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 Adherence jakožto aktivní spolupráce pacienta s  lékařem a  jeho respektování a  dodržování 
terapeutických či preventivních opatření je do značné míry závislá na typu osobnosti, a to jak lékaře, tak 
především pacienta. Z hlediska přístupu k léčbě se pacienti dělí do různých typů, jako „funkční“ (požadují 
rychlá opatření, jasné vysvětlení, okamžité služby), „optimizátor“ (chce si popovídat, žádá levnější služby 
a produkty), „skeptik“ (soustředí se na benevolenci lékaře a na svůj podíl na rozhodování) a hedonik (jde 
mu hlavně o pozitivní dopad na život, klade důraz na jeho kvalitu). Mezi faktory na straně pacienta, jež 
negativně ovlivňují adherenci, patří nedostatečný náhled, kognitivní narušení, některé diagnózy, povaha 
medikace (složité dávkování, vedlejší účinky, averzivní cesty podání) apod. S ohledem na typy osobnosti 
(velcí či malí „popírači“) se volí terapeutický přístup ze strany personálu. Výchozím postojem vůči konfliktním 
pacientům je projevovaný respekt a  permisivní přístup. Pacienta nesoudíme. Přestoupení na půdu 
pacienta umožní najít společné východisko pro partnerské uplatnění odborných rad a postojů a získat jej 
pro dlouhodobou spolupráci. V přednášce budou předvedeny konkrétní návody komunikace. 

 Oligosacharidy mateřského mléka (HMO) jsou unikátní složky bez jakékoliv podobnosti s  jinými 
oligosacharidy. Jejich neobvyklá rozmanitost struktur je předurčuje k  multifunkčním účinkům než jen 
k prebiotickému efektu. HMO jsou také antiadhezivní antimikrobiální látky, které slouží jako tzv. rozpustné 
receptory, které zabraňují patogenům uchytit se na povrch sliznice a snižují tak riziko virových, bakteriálních 
a protozoárních infekcí. Kromě toho jsou také schopné modulovat epiteliální a buněčnou imunitní odpověď. 
Nedávná úspěšná syntéza HMO dala možnost zkusit přidávat některé HMO do mléčné výživy kojenců 
a získat první pozitivní zkušenosti. 
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