
Peer, 
ten, kdo ví, jak vám je a co s tím
Je zajímavé, že když zadáte do jednoho z překladačů slovo peer, dozvíte se, že to je nejen šlechtic, ale  
i druh či osoba stejného stavu. Řekla bych, že to vše peeři jsou. Jsou to pacienti, druhové, kteří už s RS žijí 
nějakou dobu. Mohou například nově diagnostikovaným pacientům poradit to, co jim skutečně funguje 
v každodenním spolubytí s RS. Říci kolegovi pacientovi podstatné informace o RS a vyvrátit případné blu-
dy, možná mu i pomoci překonat první šok z nemoci. Což je šlechetné. O více informací o peerech jsme 
požádali peera Lukáše a lektorku klinicko-pacientské komunikace Pavlu Banýrovou.
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Kdo jsou peeři, jaké mají zkušenosti a s čím by mohli nově, nebo i těm 
déle diagnostikovaným pomoci? 
L: Jsme pacienti se stejnou diagnózou. Lékaři nevědí, jak naši chro-
nickou nemoc úplně vyléčit, museli jsme se tedy sami naučit s ní žít. 
Rádi se o své zkušenosti podělíme a pomůžeme dalším.
P: Jako peer  je obecně definován také  ten, kdo má stejnou zkuše-
nost  jako  vy.  Tedy  v  tomto  případě  pacient  s  RS.  Nový  pacient  se 
pochopitelně s někým, kdo je „na stejné lodi“, ztotožní nejlépe. Peer 
je tedy vybraný a vzdělaný dobrovolník, který chce a může pomoci 
prostřednictvím svého příběhu. 

Může peer pomoci nově diagnostikovanému pacientovi se lépe vyznat 
v informacích, které dostane? Které z nich jsou důležité a které může 
zpočátku klidně zapomenout? 
L: Může. Často s tím budeme mít sami vlastní zkušenost. Byli jsme také 
proškoleni, takže bychom měli dokázat kvalifikovaně poradit ostatním. 
P: Samozřejmě, že se může nově diagnostikovanému snadno stát, že 
bude zahlcen informacemi, často protichůdnými, chaotickými, zvlášť 
pokud  bude  hledat  i  na  internetu.  Peeři  se  už  orientují,  řadou  věcí 
osobně prošli a mohou ušetřit druhým potíže, když zabrání šíření dez-
informací a mýtů, na které je snadné narazit.
 

Může peer pomoci či poradit pacientovi, jak komunikovat s lékaři a 
zdravotnickým personálem? 
L: Můžeme si o takovém problému promluvit, nicméně komuni-
kovat s lékařem by měl pacient sám. Jedním ze smyslů naší práce je 
poskytnout prostor k vyjádření a k vedení rozhovorů s pacienty o je-
jich nemoci, protože lékaři pro takovou péči nemají při vší dobré vůli  
v ordinaci klid a dostatek času.
P: Času u  lékaře není  sice mnoho,  ale  i  ten,  který pacient má, 
se  často  dá  vytěžit  lépe.  Kvalita  rozhovoru,  otázek  atp.  není 
jen  o  kvantitě  času.  Nicméně  zodpovědnost  za  to  náleží  spí-
še  zdravotníkovi,  on  je  profesionál.  Pacient  může  každopádně 
alespoň  vědět,  že  například  aktivně  se  ptát  je  dobré  pro  všech-
ny  zúčastněné,  že  to  lékaři  většinou  velmi  kvitují  –  i  když  to 
třeba  tak  nevypadá  hned  –  a  že  je  úplně  v  pořádku  mít  s  se-
bou  poznámky  a  dotazy  napsané  už  z  domova,  že  to  dělají  
i  ostatní  a  že  to  funguje.  Peer  může  mít  i  další  konkrétní  tipy  
a  ozkoušené  věty,  které  pak  pomohou  pacientovi  dostat  se  ve 
zdravotnictví rychleji k podstatě toho, co potřebuje.



POMOC NA DOSAH 11

Jak může peer nově diagnostikovanému kolegovi po-
radit a pomoci tuto velkou změnu v životě přijmout? 
Co pomáhá a co vůbec ne?
L: Víme sami z vlastní zkušenosti,  co nám fungu-
je, a dokážeme říct, co už jsme vyzkoušeli, že nám 
nepomáhá. Už samo setkání s pacientem, který se 
vyrovnal se svou nemocí a je ochoten vyprávět svůj 
příběh, přináší pozitivní impulz. 
P: Jak říká Lukáš – už jen to, že pacienta někdo kon-
taktuje,  rád  se  s  ním  sejde,  vyslechne,  nehodnotí  
a dá mu pocit přijetí, je jedna z největších pomocí. 
Většinou nám každý z okolí v dobré víře radí, situa-
ci hodnotí, někdy se snaží odlehčit… Tyhle zdánlivě 
dobré úmysly nemusí druhému v náročné chvíli vů-
bec dělat dobře. Nechat mluvit pacienta o tom, jak 
mu je, a zeptat se ho, ať on sám si řekne, čím by peer 
mohl pomoci, to je často víc.

Může peer ukázat pacientovi, že nemoc přináší i něco pozitivního? Z vlastní 
zkušenosti, co peerovi přinesla…
L: Říká se, že „co nás nezabije, to nás posílí“. Vyrovnání se s nemocí přiná-
ší každému do života změnu a ta má své nesporně pozitivní stránky. Každý 
peer má vlastní příběh, který to dokazuje. 
P: Myslím, že vlastně pouze peer – ten, kdo to opravdu žije – může možná 
jako jediný uvěřitelně ukázat, že „co nás nezabije, to nás posílí“ je pravda. 
Od všech ostatních, kteří nemají stejnou diagnózu, to zní pouze jako fráze.

Jak se dá s peerem spojit? 
L: Specialistky pacientského programu RS Kompas na nás mají kontakty. 
P: Pokud nový nebo stávající pacient chce, specialistka pacientského pro-
gramu RS Kompas mu dá informační letáček, aby si mohl i doma promy-
slet co a jak, a se svolením jeho kontakt předá peerům. Ten peer, který je 
pro pacienta nejblíže, nejen regionálně, ho pak kontaktuje a už si spolu 
domluví, jak se setkat.

Jak může peer pomoci, poradit pacientovi s komunikací v rodině?
L: Obecně nabízíme, že si s pacientem o věcech, které ho zajímají, 
promluvíme. Pokud budeme mít podobnou vlastní zkušenost, tak ji 
předáme anebo alespoň poradíme, za kým s konkrétní otázkou  jít. 
Tohle platí o komunikaci s lékaři, rodinou, přáteli, o práci, koníčcích 
nebo i odpočinku. 
P: Peer vychází ze svých zážitků s rodinou, s přáteli, v práci… A ne-
musí nutně formulovat obecné pravdy pro druhého, stačí, když popí-
še, co a jak se osvědčilo jemu, co mu fungovalo a co ne… Každý si pak 
z toho bez nátlaku odvodí pro sebe to, co se ho bude týkat. A co by se 
třeba dalo taky vyzkoušet nebo na co naopak pozor.

V jakých dalších praktických otázkách může být peer nápomocen?
P:  Může  nasměrovat  pacienta  na  užitečné  weby,  skupiny,  další  vy-
zkoušené odborníky od cvičení po výživu, může znát pracovní zále-
žitosti související s (ne)oznámením diagnózy nebo třeba už ví, jak to 
nejlépe říct malým dětem…

Co může a co naopak peer nemůže, nebo dokonce nesmí? Co by na něm 
pacient neměl chtít?
L: Jsme diskrétní, nasloucháme. Máme zkušenosti a pochopení. Ne-
hodnotíme, nediagnostikujeme, neposkytujeme řešení.
P: Peer není lékař ani rádce a terapeut. Jeho největší přínos spočívá 
v tom, že, jak už Lukáš řekl, druhé nesoudí, dává jim prostor, který 
jinde nemají. Zároveň si ale musí hlídat, kolik „sebe a svého“ dru-
hému dá, nikdo nemůže po nikom chtít, aby byl pro druhé na úkor 
sebe.


