socioekonomické prostředí.
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Je vysoce individuální, situačně podmíněná, podléhá vývoji a svůj zdroj nachází jak
v jedinci, tak v sociálním kontextu (tamtéţ, s. 12 - 13).

3 POTENCIÁLNÍ ZDROJE ZÁTĚŢE V OBORU
DENTÁLNÍ HYGIENY
Typy zátěţí, se kterými se dentální hygienistka při své práci setkává, bychom
mohli rozdělit do dvou hlavních skupin:
1) Vztahující se k podmínkám pracovní činnosti:
a) fyzické,
b) chemické,
c) fyzikální a
d) mikrobiální.
2) Psychické, emocionální a sociální.
Jelikoţ je na jedince v soudobé psychologii pohlíţeno holisticky, jako na
jedinečnou bio-psycho-socio-spirituální bytost, budu se stručně věnovat i první skupině.
Ta má také značný vliv na psychickou pohodu dentální hygienistky.

3.1 Fyzické, chemické, fyzikální a mikrobiální typy zátěţí
Přes dodrţování veškerých ergonomických zásad, dochází ve stomatologii
k chronickému přetíţení celé horní poloviny těla, k přetíţení páteře a rukou. Navíc se
jedná o jednostrannou zátěţ. Následkem toho vznikají bolesti zad, rukou a následně
i bolesti hlavy. Dentální hygienistka trpí i záněty šlach.
Při odstraňování povlaků s povrchu zubů se často pracuje s přístroji, které
produkují aerosoly. Tak se hygienistka dostává do přímého kontaktu s patogeny. Klienti
často trpí periodontitidou16, kterou způsobují patogenní mikroorganismy, přítomné na
povrchu postiţených zubů a v parodontálních chobotech.

16

Zánětlivé onemocnění závěsného aparátu zubu, které bez léčby vede ke ztrátě jednotlivých
zubů, či celého chrupu a ovlivňuje i zdravotní stav celého organismu. Více informací o vlivu toxinů
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Jiné noxy, které zatěţují celý organismus ošetřujícího, vnikají prostřednictvím
pouţívání rozličných desinfekčních prostředků. Výjimkou proto nejsou ani alergie na
tyto produkty, na latex, roušky a jiné ochranné pomůcky, se kterými dentální
hygienistka dennodenně přichází do kontaktu. Mezi další faktory patří i hluk vznikající
pouţíváním přístrojové techniky.

3.2 Psychické, emocionální a sociální typy zátěţí
Druhá skupina, kterou se ale chci zabývat, jsou psychické, emocionální
a sociální zátěţe, působící na dentální hygienistku v rámci pracovního procesu.
Postavení DH na poli zdravotní péče je specifické. Náplň práce dentálních hygienistů je
na území České republiky, jak mezi laiky, tak ale i mezi odborníky, stále málo známá.
Podle mého soudu je hlavním důvodem, ţe v terénních sluţbách působí tito zdravotničtí
pracovníci poměrně krátce.
Dentální hygienistka nese poměrně velkou odpovědnost za výsledky své práce.
Pod tím rozumím jak zlepšení zdravotního stavu dutiny ústní klienta, tak i míru jeho
následné spolupráce se stomatologem. Je nutné si uvědomit, ţe pacient stráví
s hygienistkou nemálo času. Často je ošetření naplánováno na několik návštěv a posléze
dochází pacient na pravidelné kontroly. U parodontologických pacientů není výjimkou,
ţe se léčba protáhne na půl roku aţ rok. Hygienistku pacient vnímá jako součást
stomatologického týmu, o němţ si utváří svůj názor na podkladě vzájemné komunikace.
Z předešlého vyplývá, ţe DH by měla vystupovat profesionálně a dostatečně
sebevědomě. Proto je zapotřebí, aby měla velkou teoretickou základnu, o kterou se
můţe opřít v případě pacientových pochybností o její způsobilosti či odbornosti.
Ne vţdy se klient sám rozhodne podstoupit dentální hygienu. Můţe být na
ošetření odeslán svým stomatologem. S rozvojem technologií a postupů, které se ve
stomatologii pouţívají, je stále více zapotřebí, aby byly dásně při ošetření bez zánětu17

a jiných metabolitů na organismus je moţno získat třeba na stránkách Americké asociace dentálních
hygienistek, nebo Evropské asociace parodontologů.
17
Jedním z projevů gingivitis, neboli zánětu dásní je krvácení při podráţdění. V některých
případech můţe dáseň krvácet i samovolně. Dalšími projevy jsou otok a bolestivost, ty rovněţ
znesnadňuje práci, pak je přítomná ztráta funkce, vyšší teplota a klasické červené aţ lividní zbarvení
tkáně.
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a mohlo tak dojít k dodrţení potřebných podmínek pro zdárnou léčbu. Důraz na estetiku
je stále silnější, výsledek mnohdykrát několikaměsíční práce stomatologického týmu
však bez zdravých dásní není nikdy dokonalý. Nejen z těchto důvodů vyuţívají zubní
lékaři sluţeb právě dentálních hygienistek. Klient sám, však ne vţdy chápe potřebu DH
a stává se, ţe v ordinaci pak vysloví či demonstruje nezájem či nesouhlas s ošetřením.
Dentální hygienistka by měla být připravena i na takovou reakci. Měla by dokázat si
pacienta získat a přesvědčit ho o důleţitosti nadcházejícího ošetření.
DH je navíc plně hrazena pacientem, coţ přináší další moţné riziko vzniku
konfliktu mezi klientem a DH. Noví klienti mnohdy nechápou, proč tuto sluţbu
nevykonává stomatolog v rámci preventivní prohlídky. Respektive často zubní lékař
odstraní naddásňový zubní kámen, ale na poddásňový uţ nemá v rámci prohlídky čas.
A tak mylně vzniká pacientova představa, ţe ošetření DH je v podstatě jen způsob
nadbytečného získání dalších peněz, coţ je typické pro současnou dobu. Tento častý
negativní přístup zatěţuje komunikaci DH s pacientem a klade na ni zvýšené nároky.
Zde v podstatě platí to samé jako v předcházejících případech: profesionalita,
sebevědomí, trpělivost a znalosti.
Samotné ošetření, i přes vyuţití veškerých dostupných tišících postupů
a prostředků, mnozí pacienti nelibě vnímají. Lokace sama o sobě je nepříjemná.
Při odstraňování zubního kamene navíc přicházejí nástroje do kontaktu s dásněmi.
Pokud jsou v zánětu, zpravidla bývají citlivé a není výjimkou bolestivost. Přítomnost
krve při ošetření, jeţ je při gingivitis pravidlem, mnoho klientů špatně snáší. I přes
vědomí nezbytnosti provést ošetření, je pro zdravotníka vyčerpávající, pokud svou
činností způsobuje bolest druhým. Navíc přirozenou reakcí pacienta je strach a úzkost,
které se mohou projevit aţ formou agrese vůči dentální hygienistce.
Ve zdravotnictví je nezbytné, aby ošetřující personál uměl pracovat s anxiózními
pacienty. V oboru jako je stomatologie to platí dvojnásob. Většina klientů přichází na
ošetření s velkým strachem a často s bolestí, která je uţ domácími praktikami
nezvládnutelná. Není výjimkou, ţe prošli traumatizující zkušeností, která tak předurčuje
jejich následné chování. Proto musí být dentální hygienstka trpělivá a laskavá. Empatie
a klidné jednání je v takovýchto případech nejosvědčenějším „lékem“.
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Bohuţel i přes všechnu snahu se občas stane, ţe stav parodontu18 se nezlepší
a pacient je odeslán na extrakci (vytrţení) jednoho či více zubů. Pro většinu lidí je tato
okolnost spojena s pocitem sociální devalvace. Zejména pokud se to týká předního
úseku. Navíc následuje poměrně velká ekonomická zátěţ při pozdější náhradě
chybějících zubů (pokud bychom se bavili o kompletní rekonstrukci chrupu, můţe
se cena vyšplhat aţ na sumu blízkou čtyřem stům tisícům Kč). Hygienistka samozřejmě
nepříjemně proţívá tyto situace s pacientem. Navíc ji doprovází pocit bezmoci,
který nastává, pokud i přes její veškeré úsilí, námahu a čas strávený s klientem nevidí
pozitivní výsledek své práce.
Další ze specifik pomáhajících profesí, tedy také dentální hygienistky, je denní
náročná komunikace a to jak s klienty, tak i s kolegy. Interpersonální konflikty nejsou
ve stresujícím prostředí výjimečnou věcí. Na dentální hygienistku se během
komunikace kladou velké nároky. V interakci s klienty musí mít stále na vědomí
přítomnost úzkosti a strachu, s nimiţ mnohdy vstupují do ordinace. Samozřejmě
k nedorozumění můţe dojít i mezi kolegy, zejména pokud je jedna ze stran v časovém
presu. Na větších zubních klinikách dochází ke střídání ordinací, coţ je také
potencionální riziko vzniku konfliktu na pracovišti.
Uznání, pochvala a úcta je stejně důleţitým a očekávaným ohodnocením práce
jako je plat. Vlivem ocenění a kolegiálních vztahů na zaměstnance se zabývá Teorie
lidských vztahů19, kterou můţeme najít také pod pojmem Hawtornské studie. Ta byla
v 30. letech vypracována Eltonem Mayou. Základním poznatkem je efekt uznání a vliv
pracovních vztahů na spokojenost a výkonnost pracovníků. Mayo mimo jiné upozornil
na existenci formálních a neformálních vztahů na pracovišti, které ovlivňují pozitivně
či negativně proţívání, motivaci a výkonnost zaměstnanců a vedení (cit. dle
PAUKNEROVÉ, 2006, s. 40 - 41). Vztahy, a to jak na hladině vertikální,
tak horizontální, významně ovlivňují úroveň sociálního klimatu na pracovišti. To se
odráţí

v našem

případě

i

na

komunikaci

dentální

hygienistky

s klientem

a spolupracovníky a na jejich vzájemné ochotě si pomoc.

18

Parodont neboli závěsný aparát zubu. Skládá se ze zubu, dásní jej obklopujících, kostěného
lůţka a vazivového systému. Velice zjednodušeně jsou to struktury, jeţ drţí zuby v čelistech.
19
V originále pod pojmem Human relations movement – Hawthorne studies – George Elton
Mayo [1880 – 1949] - americko-australský psycholog a sociolog, zakladatel teorie managementu Škola
lidských vztahů.
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4 PREVENCE
Slovo prevence vychází z latinského praevenire, coţ znamená předcházet.
V našem pojetí se jedná o snahu předcházet vzniku onemocnění. Obecně můţeme
prevenci rozdělovat na primární, sekundární a terciární. Často se můţeme setkat
i s termínem profylaxe, který se nejčastěji pouţívá v souvislosti s primární prevencí,
jako její synonymum, ale úplné synonymum to není. Profylaxe je „ochrana před určitou
nemocí léčebnými prostředky“ např. léky nebo očkováním (VOKURKA, HUGO aj.,
2008, s. 835). Slovo pochází z řeckého profylax, coţ v překladu znamená předsunutá
hlídka. S tímto názvem je i spojen pojem psychoprofylaxe – profylaxe pomocí
psychologických metod (tamtéţ, s. 854).
Primární prevence je určena osobám, u kterých ještě nedošlo k onemocnění.
Je to snaha předcházet vzniku jakéhokoliv poškození organismu pomocí jednoduchých
a relativně levných opatření.
Sekundární prevence se zabývá především včasnou diagnostikou jiţ vzniklého
onemocnění. Její součástí je docílit včasné léčby a minimalizovat následky.
Prevence terciární se vyskytuje u jiţ chronicky nemocných. Snahou je sníţení
následků nemoci (v sociální a pracovní oblasti) a udrţet co nejvyšší kvalitu ţivota
(JELÍNKOVÁ, 2014, s. 12).

4.1 Prevence psychických poruch
V této oblasti si primární prevence klade za cíl odstranit negativně působící
sociální vlivy a vyhledat citlivé jedince.
Na psychické stabilitě se podílejí jak vnitřní tak vnější činitelé. Některé sloţky
jsou ovlivnitelné, jiné nikoli. Mezi vnitřní faktory řadíme například vlastnosti
osobnosti, individuální hodnotový systém, primární psychické a fyzické dispozice.
Mezi vnější vlivy mimo jiné počítáme ţivotní styl, pracovní a sociální prostředí (PETR
aj., 2014, s. 22).
Prevenci můţeme dělit na specifickou a nespecifickou. Nespecifická primární
prevence zahrnuje vhodné formy chování, strategie zvládání zátěţových a stresových
situací a zdravý ţivotní styl. Specifická primární prevence je jiţ cílená na předem
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určenou problematiku. Patří sem například edukace a motivace (OREL aj., 2012,
s. 234).
Cílem sekundární prevence je včasná identifikace jedince, který jiţ trpí
psychickou disharmonií. Ta se můţe samozřejmě projevit i na poli tělesném. Nejčastější
výskyt je v období krize, kdy jiţ organismus není schopný nést váhu celé situace.
Včasná diagnostika a zahájení léčby sniţuje negativní vliv onemocnění na jedince,
moţnost relapsu20 a zvyšuje pravděpodobnost vyléčení či alespoň zmírnění či stabilizaci
jiţ přítomné nemoci. Nedílnou součástí je zde dispenzarizace21.
Terciární prevence se zabývá sníţením negativních následků onemocnění
na jedince, snaha udrţet či obnovit jeho sociální začlenění a soběstačnost (PETR aj.,
2014, s. 22).

4.2 Duševní hygiena jako prevence psychických poruch u
dentálních hygienistek
V odborné literatuře můţeme pojem duševní hygiena najít pod synonymem
mentální hygiena nebo psychohygiena. Poprvé byl tento pojem pouţit roku 1843
profesorem Sweetsterem z Vermontu22. Na počátku 20. století bylo zaloţeno hnutí za
duševní hygienu23 Cliffordem Beersem (cit. dle ROELCKE aj., 2010, s. 111).
Ten napsal i knihu „Duše, která se našla“24, jeţ se stala podkladem pro další práce
a studia v oblasti mentální hygieny (cit. dle PETRA aj., 2014, s. 22).

20

„Relaps – opětovné objevení příznaků nemoci, která byla v klidovém období – remisi“
(VOKURKA, HUGO a kol., 2008, s. 880).
21

„Dispenzarizace – aktivní preventivní vyhledávání, vyšetřování, pravidelné léčení a sociální
sledování osob s určitou nemocí nebo rizikovým znakem po dobu ohroţení či trvání nemoci nebo aţ do
jejího vyléčení – dispenzární péče. … Trvalé sledování umoţňuje pruţnou úpravu léčby podle aktuálního
stavu, účinnější předcházení komplikacím apod.“ (VOKURKA aj., 2008, s. 225)
22

V Originále. „Mental Hygiene: Or, An Examination of the Intellect and Passions, Designed to
Show how They Affect and are Affected by the Bodily Functions, and Their Influence on Health and
Longevity“.
23

National Committe of Mental Hygiene (NCMH) – společnost byla zaloţena r. 1909 V NYC –
jejím cílem bylo zlepšit podmínky v psychiatrických léčebnách, podpořit zde ambulantní léčbu, soustředit
se na výzkum v psychiatrii, zvýšit kvalitu psychiatrického vzdělávání na lékařských universitách,
vypracovat metody měření které by slouţily pro prevenci duševních poruch a angaţovat se ve vzdělávání
veřejnosti.
24

V originále „A Mind ThatFoundItself“ [1908]
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Podle jiných autorů je duševní hygiena „…systém propracovaných pravidel
a rad sloužících k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševní hygieny“
(ČELEDOVÁ a ČEVELA, 2010, s. 63). Duševní hygienou se snaţíme udrţovat,
upevňovat a chránit mentální zdraví a zvyšovat odolnost organismu. Slouţí jako
preventivní opatření, prostřednictvím něhoţ máme předcházet vzniku duševních
a psychosomatických onemocnění. V případě, ţe je jiţ psychika nějakým způsobem
narušena, má pomoci co nejlépe stav zvládnout. Snaţí se působit na dvou hlavních
polích:
1)

snaha sníţit či v ideálním případě odstranit rizika vyvolávající,

či udrţující duševní poruchy a
2)

usiluje o nabytí a rozvoj protektivního typu chování, které pomůţe

udrţovat duševní zdraví (ČELEDOVÁ a ČEVELA, 2010, s. 63 - 64).
Jako jednoduchý a praktický návod, či spíše vytyčení oblastí, jeţ si zaslouţí naši
pozornost při řešení problémů prevence psychických poruch u zdravotních sester,
přináší VENGLÁŘOVÁ (2013, s. 33 - 37). Jedná se o osm bodů, které nám mohou
přijít samozřejmé, ale stejně tak jsou se samozřejmostí opomíjené. Poloţkami jsem se
nechala inspirovat a upravila jsem je pro potřeby dentálních hygienistek a podle mých
zkušeností z praxe.
1)

Adaptační praxe – období, kdy se nový zaměstnanec seznamuje

s pracovištěm a náplní jeho práce. Kvalita zahájení povolání mnohdy určuje formu
kariérní cesty. Předpokladem pro správné vykročení je teoretická a praktická příprava
ve škole, osobnostní předpoklady pro profesi a kvalitní nástupní praxe.
Ve fázi, kdy dentální hygienistka nastupuje po škole do práce, by si měla být
vědoma psychické a fyzické zátěţe, kterou obnáší její zaměstnání, a rizika s tím
spojená. Z vlastních zkušeností vím, ţe mladý člověk po škole podceňuje náročnost
svého povolání a mnohdy bagatelizuje moţná nebezpečí. Bohuţel ani na jedné
zdravotní škole, kterou jsem vystudovala25, nebylo podle mého názoru věnováno
dostatek pozornosti a času psychohygieně. Naštěstí jsem během studia na PVSPŠ
absolvovala sebezkušenostní výcvik a několik seminářů, které se psychohygienou

25

Vyšší odborná škola zdravotnická na Alšově nábřeţí – obor Dentální hygiena a 1LFUK – obor
všeobecná sestra.
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zabývaly26. Mohu říct, ţe mi zkušenosti zde nabyté poslouţily ke zvládnutí mnoha
zátěţových situací, zejména v interpersonálních a intrapersonálních konfliktech.
Sebezkušenostní výcvik, nebo semináře mohou být řešením a odpovědí na většinu
následujících bodů.
2)

Péče o sebe -vztah sám k sobě určuje náš postoj k druhým. Jestliţe

nepociťuji potřebu o sebe pečovat, naslouchat svému tělu, akceptovat a rozpoznávat své
emoce, těţko mohu dobře rozumět a pomáhat druhým. Mám ráda přirovnání
k instrukcím letušky před vzletem. V nouzovém případě, kdyţ je nezbytné pouţit
kyslíkové masky, nejprve se postarejte o svou a aţ posléze obstarejte své dítě. Pokud
nepřeţijete vy, šance vašeho dítě na přeţití se tak minimalizuje.
3)

Naučit se znát své hranice - i přes pečlivost a snahu odvádět svou práci

dobře, by měla dentální hygienistka znát hranice svých moţností a schopností. Měla by
je akceptovat a v případě pocitu překročení svých kapacit by měla umět vyhledat
pomoc.
4)

Mezilidské vztahy – podpora a sociální zázemí jsou nezbytnou součástí

psychicky zdravého jedince. Sdělené trápení je poloviční trápení. V těţkých ţivotních
situacích potřebuje člověk o to víc mít pocit sounáleţitosti, bezpodmínečné lásky
a přijetí neţ za běţných situací. Z vlastních zkušeností mohu říct, ţe v práci jsou
důleţitým a podpůrným prvkem dobré kolegiální vztahy, pocit moţnosti odvolat se,
případného zastání a mít kam se obrátit o radu.
5)

Edukovaný zaměstnavatel – nadřízený by měl být schopný rozpoznat

a citlivě reagovat na potřeby svého zaměstnance. Včasný zákrok zaručuje poměrně
rychlé a „bezbolestné“ řešení. Zájem, který zaměstnavatel projevuje vůči svým
podřízeným, se odráţí v mezilidských vztazích na pracovišti a kvalitě a efektivitě jejich
výkonů.
6)

Sebepoznávání a sebehodnocení – „Sebepoznávání vyjadřuje snahu

jedince orientovat se v sobě samotném. Zajímá jej jaké jsou jeho schopnosti a další
vlastnosti,…jak vypadá, …jak na tom je se svým zdravím…“ (HELUS, 2011, s. 185).
Představa o sobě můţe mít reálné podklady, nebo můţe být klamná a pak ji nazýváme
iluzivní sebepoznání. Na podkladě sebepoznání dochází k sebehodnocení. To můţe

26

Např. Lege artis vedené doc. Růţičkou, Autogenní trénink - Mgr. I. Dušková, Péče o duši –
PhDr. Machna a prof. Hogenová.
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mít formu negativní či pozitivní. Podoba sebehodnocení ovlivňuje a předurčuje
rozhodování, průběh jednání a výkon (tamtéţ, s. 186). Pochopit mechanismy
sebepoznání a sebehodnocení nám můţe pomoci jiţ dříve zmiňovaný sebezkušenostní
výcvik (nebo semináře). Přispívá k porozumění si, vyrovnalosti, objevení smyslu ţivota
a prostřednictvím toho i porozumění druhým a nalezení cesty k blízkým.
7)

Supervize – Supervize je proces, který je: „zaměřený na reflexi profesní

role, činností a aktivit spojených s pracovní pozicí. … Supervizor napomáhá procesu
porozumění pocitům, hledání řešení odborných problémů, vyhodnocování dalšího
vedení práce“ (VENGLÁŘOVÁ, 2013, s. 14).
Představuji si, ţe v oboru dentální hygieny by supervize probíhala pod vedením
nejméně o pět let zkušenější dentální hygienistky. Nejlépe by bylo, kdyby u ní
supervidovaná nastoupila na praxi jiţ během studií a v budoucnu by se na ni mohla
obracet pro rady. Aby vzniklo takové pouto, bylo by nezbytné, aby supervizní
hygienistka byla vyzrálou osobností a úspěšná ve své práci. Musela by mít perfektní
znalosti a dovednosti a jít s trendy v oboru. V ideálním případě by byla bývalou
studentkou školy, z níţ by studentka přicházela a v minulosti by měla absolvovaný
sebezkušenostní výcvik. S podobným postupem jsem se setkala ve Finsku, kde jsem
v rámci programu Erasmus byla na tříměsíční praxi v Univerzitní nemocnici Savonia27.
Supervizory tam byly registrované sestry, které se staraly o nastupující personál
a praktikanty. Přidělený supervizor vedl přidělené zaměstnance/studenty po odborné
stránce, posiloval jejich kompetence, nabízel pohled zvenčí a reflexi. Za svou práci byl
peněţně ohodnocen. Na konci supervize vyplnil supervidovaný evalvační dotazník,
čímţ se zajišťovala kvalita vedení a poskytnuté opory. Stejně tak byl i on hodnocen
student, či nový pracovník s návrhem pro případnou potřebu následného rozvoje.
8)

Osobní ţivot, přátelé, koníčky – Pro zachování si psychické pohody

a zdraví je nezbytné si udrţovat sociální kontakty a mimopracovní aktivity. Často se
však opomíjí, ţe to vyţaduje určité úsilí. Pokud dentální hygienistka má mimo
pracovních povinností na starosti ještě rodinu, můţe být nesnadné fungovat na všech
rovinách naplno. Vlivem snahy o úsporu energie a času, můţe zapadnout do kolejí
rutiny
a rezignuje na potřeby soukromého ţivota a seberealizace.
27

Savonija – University of Applied Sciences (doba působení v nemocnici 1.3.- 1.6. 2010).
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4.3 Balintovské skupiny
Michael Balint [1896 – 1970] původem Maďar, byl psychoanalytik, který se
proslavil svou prací na Tavistocké klinice v Londýně. Zde vedl podpůrné skupiny pro
lékaře a zdravotní sestry. Při své práci se zaměřoval zejména na vztah mezi ošetřujícím
a pacientem. Balintovské skupiny jsou dnes určeny pomáhajícím profesím. Jedním
z jejich hlavních cílů je umoţnit účastníkům zjistit, co z vlastních postojů, proţitků
a chování jim brání v účinnější pomoci klientovi (PAČESOVÁ, 2004, s. 16).
Dle autorů Koblice a Zedkové nabízejí Balintovské skupiny:
1)

Vzájemnou podporu a nácvik tolerance - a to k vlastním chybám

v interpersonálních vztazích, k odlišnosti druhých a k porozumění trvalému konfliktu
profesionální role.
2)

Ve vztahu ke klientovi pomáhají ošetřujícímu získat holistický přístup,

nabízejí reflexi empatie, hledají moţnosti jak pacientovi porozumět, pomáhají najít
vhodnou reakci na nabídky pacienta a snaţí se pomoc dešifrovat vliv pacienta na
onemocnění.
3)

Z hlediska osobnosti ošetřujícího iniciují sebereflexi, a nabízejí kultivaci

práce s vlastními emocemi a konfrontaci s vlastními nevědomými místy.
4)

Z hlediska interakčního nabízejí vhled do vztahové dynamiky a emočních

interakcí a hledají vliv osobnosti lékaře na pacienta jako individuum (KOBLIC
a ZEDKOVÁ, 2008, s. 47 - 48).
V rámci studia bakalářského oboru psychologie jsem měla moţnost se ve třetím
ročníku v rámci semináře k praxi zúčastnit Balintovských skupin. Jejich myšlenka
a výtěţnost zkušeností mě nadchly a pochopila jsem, ţe je poměrně na snaze zavést tuto
ideu do pregraduální přípravy i u jiných pomáhajících profesí, jako je například právě
dentální hygiena.
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5 SYNDROM VYHOŘENÍ
Náročné pracovní situace, kterým je dentální hygienistka běţně vystavena,
mohou představovat nepřiměřenou zátěţ, vést k vyčerpání aţ k syndromu vyhoření
(v literatuře také jako burnout syndrom, nebo syndrom vyhasnutí). Dle STOCKA (2010,
s. 15) jde o dobový jev, který souvisí s rozmělněním rodinných svazků, s globalizací,
demografickým rozvojem a změnami pracovní náplně a obsahu.
Syndrom vyhoření (dále také SV) se vyskytuje na úrovni psychické, fyzické
a sociálních vztahů. Projevy, které negativně vnímá pacient ze strany pomáhajícího
pracovníka, jsou zejména negativismus, cynismus a hostilita, kterou zaţívá vůči vlastní
osobě ale i druhým.
Dle autorek ROUDENSKÉ a JAVŮRKOVÉ (2011, s. 141 – 145) je příčinou
stav celkového vyčerpání, ztráty motivace a rezignace na profesionální cíle. Ten je
vyvolán dlouhodobě působícími stavy existenciální frustrace. SV označují také
syndromem ţivotní krize. Autorky poukazují na vliv dlouhodobého stresu, který je ve
zdravotnictví neodmyslitelnou součástí a vede právě k burnout syndromu.
V tom se shodují se Stockem, který povaţuje syndrom vyhoření jako důsledek
disbalance mezi zátěţí a odpočinkem (STOCK, 2010, s. 15). Ve své knize uvádí také
faktory, jeţ jsou nezbytné pro vznik SV. Řadí mezi ně chronicitu zátěţe a dostatečnou
míru stresu. Značnou váhu také přisuzuje faktoru, který nazývá daily nassles. Jedná se
o kaţdodenní maličkosti, které člověka potkávají, jako je dopravní zácpa, přeplněné
dopravní prostředky, drobné domácí nehody - vylité kafe aj. (tamtéţ s. 18). Samozřejmě
v čím větším městě jedinec ţije, tím vyšší je riziko kumulace takovýchto drobných
nepříjemností běţného dne.
Do protikladu SV se nám staví poněkud jiný fenomén, jehoţ projevy jsou
podobné, ale původ naprosto opačný. Jedná se o boreout syndrom neboli syndrom
nudy. Nedostatečné vytíţení jedince vede stejně tak k poklesu jeho motivace
a následkem toho se zhoršují i jeho pracovní výsledky. Je dobré si uvědomit, ţe pro
psychické zdraví je nutná vyváţenost mezi vnitřním napětím a odpočinkem.
Oba extrémy mohou totiţ vést k psychickým poruchám osobnosti.
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Za zmínku stojí i fakt, ţe pozornost většiny vědců se soustředí na profesní
syndrom vyhoření. Existuje ale i syndrom vyhoření v osobním, nebo rodinném ţivotě,
coţ se samozřejmě promítá i do pracovní oblasti (STOCK, 2010, s. 19 - 26).
Jako velice zajímavou poznámku povaţuji upozornění, ţe: „Existuje
předpoklad, že syndrom vyhoření je spíše systémovou než osobní záležitostí“
(RAUDENSKÁ a JAVŮRKOVÁ, 2011, s. 144). To je dobré si uvědomit právě při práci
s postiţeným SV a dívat se na problematiku celostně, v rámci komunity, v které se
objevila (viz 2 Zátěţové situace a schopnost jejich zvládání)
Burnout syndrom je vedle deprese nejvýznamnějším prediktorem chyb ve
zdravotnictví. Pozornost je proto právem soustředěna na příčiny a spouštěče tohoto
jevu. Jedním z faktorů podílejících se na vzniku SV jsou osobnostní dispozice a to
zejména schopnost potýkat se s frustračními situacemi (PTÁČEK aj., s. 481 - 483).
Na podkladě kaţdodenní psychické a fyzické zátěţe, se u kolegů setkávám
s profesionální deformací a anestetickým postojem (srov. VYMĚTAL, 2003, s. 25;
BERAN aj., 2010, s. 123). Jako hlavní projevy můţeme vnímat otupění, netečnost,
ironii, cynismus, ztrátu respektu k pacientovi a postupnou absenci pojímání pacienta
jako individuum se specifickými potřebami. K tomu, abychom sniţovali riziko výskytu
těchto patologických jevů a tak chránili jak pacienty, tak i zdravotníky samé, je nutné
preventivně působit a šířit osvětu v oblasti psychického zdraví.

5.1 Prevence syndromu vyhoření
Primární úloha prevence burnout syndromu je vyhledání rizikových osob. Často
totiţ sami postiţení nemají na situaci náhled, nejsou schopni rozpoznat, ţe jejich osobní
problémy pramení právě ze syndromu vyhoření. Samozřejmě existují testové dotazníky,
které se snaţí odhalit riziko vzniku burnout syndromu. Prevence je vţdy levnější neţli
rehabilitace28. Jeden z nejpouţívanějších testů je Tedium Measure (TM) jejímiţ
autorkami jsou Christina Maslachová a Ayala Pinesová v roce 1981. Název by se dal
přeloţit jako test míry znechucení. Jeho velkou předností je časová a ekonomická

28

Naschvál zde pouţívám slovo rehabilitace místo léčba, jelikoţ syndrom vyhoření není podle
Mezinárodní klasifikace nemocí vyhodnocen jako nemoc.
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nenáročnost. V podstatě stanovuje míru náchylnosti ke vzniku burnout syndromu
(STOCK, 2010, s. 26).
Dalším hojně pouţívaným nástrojem pro výzkum a diagnostiku strategií pro
zvládání stresu je dotazník SVF (Streβverarbeitungsfragebogen). Autorům Wilhelmu
Jankemu a Giesele Erdmannové se podařilo velmi diferencovaně zmapovat široký
okruh zvládacích strategií. SVF obsahuje 13 škál, jeţ se zaměřují na podhodnocení,
odmítání viny, odklon, náhradní uspokojení, kontrolu situace, kontrolu reakcí, pozitivní
sebeinstrukci, potřebu sociální opory, vyhýbání se, únikovou tendence, perseveraci,
rezignaci a sebeobviňování (JANKE a ERDMANNOVÁ, 2003).
Další překáţkou je přetrvávající stigmatizace, kterou pociťují osoby, jeţ se
rozhodnou vyhledat profesionální pomoc v oblasti psychologie či psychoterapie.
Neméně obtíţnou oblastí je nedostatečné povědomí o skutečných důvodech a projevech
tohoto syndromu. To se týká jak zaměstnanců, tak ale i jejich nadřízených, kteří by měli
dbát na psychickou kondici svých pracovníků, přinejmenším z důvodu prevence
konfliktů na pracovišti a s klienty, pro udrţení kvality výkonů a „ţivotnost“ svých
zaměstnanců. Za svou sedmiletou kariéru ve zdravotnictví jsem se bohuţel příliš často
nesetkala o větší zájem v této oblasti. Prevence syndromu vyhoření je právě nejvíce
účinná, pokud je praktikovaná na dvou úrovních. Zaprvé na rovině osobní, kdy by sám
jedinec měl aktivně přistupovat k její realizaci. Tím myslím, ţe by měl vědomě
upravovat ţivotosprávu, usilovat o dobrou fyzickou kondici a snaţit se pracovat na
sebepoznání a sebezdokonalování především na poli komunikace. Neméně důleţitou
roli zde hraje i zaměstnavatel, který by měl upravit pracovní podmínky, tak aby
minimalizoval riziko vzniku SV, být dostatečně edukovaný, aby rozpoznal příznaky
a dokázal nabídnout postiţenému pomoc.
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6 VLASTNÍ VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ
6.1. Úvod k výzkumu
Jiţ sedm let se pohybuji v oblasti zdravotnictví a čím dál tím víc si uvědomuji
potřebu pregraduální přípravy zdravotnického personálu na psychickou zátěţ v rámci
povolání. Problematikou jsem se začala hlouběji zabývat během studií oboru
psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Tehdy jsem ze strany
zaměstnavatele začala dostávat otázky týkající se moţnosti předcházet konfliktům na
pracovišti a s klienty, na moţnosti motivace zaměstnanců a prevence syndromu
vyhoření. Kdyţ jsem si pak volila téma bakalářské práce, věděla jsem, ţe chci psát
o problematice, která mě zajímá, a profesně cítím potřebu ji hlouběji prozkoumat.
Zároveň jsem chtěla zjistit, zda je můj názor na nezbytnost lepší přípravy studentů na
psychickou zátěţ jen subjektivní, nebo ho sdílím i s kolegy z oboru (viz kapitola
Potenciální zdroje zátěţe v oboru dentální hygieny).
Během studia podkladů jsem si nejprve zhotovila rešerši pomocí EBSCO
a Scholaru. Zjistila jsem, ţe tématem, které by bylo zaměřeno přímo na prevenci
psychické zátěţe dentální hygienistky ve spojení s pregraduální přípravou, se ještě
ţádný autor nezabýval. Výzkumy se povětšinou zaměřují na vliv stresu na stomatologa,
nebo na vliv psychiky na onemocnění v dutině ústní, či obecně vliv dentální hygieny na
zdraví pacienta.
Dle Maxwella (cit. dle ŠVAŘÍČKA a ŠEĎOVÉ, 2007, s. 63) jsem si stanovila
tři typy cílů: 1. Intelektuální – jak práce přispěje k rozšíření odborného poznání,
2. praktický – ten směřuje k praktickému vyuţití poznatků a 3. personální - jak práce na
projektu obohatí samotného výzkumníka.
1) Intelektuální cíl:
Poukázat na nejčastější zdroje a projevy psychické zátěţe při výkonu profesní
činnosti dentální hygienistky.
Prozkoumat strategie zvládání psychické zátěţe dentální hygienistky.
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2) Praktický cíl:
Získané informace mohou být pouţity k zefektivnění přípravy dentální
hygienistky na profesní ţivot.
3) Personální cíl:
Sama autorka pracuje jako dentální hygienistka a v rámci interního vzdělávání
vede seminář s tématikou psychické únavy a frustrace z práce. Proto je pro ni toto téma
osobní a pracovně významné.

6.2 Předvýzkum
V rámci předvýzkumu jsem sestavila dotazník čítající čtrnáct poloţek. Otázky
jsem pomocí strukturovaného rozhovoru nechala zodpovědět devíti respondentům. Tito
jsou absolventy ze třech různých vyšších odborných škol se studijním oborem dentální
hygiena. Pro výběr dotazovaných jsem zvolila metodu sněhové koule (ŠVAŘÍČEK
a ŠEĎOVÁ, 2007, s. 73). To znamená, ţe výchozí čtyři dentální hygienistky jsem
poţádala o kontakty na kolegy, kteří by odpovídali mým kriteriím. Tím jsem se snaţila
dodrţet částečnou náhodnost výběru dotazovaných. Strukturní klíč, který jsem vybrala
při výběru respondentů, byl následující: minimálně tříletá praxe v oboru a alespoň
poloviční pracovní úvazek. Hlavním důvodem pro takto specifikovaný výběr byla snaha
zajištění dostatečné zkušenosti v oboru a tak i vlivu zátěţe v důsledku vykonávání
povolání.
Výběrem metodiky sběru dat (strukturovaného rozhovoru) jsem chtěla docílit
minimalizaci efektu tazatele na kvalitu rozhovoru. Získaná data z takto vedeného
interview jsou také snadněji analyzovatelná (jednotlivá témata se lehce lokalizují). Další
výhodou strukturovaného rozhovoru je, ţe skladba získaných dat je daná sekvencí
otázek. Tím je také umoţněná replikace celého průzkumu v jiném časovém okamţiku
a jinou skupinou vědců (HENDL, 1997, s. 88).
Poloţky dotazníku (Příloha č. I) a jejich sledované oblasti jsou v následující
tabulce:
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Tab. č. 1. Poloţky předvýzkumu a jejich sledované oblasti
ČÍSLO:

POLOŽKY DOTAZNÍKU:

ZÁMĚR:

1

Vyjmenujete alespoň tři největší pozitiva své
práce:

Otázka zjišťuje ochranné
faktory.

2

Vyjmenujete alespoň tři největší negativa své
práce:

Otázka zjišťuje druhy zátěže.

3

Pociťujete uznání za svou práci ze strany
pacientů?

Otázka zjišťuje ochranný
faktor/zátěž.

4

Pociťujete uznání za svou práci ze strany
lékaře?

Otázka zjišťuje ochranný
faktor/zátěž.

5

Jste spokojená s finančním ohodnocením?

Otázka zjišťuje ochranný
faktor/zátěž.

6

Chcete se věnovat této činnosti v celém svém
profesním životě, nebo uvažujete
v budoucnosti o změně povolání?

Otázka zjišťuje relativní
kontrolu spokojenosti.

7

Uveďte, prosím, nejčastější zdroje psychické
zátěže, se kterými se při své práci nejčastěji
setkáváte.

Otázka upřesňuje druhy
psychické zátěže.

Popište, prosím, jak se u Vás pracovní zátěž
projevuje:
a. v chování:
b. v hlavě:
c. v těle:
Jaké používáte způsoby uvolnění z pracovního
napětí?

Projevy nezvládnutí psychické
zátěže.

10

Domníváte se, že Vás škola dostatečně
připravila na zvládání psychické zátěže
v ordinaci?

Prevence - zvládání psychické
zátěže.

11

Domníváte se, že Vás škola dostatečně
připravila na diagnostickou činnost v oblasti
dentální hygieny?

Prevence – odborné znalosti připravenost na profesi.

12

Domníváte se, že Vás škola dostatečně
připravila na praktické činnosti související
s výkony v dutině ústní?

Prevence – manuální
dovednosti- připravenost na
profesi.

13

Domníváte se, že Vás škola dostatečně
vybavila pro edukaci pacientů?

Prevence – pedagogické
dovednosti - připravenost na
profesi.

14

Domníváte se, že Vás škola dostatečně
připravila na zvládání negativních emočních
reakcí (strach, úzkost, vztek atd.) ze strany
pacienta?

Prevence – zvládání psychické
zátěže.

8

9

Prevence - zvládání psychické
zátěže. → Strategie
vhodné/nevhodné.
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Odpovědi respondentů jsem zaznamenávala písemnou formou. Rovnou jsem je
redukovala, a protokolovala je většinou prostřednictvím parafrázování, sumarizování
a kategorizování. Vţdy po dokončení zápisu odpovědi jsem poprosila respondenta
o zpětnou vazbu, zda jsem jej správně pochopila. Tím jsem chtěla docílit minimalizaci
vlivu subjektivního názoru na danou oblast, které bych při následném zpracování hůře
docílila. Takto zpracované informace jsem dále vnášela do Záznamového archu pro
rozhovor (Příloha č. II), jejţ jsem sestrojila na podkladě získaných dat. Pomocí
jednoduché excelové tabulky jsem dále získané informace uspořádala a vyhodnotila.
Pomocí předvýzkumu jsem se zorientovala v názorech kolegů na problematiku
psychické zátěţe a na vliv pregraduální přípravy na prevenci v oblasti psychického
zdraví u dentální hygienistky (Viz tabulka č. 2).

Tab.č. 2. Přehled odpovědí předvýzkumu
ČÍSLO
POLOŽKA
POŘADÍ
ODPOVĚDI ROZDĚLENÉ DO SKUPIN DLE
POLOŽKY ROZHOVORU: ČETNOSTI ČETNOSTI VÝSKYTU:
ODPOVĚDÍ:
1.

Práce s lidmi
Pocit smysluplnosti/ pozorovatelné
výsledky práce/ relativní samostatnost/
práce jako koníček
Časová flexibilita/ perspektiva povolání/
schopnost pomoc druhým
Předávání znalostí, seberealizace/
zajímavý obor/ peníze/ úzká spolupráce
s lékařem/ kolektiv

5

6
4

4.

Fyzická zátěž
Psychická zátěž
Žádná negativa nevidím/ riziko infekce/
kvůli náročnosti nebudu moc obor dělat
celý život/ časová náročnost/ omezená
pravomoc
Konflikty na pracovišti

2.
1

Pozitiva
práce:

3.
4.
1.
2.

2

Negativa
práce:

POČET
RESPON
DENTŮ:

3.

3
2
1

2
1

3

Uznání od
lékaře:

1.
2.

Ano
Částečně

7
2

4

Uznání od
klientů:

1.
2.
3.

6
2
1

5

Finanční
ohodnocení:

Ano
Ne
Částečně
Spokojená

1.
2.
3.

Nespokojená

6
2

Částečně

1
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ČÍSLO
POLOŽKA
POŘADÍ
ODPOVĚDI ROZDĚLENÉ DO SKUPIN DLE
POLOŽKY ROZHOVORU: ČETNOSTI ČETNOSTI VÝSKYTU:
ODPOVĚDÍ:
6

7

8

9

Změna
povolání:

Zdroje psych
zátěže:

Projevy
pracovní
zátěže:

Uvolnění
z napětí:

POČET
RESPON
DENTŮ:

1.
2.

Ne
Ano/ za určitých případů

5
2

1.
2.

Nespolupracující Pt./ časový přes
Negativní přístup Pt
Nevychované děti/ Pt. bez základních hyg.
návyků/ kom. v cizím jazyce/ poruchy na
technice/ úzkostný Pt./ iatrogenní
poškození ze strany kolegů/ psychický
nátlak ze strany kolegů/ výběr platby,
odpovědnost za kvalitu odvedené práce
Snížená komunikace/ bolest zad
Nervozita
Zhoršené vidění

4
3

3.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

Bolest hlavy/ bolesti rukou/ podrážděnost
Roztěkanost/ otok nohou

1

6
5
3
2
1

Sport/ procházky
Jóga
Wellnes/ povídání si s partnerem/
koučink/ kineziologie/ rejky/ sex/ nic

4
2
1

10

Školní
příprava na
psych. zátěž:

1.

Ne

9

11

… na dgn
činnost:

1.
2.

Ano
Ne

6
3

12

… na
praktickou
činnost:

1.

Ne

5

2.

Ano/ částečně

2

1.
2.
3.

Ano
Částečně
Ne

6
2
1

1.

Ne

8

2.

Částečně

1

13

… na edukaci
Pt.:

14

… na zvládání
negativních
emocí:

Nejčastěji uváděné psychické zátěţe byly: nespolupracující pacient, negativní
přístup pacienta k ošetření a pocit časové tísně. Jako další zdroje byly mimo jiné
jmenované konflikty s kolegy a úzkostní pacienti. Většina dotazovaných byla spokojena
s finančním ohodnocením a cítila uznání jak ze strany klienta, tak ze strany lékaře.
Zjistila jsem, ţe majorita respondentů si nemyslí, ţe by je studium vybavilo pro
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zvládání psychických zátěţí, se kterými se setkávají během své práce. Kladou důraz
zejména na potřebu lepší praktické přípravy v této oblasti.
Na podkladě zjištěných informací jsem zpracovala otázky pro následný rozhovor
se třemi zástupci oboru dentální hygieny.

6.3 Výzkumný vzorek
Do kvalitativního výzkumu jsem zařadila tři diplomované dentální hygienistky
ve věku 38, 35 a 26 let. Výběr jsem se snaţila provést tak, aby respondentky dobře
representovaly dané téma. V rámci předvýzkumu jsem se snaţila zjistit míru
komunikativnosti, zájmu o obor a pozitivního přístupu při sdělování názorů a postojů.
Z důvodu dodrţení anonymity udávám pouze některé identifikační údaje,
na kterých jsem se dotazovanými předem domluvila.
První respondentka se oboru aktivně věnuje od roku 2007. Přednáší preventivní
stomatologii a praktickou parodontologii pro dentální hygienistky. Aktivně se účastní
několika projektů zaměřených na šíření novinek v oblasti stomatologie a dentální
hygieny. Jiţ pátým rokem podporuje stomatologický preventivní program pro ohroţené
děti. Respondentka byla vybrána zejména z důvodů výuky studentů dentální hygieny.
Budu se u ní zaměřovat zejména na zkušenosti z této oblasti, které je díky mnohaleté
praxi v oboru schopna posoudit z praktického hlediska.
Druhá zpovídaná aktivně působí v oboru dentální hygieny jiţ osm let. Mimo jiné
vystudovala magisterský obor speciální pedagogika a psychologie. Prošla tříletým
sebezkušenostní výcvikem. V budoucnosti by ráda učila dentální hygienistky
psychologii. U ní mě bude zajímat, jak se promítlo absolvování sebezkušenostního
výcviku do práce s klienty.
Třetí dotazovaná dokončila studia před dvěma roky. Momentálně pracuje na
plný úvazek jako dentální hygienistka na stomatologické klinice. V budoucnu by se ráda
věnovala přednáškové činnosti. Minulý rok se zúčastnila přípravy studijních materiálů
pro výuku diplomovaných dentálních hygienistek. Díky poměrně krátké časové periodě
od ukončení studia se budu především soustředit na pocity respondentky z výuky
psychologie a vliv studia na nynější vykonávání oboru.
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6.4 Metodika
Pro sběr dat jsem pouţila polostrukturovaný rozhovor. Výběr místa a času
interview jsem nechala určit respondentkám, aby se necítily pod tlakem a mohly tak
volně odpovídat. Upozornila jsem je jen na nutnost soukromí, z důvodu potřeby se
soustředit na otázky.
Na zahájení rozhovoru jsem si připravila úvod do interview. V něm jsem
představila mé součastné studium psychologie a obsah výzkumu. Vysvětlila jsem jim
důvod výběru tématu bakalářské práce a jaký je můj vztah k oboru dentální hygieny.
Výpovědi jsem pro potřebu následujícího rozboru zaznamenávala na nahrávací
zařízení a zároveň jsem si během rozhovoru vytvářela vlastní poznámky. O nahrávání
byly dotazované předem informovány a souhlasily s ním.
Po zpracování interview byly respondentky poţádány o autorizaci textu.
Tak jsem se snaţila předejít špatné interpretaci získaných dat.
Pro následnou analýzu získaných informací z rozhovoru jsem pouţila
interpretativní fenomenologickou analýzu (KOSTÍNKOVÁ a ČERMÁK, 2013,
s. 10-11). Hlavní důvod výběru tohoto typu kvalitativní analýzy dat byla snaha ponechat
výpovědím subjektivitu a zaměřit se na hledání jedinečné individuální zkušenosti
dotazovaného.
Při rozboru rozhovoru jsem na podkladě počátečních poznámek a komentářů
identifikovala témata, která se v něm vyskytují. Poté jsem pátrala po souvislostech
napříč tématy. Po takto provedené analýze všech třech interview jsem hledala vzorce
napříč všech případů.

6.5 Výzkumné otázky
Pomocí předvýzkumu jsem zmapovala oblasti nejčastější psychické zátěţe,
salutory, postoj respondentek k oboru, projevy zátěţe a jejich názor na pregraduální
přípravu, kterou prošly. Na podkladu mých zkušeností a výsledků předvýzkumu jsem
stanovila hlavní výzkumný problém:
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Jaký význam přikládají dentální hygienistky pregraduální přípravě na schopnost
odolávat psychické zátěţi v pracovním procesu?
Jaké mají zkušenosti s rozvojem psychosociálních dovedností během studií
dentální hygieny?
Pro rozhovor jsem poloţila následující výzkumné otázky:
Otázka č. 1. Jaká situace v ordinaci je pro vás při kontaktu s pacientem nejvíce
psychicky zatěţující? Jak na ni nejčastěji reagujete?
Otázka č. 2. Jak ovlivnila školní průprava vaši schopnost zvládat psychickou
zátěţ v ordinaci?
Otázka č. 3. Co si myslíte o moţnosti supervizní dentální hygienistky, která by
spolupracovala se školou v rámci praxe studentů dentální hygieny?
Otázka č. 4. Zúčastnila jste se některého typu tréninku psychosociálních
dovedností?
Otázka č. 5. Víte o moţnosti řešit vztahové problémy s pacienty účastí na
Balintovské skupině?
Otázka č. 6. Máte nějaký návrh, jak by mohla efektivněji probíhat pregraduální
příprava na zvládání psychické zátěţe během studií dentální hygieny?
Na úvod jsem pouţila demografický a kontextový typ otázek, tak aby bylo
moţné charakterizovat dotázaného. Získaná data jsem pouţila k popsání výzkumného
vzorku (kapitola 6.3).
Otázky číslo 4. a 5. byly zaměřeny na znalosti respondenta v oblasti moţností
seberozvoje.
Na zkušenosti respondenta byly zaměřeny otázky číslo 1 a 2.
Názorům odpovídajících se věnovaly otázky 3 a 6.
Předem zvolenou strukturu interview jsem pouţila jako vodítko pro následnou
vzájemnou komparaci rozhovorů. Otázky jsou otevřené, takţe respondentky mají
naprostou volnost odpovědi. Při rozhovoru jsem se je snaţila klást tak, aby byly jasné,
citlivé, neutrální a otevřené.
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6.6 Výsledky
Interpretativní

fenomenologickou

analýzou

tří

interview

s dentálními

hygienistkami jsem stanovila pět oblastí. V tématech, která se během rozhovoru
vynořila, je moţné najít společné jádro. Nejčastěji zazněla potřeba kvalitnější praktické
přípravy v oblasti psychosociálních dovedností. Přesto, ţe všechny tři respondentky
byly na poli komunikace zdatné a samy nepociťují, ţe by s dorozumíváním se
s pacienty měly problém, při následném rozhovoru jsem zjistila, ţe například pod
asertivní komunikací si představují prosazení svých názorů za jakékoliv situace.
Oblastí, ve které jsem pociťovala moţnost prohloubení jejich dovedností, byla tedy
sebereflexe. Tu jsem spatřovala pouze u respondentky č. 2, která prošla
sebezkušenostním výcvikem.
Souhrn

témat

vyskytujících

se

v rozhovoru

jednotlivých

respondentů

a souvislosti nalezené napříč tématy jsem uvedla v následující tabulce.

Tab. č. 3. Souhrn témat vyskytujících se v rozhovoru jednotlivých
respondentů a souvislosti nalezené napříč tématy
TÉMATA VYSTIHUJÍCÍ
SOUVISLOSTI
ROZHOVORU U
NAPŘÍČ TÉMATY:
RESPONDENTA Č. 1:

TÉMATA VYSTIHUJÍCÍ
ROZHOVORU U
RESPONDENTA Č. 2:

TÉMATA VYSTIHUJÍCÍ
ROZHOVORU U
RESPONDENTA Č. 3:

Vnitřní konflikt při péči o
pacienta se zanedbanou
péčí ze strany
Psychická zátěž v stomatologa
rámci
konfrontace
s nekvalitně
odvedenou prací
ze strany kolegů

Konfrontace s platbou za
Konfrontace s nekvalitně
službu ve spojení se
odvedenou prací ze
špatně odvedenou prací
strany kolegyně
ze strany kolegyně

Potřeba
kvalitnější
praktické
přípravy
v psychosociální
oblasti

Nespolupracující rodiče

Pocit bezmoci z
neschopnosti ovlivnit
výsledek léčby

Riziko nespravedlivého
posouzení kvality
odvedené práce

Neúčast na tréninku
psychosociálních
dovedností

Snaha pomoc na úrok
vlastního pohodlí

Pocit bezmoci z
neschopnosti ovlivnit
výsledek léčby

Vnitřní konflikt při péči o
Konfrontace se špatně
pacienta zanedbanou
podanými informacemi
péčí ze strany
ze strany kolegyně
stomatologa
Konfrontace s platbou za
službu ve spojení se
špatně odvedenou prací
ze strany kolegyně
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TÉMATA VYSTIHUJÍCÍ
SOUVISLOSTI
ROZHOVORU U
NAPŘÍČ TÉMATY:
RESPONDENTA Č. 1:
Neznalost Balintovské
skupiny

TÉMATA VYSTIHUJÍCÍ
ROZHOVORU U
RESPONDENTA Č. 2:
Vnitřní konflikt při péči o
pacienta zanedbanou
péčí ze strany
stomatologa

TÉMATA VYSTIHUJÍCÍ
ROZHOVORU U
RESPONDENTA Č. 3:
Neznalost Balintovské
skupiny

Potřeba možnosti
Konfrontace s platbou za
Balintovská skupina jako
požádat během studií
službu ve spojení se
součást pregraduální
někoho o radu v
špatně odvedenou prací
přípravy na profesí život
psychosociální oblasti
ze strany kolegyně
v rámci praxe
Podpora idey dentální
hygienistky

Zaměření výuky
psychologie na dentální
hygieně víc praktickým
směrem

Nedostatečná příprava
na psychickou zátěž
v rámci pregraduální
přípravy

Potřeba kvalitního
přednášejícího
předmětu psychologie

Balintovská skupina jako
součást pregraduální
přípravy na profesí život

Pocit potřeby zaměření
výuky praktickým
směrem

Zaměření výuky
psychologie na dentální
hygieně víc praktickým
směrem

Zaměření pregraduální
přípravy v oblasti práce
se specifickými
skupinami klientů více na
praktickou oblast
Zpřístupnění
problematiky rizika
psychické zátěže
v ordinaci dentální
hygienistky
Zprostředkování širšího
výběru technik pro
zvládání psychické zátěže

Nerovnoměrné
postavení
dentální
hygienistky ve
stomatologickém
týmu

Nerovnocenné
postavení s lékařem;

Využití strategie zvládání
Nerovnocenné postavení
životních těžkostí pomocí
s lékařem
vyhledání sociální opory

Pocit bezmoci při křivém Využití strategie zvládání
Konfrontace s odlišným
nařčení z iatrogenního
životních těžkostí pomocí
hlediskem nadřízeného
poškození
vyhledání sociální opory
Pocit bezmoci plynoucí z
nerovnocenného
postavení s lékařem

Riziko nespravedlivého
posouzení kvality
odvedené práce;
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TÉMATA VYSTIHUJÍCÍ
SOUVISLOSTI
ROZHOVORU U
NAPŘÍČ TÉMATY:
RESPONDENTA Č. 1:

Lépe
organizované
praxe

Vyzdvižení idey
supervizora

TÉMATA VYSTIHUJÍCÍ
ROZHOVORU U
RESPONDENTA Č. 2:

TÉMATA VYSTIHUJÍCÍ
ROZHOVORU U
RESPONDENTA Č. 3:

Potřeba striktnějšího
přístupu k praxím

Zaměření pregraduální
přípravy v oblasti práce
se specifickými
skupinami klientů více na
praktickou oblast

Zaměření výuky
psychologie na dentální
hygieně víc praktickým
směrem
Podpora možnosti
psychosociálního
tréninku u studentek
dentální hygieny
Potřeba kurzů asertivity
pro zefektivnění
pregraduální přípravy

Potřeba nabídky Neúčast na tréninku
psychosociálních
zdokonalení si
psychosociálních dovedností
zkušeností
Neznalost Balintovské
skupiny

Potřeba lépe
zorganizovaných praxí

Balintovská skupina jako
součást pregraduální
přípravy na profesí život
Podpora nápadu
supervizní dentální
hygienistky
Přínos
sebezkušenostního
výcviku na soukromý
život respondentky
Přínos
sebezkušenostního
výcviku na profesní
kariéru respondentky

Neúčast na tréninku
psychosociálních
dovedností
Neznalost Balintovské
skupiny
Zprostředkování širšího
výběru technik pro
zvládání psychické zátěže
Nedostatečná příprava
na psychickou zátěž
v rámci pregraduální
přípravy
Potřeba možnosti
požádat během studií
někoho o radu v
psychosociální oblasti
v rámci praxe

V rozhovoru s první dentální hygienistkou, která je lektorkou v oboru a má
z dotazovaných největší zkušenosti, bylo patrné proţívání pocitu bezmoci v rámci
postavení ve stomatologickém týmu. Přesto, ţe vykonává zodpovědnou a velice
náročnou práci (specializuje se na léčbu parodontologických pacientů) limituje jí stále
se ještě vyskytující neakceptující postoj stomatologů k profesi dentální hygieny. Nejvíce
tehdy, kdy se dostane do konfrontace s názorem stomatologa. Přesto, ţe během
rozhovoru uvedla, ţe se s takovými konflikty vyrovnává velice dobře, bylo pro ni téma
citlivé a reakce plné emocí.
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Nejčastěji se opakující téma bylo potřeba praktického nácviku psychosociálních
dovedností v rámci přípravy na povolání. Během rozhovoru o schopnostech studentek
komunikovat s pacienty kladla velký důraz na věk a povahové rysy jedince. U mladších
studentů upozornila na nezkušenost v interpersonálních vztazích a komunikaci
s pacienty. Tam spatřovala jako nezbyté dát jim moţnost nacvičit si asertivní chování
v komunikaci s klientem.
Jako největší přínos rozhovoru vidím její kritický pohled na moţnosti zlepšení
pregraduální přípravy dentálních hygienistek. Z praktického hlediska vyzdvihla zejména
nápad Balintovských skupin, které by bylo optimální zavést ve třetím semestru. Vize
supervizní dentální hygienistky jí naopak přišla v dnešních podmínkách nereálná, přesto
ţe se jí líbila. Dále uvedla, ţe výuku psychologie by bylo potřebné zaměřit více na
reálné situace z praxe. Přesto, ţe teorii vidí jako nezbytnou součástí výuky,
upřednostnila by její větší prolnutí s potřebami oboru.
Druhá dotazovaná v oboru také pracuje jiţ mnoho let, ale během toho
vystudovala speciální pedagogiku a psychologii. Dentální hygienu dělá jen na poloviční
úvazek. Během rozhovoru jsem pociťovala vliv sebezkušenostního výcviku na její
postoj k probíraným tématům. Přesto je znát nejistota která pramení z nerovného
postavení se stomatologem. Při srovnání s první respondentkou bych řekla, ţe je i větší.
Během interview jsem se snaţila zaměřit zejména na její zkušenosti se
sebezkušenostním výcvikem a vlivem na její profesní ţivot. Druhou zkoumanou oblastí
byl její názor na moţnost zlepšení pregraduální přípravy dentálních hygienistek právě
v oblasti psychosociálních dovedností.
Sebezkušenostní

výcvik

vidí

dotazovaná

jako

jednu

z nejdůleţitějších

zkušeností, které doposavad prodělala. Vliv pociťuje jak v oblasti osobního tak
profesního ţivota. Obecně se cítí jistější a spokojenější. V práci se to projevuje zejména
v komunikaci s klienty a kolegy. Uvědomuje si, ţe je stále na čem pracovat. Jako přínos
vidí i schopnost detekovat oblasti, které jí v interpersonálních vztazích stále dělají
problém. V tom shledávám hlavní rozdíl od první respondentky. U ní jsem tuto
schopnost postrádala.
Stejně jako první respondentka hodnotí ideu supervizní dentální hygienistky jako
v praxi těţko uplatnitelnou a to zejména z důvodů financování a podmínek, které by
musela splňovat. Zajímavé je, ţe jako jediná z dotazovaných by v nárocích obstála, ale
46

přesto je její postoj velice kritický. Balintovská skupina jí přijde jako reálná moţnost
jak zlepšit sebereflexi studentek. S předchozí dotazovanou se také shodnou na potřebě
zaměřit výuku psychologie víc praktickým směrem.
Třetí respondentku jsem vybrala na podkladě relativně krátké doby od ukončení
studia a na druhé straně dostatečně dlouhé doby působení v praxi na to, aby byla
schopná kriticky posoudit vliv pregraduální přípravy na její schopnost zvládat
psychickou zátěţ v rámci vykonávání své profese.
Dotazovaná na mne během rozhovoru působila nejméně sebejistě, pokud jsme
mluvily o schopnosti konfrontace se zátěţovou situací. Často jmenovaným stresorem je
střet názorů a to jak ze strany pacienta, tak ze strany kolegy. Myslím si, ţe velký
význam zde hraje roli doba praxe, která u předcházejících dvou respondentek je
několikanásobně delší.
Hlavní oblastí, na kterou jsem se ale během rozhovoru soustředila, byl názor
respondentky na školní průpravu v oblasti podpory prevence syndromu vyhoření
a nácviku psychosociálních dovedností. Dotazovaná se během rozhovoru vyjádřila, ţe
by v rámci studií kladně přivítala moţnost obrátit se na osobu, která by jí pomohla
v řešení intra i interpersonálních konfliktů. Uvedla, ţe většinu takovýchto problémů
řešily studentky o přestávce mezi sebou. Diskuse do kolektivu mnohdy vnesla.
Také by kvitovala moţnosti praktických nácviků v rámci psychologie. Uvádí, ţe
během studií se věnovaly zejména teorii, která však byla jen výjimečně propojená
s oborem stomatologie nebo dentální hygieny. Navíc pociťuje, ţe oblasti prevence
psychické zátěţe bylo věnováno velice málo času. Problém také spatřuje v nesnadnosti
si v mladém věku uvědomit, ţe se jí někdy bude týkat například téma syndromu
vyhoření. Proto pokud tyto oblasti nejsou studentovi dostatečně přiblíţeny, nevnímá je
jako důleţité.
Výpovědi všech tří respondentek se v mnohých oblastech shodovaly. Kaţdá
v odpovědi zanechala specifický otisk, který odpovídal jejím zkušenostem. Shodly se
však na potřebě zaměřit pregraduální přípravu v oblasti prevence psychické zátěţe
a psychosociálních dovedností mnohem víc praktickým směrem. Navíc uvedly, ţe je
nezbytné předmět psychologie víc provázat se specifiky oboru dentální hygieny.
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Jako reálný návrh na zefektivnění přípravy na profesní ţivot vidí ve vyuţití
principu Balintovských skupin v rámci studia předmětu psychologie.

6.7 Diskuse a shrnutí
Tato práce má poskytnout pouze jeden z pohledů na moţnost zefektivnění
pregraduální přípravy dentálních hygienistek a upozornit na moţnou potřebu
prohloubení praktických nácviků v oblasti psychosociálních dovedností v rámci výuky
psychologie. Uvědomuji si, ţe pro malý vzorek respondentek je její validita poměrně
nízká, přesto však spatřuji její váhu v upozornění na moţnost nedostatečné pozornosti
v jedné z nejdůleţitějších oblastí přípravy na profesní ţivot.
Při formulování výzkumného problému jsem vyuţila osobní a profesionální
zkušenosti jak doporučuje STRAUSS a CORBINOVÁ (1999, s. 22). V oboru dentální
hygieny se aktivně pohybuji jiţ sedm let. V rámci mé praxe ve stomatologické ordinaci
jsem zaţila váhu psychické zátěţe, která je při kontaktu s klientem přítomná. Díky
sebezkušenostnímu výcviku a několika seminářům zabývajících se psychohygienou
jsem si mohla uvědomit potřebu pregraduální přípravy pomáhajících profesí v této
oblasti. Sama jsem se však během studia na VOŠ na Alšově nábřeţí (obor dentální
hygiena) a na 1. LFUK (obor všeobecná sestra) nesetkala s praktickou přípravou na
odolávání psychické zátěţi. V rámci předvýzkumu jsem si ověřila, ţe stav je od doby,
kdy jsem ukončila studia dentální hygieny, v mnohém stejný. Podle výpovědí
respondentů chybí praktické nácviky v rámci psychohygieny a obsah učiva psychologie
není zcela ideálně provázán s potřebami oboru.
Na začátku výzkumu jsem si stanovila dvě hlavní výzkumné otázky:
Jaký význam přikládají dentální hygienistky pregraduální přípravě na schopnost
odolávat psychické zátěţi v pracovním procesu?
Jaké mají zkušenosti s rozvojem psychosociálních dovedností během studií
dentální hygieny?
Odpověď na první otázku jsem obdrţela jiţ v rámci předvýzkumu a ve
výzkumné části se mi potvrdila. Všichni dotazovaní pociťují, ţe pregraduální příprava
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v oblasti schopnosti odolávat psychické zátěţi v ordinaci jim nijak nepomohla,
respektive si neuvědomují, ţe by výuka byla vedena tímto směrem.
Při hledání odpovědi na druhou otázku jsem dostala taktéţ negativní odpověď.
Obohacující zkušenost byla při rozhovoru s respondentkou, která v rámci studií
speciální pedagogiky a psychologie prošla sebezkušenostním výcvikem. Během
výzkumu se tak zrodil nápad moţnosti vyuţít principu Balintovských skupin u studentů
posledního ročníku dentální hygieny. Pro praktické uplatnění takového programu by
byla nutná sondáţ ve vzdělávacích institucích.
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ZÁVĚR
Obor dentální hygiena je na rozmachu. Lidé si začínají uvědomovat, ţe je
mnohem levnější a snazší investovat peníze do prevence neţli do samotné léčby.
Bohuţel toto ošetření nepodléhá placené zdravotní péči. Pokud si potencionální klienti
chtějí dopřát tuto sluţbu, musejí sáhnout do svých kapes. Je zapotřebí, aby na to
reagoval i trh dentální hygieny. Pacient si dobře rozmyslí, ke komu na ošetření půjde,
kdyţ za ně má zaplatit nemalý obnos. Proto je nezbytné, aby dentální hygienistka
odváděla svou práci na sto procent a v komunikaci s klientem byla sebevědomá
a schopna trpělivě a adekvátně reagovat na jeho nároky a poţadavky.
V kaţdodenním styku s klientem, který si do ordinace sebou přináší i denní
starosti a obavy z ošetření, je nutné postupovat rozváţně a být připraven i na moţné
konflikty, které snadno vznikají ve stresových situacích, jakou je i stomatologické
ošetření. Je zapotřebí, aby si takové schopnosti osvojila dentální hygienistka uţ v rámci
pregraduální přípravy, a ne aţ tak říkajíc za pochodu. Podle zjištění z výzkumu v této
práci je výuka v oblasti psychologie a komunikace zaměřena zejména na teoretickou
část, která je nezbytná, avšak pro začínající zdravotníky mnohdy v praxi špatně
uchopitelná. Oblast psychohygieny, která je u pomáhajících profesí stejně tak důleţitá
jako teoretické informace, je v dnešní době bohuţel často opomíjená. Kaţdý si asi
dokáţe vzpomenout na situaci, kdy se ve zdravotnictví setkal se syndromem vyhoření.
Během výzkumu autorka zjišťovala názor respondentek na pregraduální přípravu
v oblasti prevence psychické zátěţe v ordinaci. Vzhledem k získaným informacím se
snaţí upozornit na potřebu zaměřit se v rámci studia více na praktickou přípravu právě
v této oblasti. Zjistila, ţe ji v různých podobách proţívají všichni respondenti a ţe
pociťují rezervy v moţnostech výuky absolvované školy.
Jako nabídku eventuálního zefektivnění přípravy na profesní ţivot, předkládá
autorka moţnost zařazení Balintovské skupiny do rozvrhu třetího ročníku studia jako
potenciální alternativu psychohygieny.
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PŘÍLOHY: PŘÍLOHA Č. I – dotazníkový formulář
IDENTIFIKACE RESPONDENTA
Přidělený kód respondenta:
Pohlaví:
Věk:
Typ studia:
Délka praxe v oboru:

Otázky:
1. Vyjmenujete alespoň tři největší pozitiva své práce:

2. Vyjmenujete alespoň tři největší negativa své práce:

3. Pociťujete uznání za svou práci ze strany pacientů?

4. Pociťujete uznání za svou práci ze strany lékaře?

5. Jste spokojená s finančním ohodnocením?

6. Chcete se věnovat této činnosti v celém svém profesním životě, nebo uvažujete
v budoucnosti o změně povolání?

7. Uveďte, prosím, nejčastější zdroje psychické zátěže, se kterými se při své práci nejčastěji
setkáváte.

1

8. Popište, prosím, jak se u Vás pracovní zátěž projevuje:
a. v chování

b. v hlavě

c. v těle

9. Jaké používáte způsoby uvolnění z pracovního napětí?

10. Domníváte se, že Vás škola dostatečně připravila na zvládání psychické zátěže v ordinaci?

11. Domníváte se, že Vás škola dostatečně připravila na diagnostickou činnost v oblasti
dentální hygieny?

12. Domníváte se, že Vás škola dostatečně připravila na praktické činnosti související
s výkony v dutině ústní?

13. Domníváte se, že Vás škola dostatečně vybavila pro edukaci pacientů?

14. Domníváte se, že Vás škola dostatečně připravila na zvládání negativních emočních reakcí
(strach, úzkost, vztek atd.) ze strany pacienta?

2

PŘÍLOHA Č. II – Záznamový arch

3

PŘÍLOHA Č. III – Záznam rozhovoru s respondentem č. 1
RESPONDENT Č. 1
TÉMATA VYSTIHUJÍCÍ ROZHOVOR
Otázka č.1. Jaká situace v ordinaci při kontaktu s pacientem je pro Vás
nejvíce psychicky zatěţující?
Téma: Konfrontace s platbou za sluţbu u ekonomicky slabých pacientů
Jako první psychicky zatěţující faktor jmenuje respondentka konfrontaci
pacienta s výdaji za léčbu, kdy si uvědomuje, ţe je pro klienta platba příliš vysoká.
Nejtěţšíí skupinou jsou pro ní lidé v důchodu: „Mě je to úplně trapný jim říkat
konečnou sumu za ošetření. Je to hrozný.“
Téma: Vnitřní konflikt při péči o pacienta zanedbanou péčí ze strany stomatologa;
Nerovnocenné postavení s lékařem;
Pocit bezmoci při nařčení z iatrogenního poškození
Dále uvádí případ iatrogenního poškození ze strany stomatologa. „To jsme teď
řešily s pani, 28 let a skončilo to alopecií, má lysiny v týlní oblasti a velké zdravotní
problémy. Dva implantáty jí čekají a ona na to nemá, protože je učitelka v mateřské
školce. Sedm set jsem jí říkala, aby problémy se zuby řešila se svým ošetřujícím
lékařem.“ V zápětí jmenuje další zkušenost, kdy dotazovaná diagnostikovala
onemocnění zubního aparátu a ošetřující zubní lékař jej negoval: „Při vstupním ošetření
pacienta jsem zjistila, že má u jednoho zubu na apexu kořene nález. Po provedení
vstupní hygieny se zánět aktivoval a do dvou dní pacient otekl. Jeho ošetřující zubařka
mu řekla, že to je po hygieně, že to je má chyba. Takže skončil na chirurgii. Prošel
augmentací a implantátama.“ Tento případ respondentka řešila přímou konfrontací
s lékařkou. „Já to řeším přes mého šéfa, který se mě zatím vždy zastal. Takže jsem jí
zavolala. Ona nakonec uznala, že to není z hygieny, ale tomu pacientovi to už neřekla.
A pán odemne odešel a už se na ošetření nikdy nevrátil.“ Uvádí, ţe se jí postup
stomatoloţky velice dotkl.

4

Téma: Pocit bezmoci plynoucí z nerovnocenného postavení s lékařem
Jako ohnisko psychické zátěţe jmenuje bezmoc, která vyplívá z postavení
dentální hygienistky na poli stomatologie. „Je to čím dál tím lepší, ale starší doktoři
stále dentální hygienu buď neuznávají, nebo s ní ještě nejsou seznámeni.“
Téma: Nespolupracující rodiče
„Pak mě ještě deprimují malé děti nezodpovědných matek. Když léčíš dva roky
holčičku s šesti kazy, které má od roku a ona má sourozence, který v jeho roce přijde
také s šesti kazy. A maminka mi na to řekne, ale vy jste mi dostatečně nevynadala. Já to
vím, že to je špatně, ale já potřebuju pravidelně vynadat.“
Jaké jsou vaše reakce na takové situace?
Téma: Vyuţití strategie zvládání ţivotních těţkostí pomocí konfrontace
a vyhledání sociální opory
Respondentka uvádí, ţe se snaţí argumentovat, hodně se opírá o dokumentaci,
kterou si vede a diagnostiku pomocí rentgenových snímků. Ve výjimečných případech
jde pro podporu ke svému stomatologovi.
Otázka č.2. Zúčastnila jste se některého typu tréninku psychosociálních
dovedností?
Téma: Neúčast na tréninku psychosociálních dovedností
Podpora moţnosti psychosociálního tréninku u studentek dentální hygieny
Ţádného typu sebezkušenostního výcviku se respondentka nezúčastnila.
Nepociťuje momentálně, ţe by to potřebovala. Popisuje se jako přirozeně asertivní.
„Když jsem končila školu tak mi už bylo třicet let a měla jsem ve zdravotnictví již
desetiletou praxi. Myslím si, že to je hodně odlišné od většiny absolventek, které
vycházejí ze školy ve dvaceti… Ale co vím ohledně studentek, které učím, tak by to
mnohým určitě pomohlo. Končí školu ve dvaceti, ještě žijí s rodiči, jsou to takové
skleníkové kytky. Myslím si, že mnohým z nich by to rozhodně prospělo.“
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Otázka č. 3. Víte o moţnosti řešit vztahové problémy s pacienty účastí na
Balintovské skupině?
Téma: Neznalost Balintovské skupiny
Balintovská skupina jako součást pregraduální přípravy na profesí ţivot
Nic to dotazované neříká. Po seznámení s náplní Balintovské skupiny
vyzdvihuje dotazovaná nápad zařadit něco podobného do osnov oboru dentální hygieny.
Otázka č. 4. Co si myslíte o moţnosti supervizní dentální hygienistky, která
by spolupracovala se školou v rámci praxe studentů dentální hygieny? (poznámka
tazatele: obsah práce supervizní dentální hygienistky jsem respondentce popsala dle
představ uvedených v kapitole Duševní hygiena jako prevence psychických poruch
u dentálních hygienistek – bod 7 - Supervize)
Téma: Věcná kritika idey supervizní dentální hygienistky
Podpora idey dentální hygienistky
Hned první připomínkou dotazované byla problematika platby za takovéto
sluţby. V zápětí dodává: „Mé studentky v podstatě něčím podobným procházejí u mě na
praxi. Kdy se je snažím naučit asertivitě a mohou si vyzkoušet postupy běžné při
ošetření dutiny ústní. A do dnes se na mě obracejí. Posílají mi fotky MMSkama
a funguje to. Vím, že to ale na všech praxích takto není. Většina studentek se k práci
nedostane. Můžou se maximálně koukat... Vize mi přijde dobrá, ale naráží na praktické
věci. To aby to takto fungovalo, musela by být supervizorka dotovaná školou a to mi
přijde nereálné“
Otázka č. 5. Jak ovlivnila školní průprava Vaší schopnost zvládat
psychickou zátěţ v ordinaci?
Téma: Potřeba kvalitního přednášejícího předmětu psychologie
Respondentka uvádí, ţe díky předloţení některých témat v rámci studia
psychologie byla nucena přemýšlet nad věcmi, nad kterými by normálně vůbec
nezamyslela. Povaţovala je za samozřejmá. „A pak mi to dalo, jak může být strašně
nebezpečná psychologie aplikovaná někým, kdo jí nezvládá.“

6

Otázka č. 6. Máte nějaký návrh, jak by mohla efektivněji probíhat
pregraduální příprava na zvládání psychické zátěţe během studií dentální
hygieny?
Téma: Potřeba kurzů asertivity pro zefektivnění pregraduální přípravy
Vyzdviţení idey supervizora
„Tak určitě kurzy asertivity. Supervizor by byl jednoznačně přínosem, ale stále
nevím, kde by na něj vzala škola peníze. Ten by byl úplně nejlepší. Kdyby to byla osoba,
která by se studentovi individuálně věnovala. V podstatě by to byl jeho guru. To by bylo
rozhodně efektivní. Ale v dnešních podmínkách to je science fiction.“
Téma: Zaměření výuky psychologie na dentální hygieně víc praktickým směrem
Dále jmenuje potřebu úpravy osnov tak aby psychologie byla více propojena se
stomatologií. „Samozřejmě je zapotřebí teoretických základů, aby se to posléze daly
aplikovat do praxe.“ Udává nezbytnost výběru právě takových základů, které jsou
v praxi vyuţitelné a potřebné.
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PŘÍLOHA Č. IV - Záznam rozhovoru s respondentem č. 2
RESPONDENT Č. 2
TÉMATA VYSTIHUJÍCÍ ROZHOVOR
Otázka č.1. Jaká situace v ordinaci při kontaktu s pacientem je pro Vás
nejvíce psychicky zatěţující?
Téma: Pocit bezmoci z neschopnosti ovlivnit výsledek léčby
Respondentka na prvním místě udává situaci, kdy výsledky její práce
neodpovídají vynaloţenému úsilí. Občas se jí stane, ţe přes veškerou snahu se stav
nezlepšuje tak jak by si představovala, coţ popisuje jako frustrující.
Téma: Konfrontace s platbou za sluţbu ve spojení se špatně odvedenou prací ze strany
kolegyně;
Snaha pomoc na úrok vlastního pohodlí
Jako další uvádí příklad, kdy má v péči pacienta který se snaţí, je přátelský má
o ošetření zájem, ale nemá příliš peněz. Označuje to za nejhorší moţnou kombinaci,
s čím můţe klient přijít. Popisuje, ţe ošetření, na klinice kde pracuje, je poměrně drahé.
Do rukou se jí občas dostanou pacienti, co přicházejí na doporučení, se špatnými
zkušenostmi z předešlých pracovišť. Často jsou pro ně peníze, které zaplatí za výkon,
podstatnou částí jejich financí. Snaţí se to pak vykompenzovat věnovanou péčí: „Takže
práci odvádím v menším počtu návštěv než normálně. To mě však stojí spoustu sil
a energie.“
Téma: Vnitřní konflikt při péči o pacienta zanedbanou péčí ze strany stomatologa;
Nerovnocenné postavení s lékařem
Další zatěţující situaci udává, pozdní diagnostiku periodontitis i přes pacientovo
dodrţování preventivní zubní prohlídky s následkem špatné prognózy chrupu. „Často se
mě pak pacienti ptají, jak je to možné, že do teď je na to nikdo neupozornil. No a já
nemohu říct, že jeho původní stomatolog zanedbal péči. Tak většinou neříkám nic a jen
krčím rameny. Nebo poprosím našeho parodontologa o znovuzhodnocení diagnózy
a nechám ho, aby se s tím popral on. Z pozice lékaře je mnohem snazší některé věci
říkat.“
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Téma: Konfrontace s platbou za sluţbu ve spojení se špatně odvedenou prací ze strany
kolegyně
Záhy jmenuje respondentka podobný případ: „Pokud přijde po hygieně (pozn.
autora: pacient) od kolegyně a v podstatě mohu začít na novo.“ Udává, ţe pacienti často
jiţ zaplatili za ošetření nemalé peníze, které v podstatě ale vyhodili. „Pak je poměrně
hodně těžké dát pacientovy nový rozpočet.“
Téma: Konfrontace se špatně odvedenou prací ze strany stomatologa
Naposledy si ještě vzpomene na jednu situaci, kdy se necítí zcela komfortně.
V případě kdy přijde klient od stomatologa, který špatně odvedl svou práci. Uvádí
příklad nedobře zhotovené protetické práce, jejímţ vlivem pacient trpí chronickým
zánětem dásní. „Bohužel tyto případy nejsou výjimkou. Ba bych řekla, že jsou poměrně
časté. Nejhorší je, když je ošetření zhotovené poměrně nedávno, bylo v celku drahé
a přitom je zralé na kompletní předělání.“
Jaké jsou vaše reakce na takové situace?
Téma: Vyuţití strategie zvládání ţivotních těţkostí pomocí konfrontace a
vyhledání sociální opory
Respondentka uvádí dvě nejčastější reakce: „Snažím se situaci s taktem klientovi
vysvětlit… V některých případech poprosím lékaře o zaujmutí stanoviska, které bývá
s pravidlem blízké mému.“
Otázka č.2. Zúčastnila jste se některého typu tréninku psychosociálních
dovedností?
Dotazovaná popisuje, ţe během studií speciální pedagogiky a psychologie se
dozvěděla o moţnosti absolvovat sebezkušenostní výcvik. Na doporučení kamarádky na
něj v posledním ročníku nastoupila. Uvádí, ţe v průběhu studia měla několik předmětů,
které se zaměřovaly na komunikaci a psychologii ale většina z nich byla zaměřena
pouze teoreticky.
Téma: Přínos sebezkušenostního výcviku na soukromý ţivot respondentky
„Nejvíc mě však ovlivnil právě výcvik.“ Největší změnu vidí v pohlíţení na
mezilidské vztahy, uvádí, ţe se snadněji orientuje v lidech, je méně vztahovačná, snaţí
se lidi neodsuzovat na podkladě prvního dojmu, snadněji se vypořádává s konflikty
v rodině a cítím, ţe si víc rozumím s partnerem. „Je mi jasné, že to co teď slyšíte, může
znít jako laciná americká reklama, ale já to tak opravdu vnímám.“
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Téma: Přínos sebezkušenostního výcviku na profesní kariéru respondentky
„Když bychom mluvily, jak se to promítlo do práce s klienty, musím říct,
že pokud vznikne nějaký konflikt, ač z důvodů nedorozumění, nebo neshody v pohledu
na věc, je pro mě mnohem jednodušší zanechat si klidnou hlavu a snadněji se mi téma
na konci dne opouští.“ Uvádí, ţe díky svému pozitivnímu vlivu na pacienty ji někdy
zaměstnavatel poţádá o ujmutí se konfliktního pacienta, nebo o odpověď na email,
který se týká stíţnosti na některého z kolegů. To pociťuje jako největší projev uznání
a nejlepší zpětnou vazbu.
Otázka č. 3. Víte o moţnosti řešit vztahové problémy s pacienty účastí na
Balintovské skupině?
Téma: Teoretické seznámení s principem Balintovské skupiny během studií
psychologie
Respondentka vypráví, ţe během studií psychologie měla moţnost se teoreticky
seznámit s principem Balintovských skupin. „Bohužel jsem neslyšela o jejich možnosti
v praxi. Ale po pravdě jsem po tom nikdy ani nepátrala.“
Téma: Balintovská skupina jako součást pregraduální přípravy na profesí ţivot
Přijde ji, ţe by bylo dobré něco takového zařadit do studijního plánu v 3.ročníku
v rámci přípravy na vstup do profesního ţivota. „Studenti už prošli stovkami hodin
praxe a možnost podívat se na zatěžující situace v ordinaci, či na konflikty mezi nimi
a pacientem, kolegou či nadřízeným z odlišného úhlu pohledu by jim zcela jistě
pomohly.“
Otázka č. 4. Co si myslíte o moţnosti supervizní dentální hygienistky, která
by spolupracovala se školou v rámci praxe studentů dentální hygieny? (poznámka
tazatele: obsah práce supervizní dentální hygienistky jsem respondentce popsala dle
představ uvedených v kapitole Duševní hygiena jako prevence psychických poruch
u dentálních hygienistek – bod 7 - Supervize)
Téma: Podpora idey dentální hygienistky;
Věcná kritika idey supervizní dentální hygienistky
Tato moţnost by se dotazované líbila. Záhy uvádí věcnou kritiku: „Nápad
z mého pohledu však naráží na proveditelnost v praxi. Nejsem si zcela jista, zda by se
našly vhodné adeptky pro tuto úlohu. Dále jsem skeptická vůči vedení školy, zda by do
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takové „služby“ chtělo investovat. Je mi jasné, že by to asi nikdo nechtěl dělat
zadarmo.“ Do třetice poukazuje na míru ochoty kooperace pracoviště, na němţ by
taková hygienistka pracovala.
Otázka č. 5. Jak ovlivnila školní průprava Vaší schopnost zvládat
psychickou zátěţ v ordinaci?
Téma: Nedostatečná příprava na psychickou zátěţ v rámci pregraduální
přípravy;
Vyzdviţení absolvování sebezkušenostního výcviku
„Pokud se bavíme o studiích na VOŠ tak nijak.“ Jako stěţejní vnímá
absolvování sebezkušenostního výcviku. Vidí, ţe jí v mnoha ohledech otevřel dveře ke
spokojenějšímu a vyrovnanějšímu ţivotu a to nejen v profesní oblasti.
Otázka č. 6. Máte nějaký návrh, jak by mohla efektivněji probíhat
pregraduální příprava na zvládání psychické zátěţe během studií dentální
hygieny?
Téma: Podpora nápadu supervizní dentální hygienistky;
Potřeba striktnějšího přístupu k praxi
Na úvod se vrací k myšlence supervize: „I přes mé připomínky se mi líbil nápad
se supervizní dentální hygienistkou.“ Myslím si, ţe by měly být praxe během studia
lépe zařízené a kontrolované: „Je poměrně snadné se praxi vyhnout. Na jednu stranu mi
je jasné, že to je na zodpovědnosti každého studenta, na druhou stranu si pamatuji jak
jsem uvažovala když mi bylo kolem dvaceti. Zodpovědnosti jsem se stále ještě učila
a více jsem hleděla na to co je teď a tady, než do budoucnosti.“
Téma: Zaměření výuky psychologie na dentální hygieně víc praktickým směrem
Na závěr říká názor, ţe by psychologie měla být studentům presentována
především s ohledem na potřeby budoucího vykonávání profese: „Je fakt, že teoretické
základy jsou důležité, ale sama z praxe vidím, jak málo jsem jich během kariéry dentální
hygienistky využila.“ Naopak klade důraz na uţitečnost praktických nácviků, které měla
moţnost zaţít během studií psychologie a pedagogiky.
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PŘÍLOHA Č. V - Záznam rozhovoru s respondentem č. 2
RESPONDENT Č. 3
TÉMATA VYSTIHUJÍCÍ ROZHOVOR
Otázka č.1. Jaká situace v ordinaci při kontaktu s pacientem je pro Vás
nejvíce psychicky zatěţující?
Téma: Konfrontace s nekvalitně odvedenou prací ze strany kolegyně
Jako psychicky zatěţující pociťuje respondentka situaci, kdy jí přijde do
ordinace pacient, který jiţ podstoupil ošetření u jiné dentální hygienistky a to nebylo
provedeno kvalitně. Pak musím iniciální fázi provést znovu. Nejvíce nepříjemné je pro
ni taktně vysvětlit nutnost zopakování léčebné fáze.
Téma: Konfrontace s odlišným hlediskem nadřízeného
Dalším případem je, kdyţ se neshodne na ošetření se stomatologem. Někdy se jí
stane, ţe klient má od lékaře odlišně naplánovanou terapeutickou část, neţ by si sama
představovala. Lidé pak počítají s určitým peněţním rozpočtem, který se liší od reálné
částky. Vysvětlit jim, proč je její a zubařovo stanovisko odlišné je mnohdykrát
nepříjemné.
Téma: Konfrontace se špatně podanými informacemi ze strany kolegyně
Jiná zatěţující situace pro ni je, pokud přijde klient s informacemi, které se
diametrálně odlišují od těch, které sama podává. Například s výběrem produktů pro
dentální hygienu. Stane se, ţe se jí na ošetření dostaví pacient, kde došlo díky špatně
zvoleným pomůckám, nebo technice jejich pouţití k iátrogennímu poškození. Pak je
nutné citlivě pacientovi vysvětlit, ţe dosavadní informace nebyly zcela správné či
přesné.
Téma: Riziko nespravedlivého posouzení kvality odvedené práce;
Pocit bezmoci z neschopnosti ovlivnit výsledek léčby
Největší strach pro ni však pramení z moţnosti, ţe pacient nebude dodrţovat
pravidla, která mu řekne, coţ se samozřejmě promítne do výsledků léčby. To však můţe
tvořit dojem, ţe svou práci neodvádí dostatečně dobře a ošetřující lékař si tak můţe
utvořit mylný názor na kvalitu její práce.
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Jaké jsou reakce na takové situace?
Téma: Vyuţití strategie zvládání ţivotních těţkostí pomocí konfrontace a vyhledání
sociální opory
Respondentka uvádí, ţe se většinou snaţí protiargumentovat, přesvědčit klienty
informacemi a zkušenostmi které má, případně si sáhne pro podporu k lékařovi.
Otázka č.2. Zúčastnila jste se některého typu tréninku psychosociálních
dovedností?
Téma: Neúčast na tréninku psychosociálních dovedností
Dotazovaná se během studií ani postgraduálně nezúčastnila tréninku
psychosociálních dovedností. Uvádí, ţe pouze během studií měli v rámci předmětu
psychologie teoretické základy komunikace, například asertivní chování, ale prakticky
nikoliv.
Otázka č. 3. Víte o moţnosti řešit vztahové problémy s pacienty účastí na
Balintovské skupině?
Téma: Neznalost Balintovské skupiny
O Balintovské skupině respondentka ještě neslyšela.
Otázka č. 4. Co si myslíte o moţnosti supervizní dentální hygienistky, která
by spolupracovala se školou v rámci praxe studentů dentální hygieny? (poznámka
tazatele: obsah práce supervizní dentální hygienistky jsem respondentce popsala dle
představ uvedených v kapitole Duševní hygiena jako prevence psychických poruch
u dentálních hygienistek – bod 7 - Supervize)
Téma: Potřeba moţnosti poţádat během studií někoho o radu v psychosociální oblasti
v rámci praxe
Je přesvědčená, ţe by bylo uţitečné mít moţnost vyuţít rad někoho takového
a to jak během tak i po studiích. Uvádí zajímavý příklad: „Když si vzpomenu na období
studií, často jsme o přestávce mezi sebou řešily problémy, které nastaly během praxe.
Myslím si, že by bylo určitě přínosné, kdyby byla možnost probrat některá otázky, které
vyvstaly během praxe s člověkem který má náhled a zkušenosti. Ne vždy dokážete situaci
správně vyhodnotit, tím spíš když ještě nemáte zkušenosti. Člověk by se pak cítil lépe a
jistěji.“ Respondentka uvádí, ţe diskuse do kolektivu mnohdy vnesla rozepře mezi
jednotlivými studentkami.
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Otázka č. 5. Jak ovlivnila školní průprava Vaší schopnost zvládat
psychickou zátěţ v ordinaci?
Téma: Nedostatečná příprava na psychickou zátěţ v rámci pregraduální
přípravy
Respondentka si myslím si, ţe ji školní průprava v této oblasti nijak neovlivnila.
Uvádí, ţe se vše naučila aţ během praxe v ordinaci.
Téma: Pocit potřeby zaměření výuky praktickým směrem
Také však říká, ţe v rámci předmětu vývojová psychologie se dozvěděla jak
pracovat s dětským klientem, které úkony je schopný zvládat vůči svému věku. Bohuţel
se moc nevěnovali jiným věkovým kategoriím. Navíc informace byly opět pouze
teoretického rázu.
Dokáţe si představit, ţe by vyuţila praktické nácviky, jenţ by si osvojit během
studií. Uvádí, ţe by pro ni pak bylo jednodušší zvládat některé situace klidněji
a s menším výdejem sil.
Otázka č. 6. Máte nějaký návrh, jak by mohla efektivněji probíhat
pregraduální příprava na zvládání psychické zátěţe během studií dentální
hygieny?
Téma: Potřeba lépe zorganizovaných praxí
Respondenta pociťuje jako velice důleţité, jakou formu student absolvujete praxi
během studií. V době jejích studií si student mohl primárně zvolit pracoviště sám,
coţ nyní povaţuje za špatné. Přiznala se, ţe na škole řešila hlavně to, jak daleko budu
muset dojíţdět a uţ se moc nezabývala tím, jak kvalitní bude pracoviště, kolik času jí
budou schopni věnovat a k jaké práci ji pustí. Myslí si, ţe by škola měla mít list
pracovišť, která mají prověřená a studentům by je přidělovali třeba i s ohledem na
dostupnost. Udává, ţe pokud si nebyli schopni praxi obstarat sami, škola jim ji zajistila,
ale primárně tu zodpovědnost nechávala na studentovi.
Téma: Zaměření pregraduální přípravy v oblasti práce se specifickými
skupinami klientů více na praktickou oblast
Další moţnost zefektivnění pregraduální přípravy studenta na psychickou zátěţ
vidí v moţnosti lépe zaměřit praktická cvičení v rámci předmětu psychologie: „V rámci
praktických cvičení nás brali do různých specializovaných center, například do
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Tyflocentra pro nevidomá. Tam nám ukazovali různé pomůcky pro slepé či slabozraké,
ale většinou se to moc netýkalo oboru. Uţitečné by bylo mít exkurzy více zaměřenou na
praxi se zrakově postiţenými. Například ve smyslu rozhovoru s nevidomým.“
Téma: Zpřístupnění problematiky rizika psychické zátěţe v ordinaci dentální
hygienistky
Dalším prostor pro zdokonalení přípravy na vykonávání povolání vidí
v moţnosti vymezení širšího prostoru tématům, která se zabývala psychickou zátěţí
a jejími následky (např. syndromem vyhoření) a zabývat se oblastem více z praktické
stránky. Sděluje, ţe během studií je velice těţké si uvědomit dopad kaţdodenní práce na
psychiku. Pomohlo by problematiku víc přiblíţit a zpřístupnit studentům, aby ji byli
schopni lépe porozumět a uvědomit si váhu tématu.
Téma: Zprostředkování širšího výběru technik pro zvládání psychické zátěţe
Vzpomíná si, ţe občas na konci hodiny prováděli některé relaxační cvičení, ale
ţádné dnes nevyuţívám. „Tenkrát jsem to brala jako odpočinkový čas, kdy si nemusím
nic psát, vůbec jsem nechápala, na co by mi v budoucnu moly být. Po pravdě já si
u relaxační hudby moc neodpočinu, naopak se mi pořád něco honí hlavou. Pro mě je
nejúčinnější uvolnění pomocí fyzického cvičení.“
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Jako jednu z možností psychosociální prevence na navrhujete zaŤazení balintovských
skupin do negraduálního vzděIáváni dentálních hygienistek. V čem přesně spatřujete
jejich možný přínos?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Autorka bakalářské práce si zvolila za cíl zmapování oboru patřícího v Českérepublice
mezi obory novějŠí,často opomíjenéatudížtaké vědecky dostatečně neprozkoumané. Pro
sledování zdrojů psychické zátěže u dentálních hygienistek zvolila zcela adekvátně
kvalitativní typ šetření, a to prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru a následné
nterp retativn í fenom e nolog ické analýzy dat.
Za největšíklad práce povaŽuji velmi poctivý přístup autorky k samotnému šetření.
S kvalitativním designem se důkladně seznámila a v samotné práci prokázala, Že ho umí
pouŽívat' Nezapomněla na předvýzkum, prostřednictvím něhoŽ vytipovala nosná témata
pro následné šetření. V rámci výzkumu se seznámila s několika metodami (dotazník,
polostrukturovaný rozhovor, metoda sněhové koule atd.), které nejenom pouŽila, ale také
v práci popsala. Popis výzkumu v BP je zcela transparentní, srozumitelný a logicky
uspořádaný, čtenář se tak v něm můŽe skutečně orientovat a ověřovat autorčiny závéry.
l teoretická část práce je na velmi slušnéúrovni Jednotlivé subkapitoly na sebe logicky
navazují a postupně tak vytvářejí teoretické zázemí pro dobré porozumění části empirické.
Autorka vykazuje orientaci v oboru, zdatně pracuje s literaturou českou i zahraniční.
RovněŽ po formálnístránce je BP v pořádku'
Celkově tedy práci hodnotím 1ako zcela splňujícínároky bakalářské práce. Vzhledem
k tomu, že je, jak sama autorka uznává, práce spíšeprvním exkurzem do dané
problematiky, doporučila bych její rozšířenídopráce diplomové.
i

Doporučeník obhajobě;
doporučuji
Navrhovaná klasifíkace:
výborně
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