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Zkušenost doprovodu pacienta z RS centra 

„První návštěva trvala sice téměř hodinu, během ní lékařka promluvila
sotva pár minut. Většinu času strávila přepisováním několika dodaných
lékařských zpráv do zprávy jedné. Dotazy odbývala, aniž by spustila zrak
z monitoru. Na jakékoli informace o postupu, prognóze či režimových
opatřeních pak již nebyl čas. Navíc, když ve dveřích již netrpělivě
chrastila klíči sestra a její kolegyně, oběd nečeká“. 

NEefektivní komunikace ve zdravotnictví
Praktická zkušenost 

*Lenka Krbcová, 28. 5. 2015 



Jak by se asi tato lékařka cítila v podobné
situaci na místě pacienta?



Efektivní komunikace ve zdravotnictví
Definice pojmů

Interakce = vzájemné působení dvou nebo

více činitelů. Toto působení vyvolává reakci.

Sociální interakce = proces, který spočívá v

působení jedince nebo skupiny na jiného

jedince nebo skupinu.

Základními formami sociální interakce je

kooperace nebo konflikt.



Základní druhy sociální interakce
přímá interakce - kontak „tváří v tvář“
nepřímá interakce -zprostředkovaně „třetí“ osobou
či komunikačními prostředky
záměrná - spojena s úsilím, ovlivňovat, vyučovat
a vychovávat
nezáměrná - každodenní vliv osob v neformálních
situacích



haló efekt - zaujetí postoje k člověku dle jednoho převažujícího rysu
první dojem - zmýlení prvním osobním kontaktem
efekt sociálního postavení 
projekce 

Předsudky a stereotypy: „diagnóza učitelka“, „blbá blondýna“, „ženská 
za volantem“, „to máme mládež“, „řidiči s kloboukem, vyhni se obloukem“. 

Chyby v sociální interakci



Kdo z těchto dvou můžu
na Vás působí lépe?

Je to tentýž člověk.



Pojem sociální komunikace 
a interakce

Sociální komunikace - sdělování a přejímání významů v sociálním chování
a sociálních vztazích lidí
Děje se v přímém i nepřímém sociálním kontaktu 
Komunikace:

komplexní sociální jev
odehrává se v širších souvislostech sociální interakce
není to pouhá formální výměna informací, sdělení a signálů



Vývojové fáze interakce 
mezi lidmi

1) Fáze sociálního poznávání, vnímání
2) Fáze sociální komunikace
3) Fáze společné činnosti



SOCIÁLNÍ PERCEPCE
 

Způsob vnímání jiných osob, který podléhá určitým zákonitostem
 

Tendence uvažovat o ostatních v určitých kategoriích, stereotypech a
schématech, např. efekt prvního dojmu

 
Umožňuje ildem „udělat si o někom obrázek“ bez dlouhých úvah a

přispívá k jednodušší orientaci v sociálním prostředí
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stereotyp
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma
https://cs.wikipedia.org/wiki/Efekt_primarity


Pro lékaře repríza… 
Pro pacienta vždycky premiéra!

dostatečně mluvili 

vše dostatečně vysvětlili

motivovali je k dodržování režimových opatření

Zdravotní systém vynakládá obrovské sumy na léky,

které by mohl ušetřit, kdyby lékaři s pacienty:



Strategie SPIKES
„Naslouchejte  svým pacientům, 
 oni vám sdělují svou diagnózu."



SPIKES PROTOKOL 

Setting – NASTAVENÍ
Perception – VNÍMÁNÍ
Invitation - POZVÁNÍ K ROZHOVORU
Knowledge – ZNALOSTI
Emotions - PRÁCE S EMOCEMI
Strategy and summary- PLÁN a ZÁVĚR

1.
2.
3.
4.
5.
6.



SPIKES: VYUŽITÍ V PRAXI
1.SETTING

Připravte se na rozhovor: utřiďte si myšlenky, projděte
si poznámky, zajistěte soukromí, vymezte si čas

"Paní doktorka nás zastavila na chodbě 
a řekla, že tatínek má rakovinu."



SPIKES: VYUŽITÍ V PRAXI
2.PERCEPTION

Ptejte se: Zjistěte, jak pacient vnímá svou nemoc, jaké
informace už má, naslouchejte, použijte otevřené otázky

Pacient většinou neřekne, že něčemu nerozumí 
a vše Vám odkýve.



SPIKES: VYUŽITÍ V PRAXI
3.INVITATION

Vyjasněte si situaci: Chce být pacient plně informován o
detailech léčby, chce o všem mluvit narovinu?

Někteří pacienti něchtějí vědět všechno.
Nektěří nechtějí vědět vůbec nic.



SPIKES: VYUŽITÍ V PRAXI
4.KNOWLEDGE

Poskytnutí informací: pomůcka ASK - TELL - ASK, vyhněte se
složitým termínům, informace dávkujte, nezahlcujte pacienta

Dejte pacientovi prostor zpracovat, co jste mu řekli. 
Jakmile lékař zmíní např. špatnou prognózu, pacient často neslyší
a nevnímá nic dalšího, co je řečeno.



SPIKES: VYUŽITÍ V PRAXI
5.EMOTIONS

Reflektujte emoce: Dejte najevo účast a zájem, reagujte klidně
na jakékoliv bezprostřední emoce, vyjádřete podporu

Snažte se nepoužívat frázi "Vím, jak se cítíte."
Pokud tomu opravdu tak není. 



SPIKES: VYUŽITÍ V PRAXI
6.STRATEGY & SUMMARY

Plánujte: Ověřte si, že pacient všemu rozumí, zapojte ho do
plánování (snížíte úzkost a zvýšíte zájem spolupracovat),
domluvte si další schůzku a předejte kontakty

Pacient by vždy měl odcházet s informací, 
jaký bude další postup.



SPEAK-UP PROTOKOL 
PRO PACIENTY 
(THE JOINT COMMISSION CAMPAIGN - TJC)

SPEAK – promluv, pokud máš otázku nebo si nejsi jistý,
PAY ATTENTION – zajímej se o péči, kterou dostáváš,
EDUCATE – získávej informace o situaci, ve které se
nacházíš,
ASK – požádej důvěryhodnou osobu, aby byla Tvým
zástupcem, poradcem,
KNOW – znej svoje léky,
USE – využívej zdravotnická zařízení, která sledují svou
kvalitu a poskytují vysoký standard péče,
PARTICIPATE – podílej se na všech rozhodnutích,
týkajících se Tvé léčby.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.



S - promluv, pokud máš otázku nebo si nejsi jistý,



P - zajímej se o péči, kterou dostáváš



E - získávej informace o situaci, ve které se nacházíš



A - požádej důvěryhodnou osobu, 
aby byla Tvým zástupcem, poradcem



K - znej svoje léky



U - využívej zdravotnická zařízení, která sledují
svou kvalitu a poskytují vysoký standard péče



P - podílej se na všech rozhodnutích, 
týkajících se Tvé léčby



SPEAK-UP
PŘÍKLADY

A co mám teď dělat, 
paní doktorko?



SPEAK-UP
PŘÍKLADY

Nerozumím. 
O co se přesně jedná?



SPEAK-UP
PŘÍKLADY

Nevadí, že beru 
i prášky na tlak?



SPEAK-UP
PŘÍKLADY

Jsem ráda, 
že máte rukavice



SPEAK-UP
PŘÍKLADY

Jen se chci ujistit, 
že je to 

bezlepkové jídlo?



SPEAK-UP
PŘÍKLADY

Zde mě to 
bolí nejvíce



JAK DOSÁHNOUT JEDNOTNÉ
KOMUNIKACE S PACIENTEM JAKO TÝM?
Během několika denního pobytu v nemocnici může
pacient komunikovat až s 50 různými zaměstnanci. 
Je zásadní, aby pacient obdržel stejné informace od všech
členů zdravotnického týmu - prevence strachu, nejistoty,
pocit ohrožení.



SPOLUPRÁCE

komplexnější 
nákladově efektivní  
s důrazem na podporu zdraví   
 a prevenci nemocí

Spolupráce s kolegy, partnery 
a poradci umožňuje péči o pacienty:



skupina poskytovatelů zdravotní péče
z různých profesí
mají společné cíle v péči o pacienty
vzájemně přebírají odpovědnost za
plnění dílčích úkolů při léčbe pacienta

SPOLUPRACUJÍCÍ TÝM



JAK DOSÁHNOUT JEDNOTNÉ
KOMUNIKACE S PACIENTEM

JAKO TÝM?



IDENTIFIKUJTE MODERNÍ STRATEGIE,
POSTUPY, TECHNIKY A TECHNOLOGIE

3.



ÚČASTNĚTE SE ŠKOLENÍ
S CELÝM TÝMEM

1.



VYZKOUŠEJTE NOVOU
TECHNIKU A POMŮCKY V PRAXI

4.



SNAŽTE SE ZLEPŠOVAT V PRÁCI
S NOVOU TECHNIKOU

5.



PROVÁDĚJTE POTŘEBNÉ
ÚPRAVY V RÁMCI TÝMU

2.



Snaží se o stejné cíle
Podporuje efektivní komunikaci
Zabraňuje chybám
Vytváří lepší pracovní prostředí

Když se každý cítí jako cenný člen týmu, je pravděpodobné, že
udělá nejlepší práci.

TÝMOVÁ PRÁCE VE ZDRAVOTNICTVÍ



Porozumět roli různých profesí ve zdravotnictví: zdravotní sestry, lékaři,
fyzikální terapeuti, pracovní terapeuti, farmaceuti, sociální pracovníci,
zubní lékaři, dietologové a psychologové,
Definovat roli a kompetence každého člena týmu
Vytvořit základní rámec pro vzájemnou efektivní komunikaci všech
členů týmu.

Co je důležité?

RESPEKTUJTE PRACOVNÍ ROLE







Koordinace - jasný systém rolí a z nich vyplývající zodpovědnost
Komunikace  

bezchybné verbální i písemné předávání informací
pravidelná kontrola
zpětná vazba
mechanismu pro komunikaci s externími systémy 

Sdílená odpovědnost v týmu
primární rozhodovací činitel - LÉKAŘ 
nutnost delegovat odpovědnost na další kompetentní členy týmu

1.
2.

a.
b.
c.
d.

3.
a.
b.

ZÁKLADNÍ KOMPONENTY SPOLUPRÁCE



Děkujeme Vám za Vaši odpovědnou
a náročnou práci.

 
Děkujeme za Vaši snahu a ochotu

zdokonalovat se v komunikaci 
a tím zkvalitňovat Vaše služby. 

 
www.tolg.online
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7https://
https://www.jointcommission.org/speakup.aspx
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https://www.pharmaceutical-journal.com/learning/learning-article/understanding-models-of-error-and-how-they-
apply-in-clinical-practice/20201110.article
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