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Co se v kurzu dozvíte?
V čem je specifická komunikace se závislým pacientem
Co od zdravotníků závislý pacient nejvíce potřebuje
Jak s člověkem se závislostí navázat vztah
Proč je důležité komunikovat s jeho blízkými

KOMUNIKACE SE ZÁVISLÝM PACIENTEM A JEHO OKOLÍM



Co vidíte na obrázku?



Pijan je osamělý a zachmuřený

Utápí se v alkoholu a proto je nešťastný

Žije v začarovaném kruhu

Jeho život je pro něj alkohol

Pije, protože se stydí, že pije



 Vzpomeňte si, kdy jste
byli v kontaktu 
s intoxikovaným

člověkem...



„Co tady děláš?“ řekl pijanovi, který seděl mlčky před řadou
prázdných a řadou plných lahví.
„Piji,“ odpověděl pochmurně pijan.
„A proč piješ?“ zeptal se malý princ.
„Abych zapomněl,“ řekl pijan.
„Nač abys zapomněl?“ vyzvídal malý princ a užuž ho začínal
litovat.
„Abych zapomněl, že se stydím,“ přiznal se pijan a sklonil hlavu.
„A zač se stydíš?“ vyptával se dále malý princ, protože by mu rád
pomohl.
„Stydím se, že piji!“ dodal pijan a nadobro se odmlčel.

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Malý princ. Praha: Dobrovský, 2014. Omega (Dobrovský). ISBN 978-80-7390-220-9.



JAK MŮŽE ZÁVISLÝ PACIENT VYPADAT? 

přístup k nemoci (a léčbě)

aktuální stav

somatizace, zranění

kombinovaná závislost

změna osobnosti



PŘÍSTUP, SE KTERÝM PACIENT 
DO LÉČBY VSTUPUJE, JE PRO

ZDRAVOTNÍKY KLÍČOVÝ. 



AKTUÁLNÍ STAV

Vnímá nás pacient?

Udrží pozornost?

Je aktuálně intoxikovaný?

Má komunikace v danou chvíli smysl? 



Závislí pacienti 
se často potýkají 

s depresí nebo úzkostí.



Málokdy se u pacientů
setkáte pouze s jedním 
typem závislosti.

KONTEXT:



JAKÝ JE CÍL KOMUNIKACE?

podpora autonomie

motivace ke změně

pojmenování a pochopení

minimalizace bariér/šumu

zlepšení spolupráce



 VEĎTE BLÍZKÉ PACIENTA 
K TOMU, ABY ZA NĚJ 

NEPŘEBÍRALI ODPOVĚDNOST.



KLÍČOVÉ ZMĚNY SE DĚJÍ 
PO NÁVRATU PACIENTA
DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA.



Léčba závislosti znamená dlouhodobý pobyt            

 v psychiatrické léčebně spojený se ztrátou svobody

V léčebně vymývají mozek a pacienty ponižují 

Nezbavím se celoživotní nálepky vyléčeného

"závisláka"

 
1.

2.

3.

 

Nejčastější mýty:



Pacienta můžete správnou 
komunikací motivovat k léčbě. 

Lépe pak dodržuje pokyny 
a spolupracuje.



Závislý člověk je 
v pozici, kdy si už

nedokáže pomoct sám!
 



CO V KOMUNIKACI ZÁVISLÝ 
PACIENT POTŘEBUJE?

respekt
empatický přístup
trpělivost
ventilaci
destigmatizaci



JAK SE CHOVAT K ZÁVISLÝM?

Snažme se pochopit, jak jejich 
problémy vznikly.



Závislost je často 
reakce na prožité trauma.



Pozitivní znamení 
při komunikaci se závislými

 
Pacient vám vypráví svůj příběh
Sdílí s vámi své pocity
Má silnou emoční reakci



Jako zdravotník se snažte
 

Neškatulkovat
Nepovyšovat se
Projevit vlídnost



Nejhorší nepřítel
závislého je lež, tabu 

a chaos.
 



Závislý člověk
je velmi senzitivní.



postoj blízkých 

nutná podpora

nemoc celého rodinného systému

vyšší šance na uzdravení

včasná intervence

PROČ JE DŮLEŽITÉ SPRÁVNĚ
KOMUNIKOVAT S OKOLÍM?



POKUD BLÍZCÍ O ZÁVISLOSTI
NEMAJÍ INFORMACE:

domýšlí si

"googlí" si zavádějící informace

dostatečně nepodpoří závislého při léčbě



NETRPÍ JEN ZÁVISLÝ
 

TRPÍ CELÉ JEHO OKOLÍ



Blízký není někdo, kdo
přijde na návštěvu

pokecat...
 



BLÍZCÍ OD ZDRAVOTNÍHO ZAŘÍZENÍ
OČEKÁVAJÍ:

poskytnutí podpory

poskytnutí informací o diagnóze a léčbě

jasnou a přímočarou komunikaci

radu, jak postupovat v běžném životě



4P
Jak komunikovat, aby to bylo efektivní?



POZOROVÁNÍ:
 "Vidím, že tu máš vypitou druhou flašku piva."



POTŘEBY: "Potřebovala bych vědět, 
co tě k tomu vedlo."



POCITY: "Cítím se z toho smutná."



PROSBA: "Mohl bys mi říct, co se děje?"



4P
POZOROVÁNÍ: Vidím, že tu máš vypitou druhou flašku piva."

POCITY: "A cítím se z toho smutná"

POTŘEBY: "Potřebovala bych vědět, co tě k tomu vedlo."

PROSBA: "Mohl bys mi říct, co se děje?"
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SHRNUTÍ

kontext!

srozumitelnost

emoce

na rovinu!



„PŘIŠLI JSME SEM, ABYCHOM SI
ZACHRÁNILI ZADEK, A ZJISTILI

JSME, ŽE K NĚMU MÁME I DUŠI.“

- KAREL NEŠPOR A HANA KARBANOVÁ
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Děkujeme Vám za Vaši odpovědnou
a náročnou práci.

 
Děkujeme za Vaši snahu a ochotu

zdokonalovat se v komunikaci 
a tím zkvalitňovat Vaše služby. 
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