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DVA ÚHLY POHLEDU
Ve stomatologické ordinaci se v průběhu komunikace stře-
távají dva úhly pohledu. Jeden je klientův a směřuje k za-
jištění vlastní spokojenosti. Druhý je pohledem profesního 
pracovníka ve stomatologii a směřuje ke splnění jeho před-
stav a očekávání. Je možné, aby se tyto dva úhly pohledu 
střetly, aby nalezly také společný směr?

Nejen  že je to možné, ale je to nezbytným předpokladem  
k dosažení oboustranné spokojenosti a v konečném efektu 
k vytvoření dlouhodobého vztahu založeného na vzájem-
né důvěře.

Pojďme se nyní věnovat jednotlivým úhlům pohledu.
Co očekává lékař od svého klienta? Zkuste si sami odpově-
dět na otázku jak vypadá Váš dobrý klient?

S největší pravděpodobností půjde o klienta, který:
• přijde včas
• dodržuje pravidla hry
• pečuje o svůj „dokonalý úsměv“
• je schopný akceptovat navrženou léčbu
• přichází do ordinace vždy dobře naladěn
• rozumí tomu, co mu sdělujeme
• je ochoten za toto vše zaplatit

„Dobrý klient = spolupracující klient“

Jaká jsou očekávání klientů?
Jak vidí svého ideálního lékaře?

• nenechá mě dlouho čekat
• bude se mi věnovat
• zbaví mne mých obav, potíží, bolestí
• vysvětlí mi vše tak, abych tomu rozuměl
• mám k němu důvěru, budu ochoten přijít opakova-

ně
• jako samozřejmost beru to, že je mi tato péče věno-

vána bezplatně

Je vůbec možné, aby se tyto dva natolik odlišné úhly pohle-
du spojily, je možné nalézt rovnováhu v těchto vztazích?

Mnoho pracovníků ve zdravotnictví, stomatologii nevyjí-
maje, si stěžuje na neznalost reakcí chování a jednání kli-
entů i jejich příbuzných v různých situacích.

JAKOU MÁME MOŽNOST OVLIVNIT KOMUNIKACI
KLIENTA, PARTNERA, SPOLUPRACOVNÍKA?
Asi jsme se všichni dostali do situace, kdy jsme ze špatné 
komunikace vinili své okolí. Jsme to však  my, kdo proží-
váme chování svého okolí a svým chováním ovlivňujeme 
reakce lidí kolem nás.

O úspěchu či neúspěchu v mezilidských vztazích, tedy vztahu profesní pracovník ve stomatologii a klient, rozhoduje úro-
veň komunikačních dovedností. Optimálním výsledkem těchto dovedností je oboustranná spokojenost v ordinaci a to jak 
z pohledu lékaře/sestry, tak z pohledu klienta (pacienta).
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Bylo by chybou předpokládat, že můžeme měnit své kli-
enty. Začít musíme především u nás samotných, rozvojem 
našich komunikačních dovedností. Těmito dovednostmi ro-
zumíme schopnost ovládat své pohnutky, svou náladu, ner-
vozitu, schopnost vcítit se do druhého a především dokázat 
motivovat sám sebe a nevzdávat se obtížím a frustraci.

Z toho vyplývá, že jen my sami jsme odpovědni za to, ja-
kým způsobem bude přijato sdělení, které svému okolí vy-
síláme.

Prvním velmi důležitým faktorem je 
tzv. první dojem. Jedná se o velice 
podstatný fenomén, který je po velmi 
dlouhou dobu odpovědný za to, jak 
budou námi vysílané informace přija-
ty, respektive „filtrovány“.

Kdy vzniká efekt prvního dojmu mezi 
lékařem a klientem? Velice často pod-
statně dříve než klient vstoupí do or-
dinace. Na formování prvního dojmu 
se již podílí pověst o stomatologickém 
subjektu, o personálu, prostředí čekár-
ny, první telefonický kontakt s recepcí apod. Jakákoliv dis-
harmonie v průběhu prvního dojmu nastavuje nižší úroveň 
další komunikace mezi klientem a lékařem a narušuje rov-
nováhu komunikace. 

JAK NASTOLIT ROVNOVÁHU V KOMUNIKACI LÉKAŘ 
VERSUS KLIENT?
Již v samotném úvodu bylo řečeno, že otevřená komuni-
kace předpokládá partnerství. Spokojený klient se cítí být 
rovnocenným partnerem v komunikaci s lékařem. Tehdy je 
schopen ocenit poskytovanou péči.

Stává se, že tuto rovnováhu narušujeme často pro nás bez-
významnými detaily, které v konečném důsledku mohou 
mít nedozírné následky pro další komunikaci.

Co se za těmito tzv. bezvýznamnými detaily skrývá? 
• narušování intimní zóny klienta bez předchozího

upozornění 
• nedostatečný oční kontakt s klientem
• absence klidného rozhovoru  „face to face“
• komunikace na odlišné úrovni – klient leží a lékař sto-

jí nad ním
• složitost verbálního projevu (používání odborné ter-

minologie, rychlost mluveného projevu, podceňová-
ní až přezíravost názoru klienta) 

• absence zpětné vazby, že klient porozuměl
• absence možnosti  kladení otázek

Velice silným komunikačním nástrojem je schopnost více 
naslouchat než mluvit. (V praxi to znamená dát klientovi 
v úvodu návštěvy prostor pro vyjádření jeho názorů a po-
stojů  - dříve, než dojde k vlastnímu ošetření). Tato do-

vednost nám pomáhá volit optimální 
přístup ke klientovi, používat správné 
formulace a argumenty pro jeho pře-
svědčení.

Už v minulém díle jsme zmínili podsta-
tu úspěšného prodeje služeb. Kvalitu  
poskytované péče klient nehodnotí  
podle použitého materiálu, zvolené 
metody a přístrojové techniky, neboť 
je v této oblasti laikem. Hodnotí ji ze-
jména podle kvality komunikační úrov-
ně stomatologického personálu.
Zdánlivě „zdržující“ psychologická pří-
prava klienta na výkon a důsledný roz-

vrh práce se vždy vyplatí.
Efektivní otevřená komunikace vede v konečném důsledku 
k velké časové úspoře.

Nezanedbatelná je i skutečnost, že  úspěšná komunikace 
s klientem současně bývá v řadě případů účinnou preven-
cí právních problémů. S odkazem na informace uváděné 
z medicínsko-právních praxí v České republice lze odhad-
nout, že lékařům přináší více právních problémů a  stíž-
ností nedostatečná komunikace s klientem a jeho rodinou, 
než odborně chybný postup.

Otevřená komunikace buduje důvěru ve vztahu klient 
– lékař, eliminuje riziko nedorozumění, předchází vzniku
konfliktu, nespokojenosti ze strany klienta, jeho pocitu ne-
oprávněnosti výkonu.

Z toho vyplývá, že přizpůsobení se jazyku klienta vede od 
možnosti dorozumět se, přes akceptaci výkonu až k sou-
hlasu klienta.
Kvalita práce, kterou klient ocení a o které následně podá-
vá pozitivní reference, představuje důležitý klíč k financo-
vání péče klientem.
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Na seminářích zaměřených na klientský servis mají profesní pracovníci ve stomatologii možnost praktických ukázek, které 
mohou prakticky ihned aplikovat ve svých praxích a zvyšovat tak úroveň poskytovaných služeb, které chápou nejen jako 
odbornost, ale v celku a komplexně.
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