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V úvodu je důležité zdůraznit, že to, co  profesní pracovní-
ci ve stomatologii vnímají jako  každodenní realitu – sto-
matologickou ambulanci s řadou přístrojů, zvuk „vrtačky“, 
„vůně“ dezinfekce, čekárna, může být pro řadu  klientů 
prostředím, které již samo o sobě působí jako spouštěč 
řady negativních emocí a následných reakcí – stres, úzkost, 
strach, obavy z bolesti, nervozita.

Zkrátka situace, ve které se potkáváme v ordinaci, není pro 
klienta  standardní a to, jakým způsobem se s ní vyrovná, je 
z části v jeho silách a z části mu můžeme  pomoci svým pro-
fesionálním vystupováním. „Náročnější“ jsou klienti, kteří 
jsou svým založením predisponováni k reakcím vyvolávají-
cím vyhrocené situace.

Na počátku zmiňme jeden podstatný faktor - předcházet 
konfliktním situacím je vždy efektivnější, než tyto konflik-
ty řešit. Prvním nezbytným předpokladem je včasné roz-
poznání počínajícího konfliktu a následně jeho zpracování.

Pro dosažení společného porozumění a mírnění konfron-
tací, používejte komunikační dovednosti zmíněné v před-
cházejících dílech tohoto seriálu - empatii, pozorování, 
aktivní naslouchání, efektivní kladení otázek, dodržování 
nastavených „pravidel hry“ a fungující  time management 
a organizaci práce v ordinaci.

Existují možnosti, kterými lze emoční rozpoložení klienta 
ovlivnit v náš prospěch?
• „pozitivní“ čekárna – pokud to lze, nechte na klienta

působit teplé barvy stěn s doplňky připomínající známé
prostory (květiny, obrazy…….)

• stejně pozitivně zapůsobí teplé barvy  i v ordinaci
• v úvodu návštěvy položte otevřenou otázku, která

umožní klientovi několika větami „ventilovat“ aktuální

V minulém díle jsme se věnovali problematice otevřené komunikace jako jeden z nejdůležitějších nástrojů, vedoucích 
ke spokojenosti klienta na straně jedné a zdravotníků na straně druhé. Nezřídka se však nejen ve stomatologických  
praxích setkáváme i s náročnějšími situacemi, ve kterých jsme nuceni „zachovat chladnou hlavu“ a emočně vypjaté pro-
středí zvládnout k oboustranné spokojenosti. Existuje velmi mnoho důvodů pro jejich vznik -  od jednání s tzv. „náročný-
mi“ typy klientů, komunikací nad komplikovanými zákroky a s tím souvisejícím emočním vypjetím, přes  rozzlobení klien-
tů nad příliš dlouhými čekacími dobami, případně momentální  rozpoložení klienta. Jistě bychom mohli ve výčtu těchto 
situací pokračovat dále, pojďme se však věnovat jejich řešení.
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rozpoložení. Po tuto dobu s ním udržujte oční kontakt 
(např. místo studování chorobopisu)

• popište několika výstižnými větami, jaký úkon budete
vykonávat a zejména, co to bude znamenat pro něj

• uvolněte napětí tím, že dáte klientovi možnost upozor-
nit na vnímané obtíže (při bolesti zvedněte ruku……..)

• v průběhu jednotlivých etap zákroku s klientem komu-
nikujte

• po ošetření vysvětlete srozumitelným jazykem omezení
a možné komplikace (klienti mají krátce po zákroku sní-
ženou schopnost koncentrace, pravděpodobná je selek-
ce vnímání)

• ověřte otázkou, zda vám klient porozuměl

„PROBLÉMOVÝ“ KLIENT V ORDINACI
– JAK S NÍM JEDNAT?
Především si uvědomme, že všichni pacienti si zaslouží náš 
respekt, potřebují být informovaní a musí s ošetřením sou-
hlasit. Bolest a strach vedou k tomu, že se mohou chovat 
nevhodně, což může posilnit nedostatečná komunikace či 
nevysvětlená léčba. Tak jak každý pacient potřebuje indivi-
duální plán léčby, stejně potřebuje i individuálně přizpůso-
bený komunikační styl.

Všichni si při spojení „problémový klient“ zcela jistě vyba-
ví několik příkladů ze své konkrétní praxe. Klienti, kteří se 
snaží záměrně vyvolat konflikt, klienti úzkostliví s nadměr-
nými obavami o svůj stav, hysteričtí…….mohli bychom po-
kračovat dál. V každé populaci existují jedinci, kteří budou 
inklinovat k reakcím způsobujícím problémy ve vztazích 
i komunikaci. Jak s nimi jednat?

Agresivní klient
Projevy:
• křečovitá, emočně podbarvená, málo logická řeč, ulpí-

vající na stejných tématech 
• rozmrzelý neochotný projev
• používání vulgarismů, vyhrůžek, agresivních gest
• ledové mlčení – zejména ve vztazích, ve kterých jsou si

lidé velmi blízcí
• často se není schopen přenést z roviny emoční do roviny

věcné (vztahovačnost)
• obviňování, přenášení odpovědnosti na jiné

Doporučení pro jednání:
Na samotném počátku je velice podstatné si uvědomit, že 
agresivní chování v nás zcela přirozeně vyvolává nepříjem-
né pocity a spouští kaskádu stresových pochodů typu „uteč 
nebo bojuj“. Z toho plyne jedno podstatné doporučení 
– nejednejte automaticky.
• rozhovor stále vracejte k věcnému problému
• nereagujte na emoce emocemi – nenechte se vyprovo-

kovat ke stejnému stylu jednání
• hlídejte pečlivě svůj projev včetně intonace, vytvářejte

dojem stability
• nedopusťte, abyste se jakkoliv dotkli ega klienta (jeho

ponížení)

Pasivní, úzkostlivý klient
Projevy:

• držení těla – zkřížené paže, nohy, svalové napětí, úz-
kostná mimika

• mlčí popř. v řeči opakuje tytéž informace (často vzbu-
zuje nechuť k dalšímu jednání)

• v jednání prvky nervozity, úzkosti, nedůvěřivosti
– strach z udělání chyby, selhání

• citlivý na zmínky nebezpečí, které mu může hrozit
(komplikace……)

• strach a obavy, špatně se rozhoduje

Doporučení pro jednání:
První pravidlo – nekritizujte, chybné rozhodnutí klienta 
přeformátujte do pomoci, porady. Vyvarujte se formulací 
typu „Nic vám není“, které vyvolávají pravý opak.

• opakovaně vysvětlujte, ověřujte porozumění, inten-
zivně povzbuzujte ke komunikaci – to, že pacient 
málo mluví či mlčí neznamená, že nechce vědět

• pokud v komunikaci zjistíte faktory, které úzkostnost
zvyšují (např. čekání, obavy z některé části zákroku, 
účinků anestetik, komplikací) snažte se je eliminovat

• je-li nutné, aby se klient rozhodoval o  dalším postu-
pu (např. volba materiálů) opakovanou argumentací 
usnadňujte rozhodnutí

Hysterický klient
Projevy:
• řeč emočně podbarvená, střídá se rychlost, hlasitost

i barva projevu
• časté střídání nálad a emočních projevů
• snížená sebekontrola
• zveličování problémů, chybí logická návaznost

Doporučení pro jednání:
• je nevypočitatelný a proto obtížně zvladatelný,

emoční projevy převádějte ihned do racionální roviny
• jasnými, uzavřenými otázkami (odpověď ano-ne) se do-

pracujte k racionálnímu jádru problémů (pokud existu-
je)
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• vezměte  mu „jeho manéž“ pro předvádění – odveďte
do prostor, kde s ním zůstanete sami (mimo čekárnu,
v prostorách mimo  dveře ordinace)

U těch klientů, kteří vykazují prvky emoční nestability, 
které se projevují v jejich komunikaci i celkovém vystupo-
vání (agrese, vyvolávání konfliktů, verbální zpochybňování
poskytované péče…….) dodržujte striktní pravidla profe-
sionality – v žádném případě se nenechte „vtáhnout“ do 
jejich hry formou stejné reakce. Pokud jsou projevy proble-
matického jednání ventilovány v širším okruhu osob (nej-
horším místem takových událostí jsou recepce), odveďte 
klienta pod záminkou většího komfortu při řešení problé-
mů do prostor, kde nebude „obecenstvo“. Pokud klienta 
usadíte a nabídnete mu vodu popř. jiné občerstvení, je vel-
mi pravděpodobné, že se zklidní. Už samotný akt změny 
polohy (usazení) na základě vašeho pobídnutí znamená, že 
je ochotný vám naslouchat. 

Velmi obtížné je zapomenout na minulá setkání s těmito 
pacienty, nicméně je vždy žádoucí řešit aktuální situaci 
a nevracet se k minulým neshodám nebo v minulosti pro-
běhlému konfliktu. V komunikaci záleží na obou partne-
rech a budeme-li k někomu přistupovat např. jako k agre-

sorovi, je veliká pravděpodobnost, že v něm toho agresora 
probudíme. To neznamená fakt chtít měnit osobnost svých 
pacientů, ale usměrňovat jejich chování  ve vztahu k nám 
do přijatelné podoby.

Práce ve stomatologickém zařízení s sebou přináší každo-
denní kontakt s klienty, často za předpokladu  negativní 
změny jejich emočního stavu (úzkost, obavy, nervozita ze 
zákroku). Pokud chcete zanechat v klientovi pocit spoko-
jenosti a přitom si zachovat svou spokojenost v práci i po-
zitivní emoční naladění při „návratu domů“  (nepřenášet 
problémy z pracovního do osobního života), zafixujte si
několik komunikačních technik, které se postupným opa-
kováním stanou Vašimi automatickými reakcemi na „pro-
blémové“ klienty i situace.  Vytvoříte si tak jakýsi prostor 
„osobní bubliny“ bezpečí a pohody, který Vás uchrání od 
stavů vyčerpanosti, pocitu nespokojenosti a negativních 
emocí vážící se k Vaší práci.

Důležitější než „hašení požárů“ – nepříjemných situací je 
vždy prevence.  Vytvořit pozitivní klima samotným prosto-
rem ordinace, komunikačním stylem i způsobem vystupo-
vání pracovníků se Vám několikanásobně vrátí spokojenos-
tí klientů i minimalizací nepříjemných situací.
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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.

VZDĚLÁVACÍ AKCE    Mgr. K. Horká a Mgr. R. Kaňáková Informace: www.hormed.cz, tel.: 283 092 210, info@hormed.cz

TÉMA

JAK PROSADIT SVŮJ ZÁJEM

DATUM / MÍSTO

08. října 2005 Jablonec nad Nisou
21. října 2005 Plzeň
25. listopadu 2005 Pardubice
02. prosince 2005 Brno
09. prosince 2005 Praha

Tisíce a tisíce a tisíce … 
argumentů pro vaší dovolenou snů!

Každý účastník vzdělávacích akcí DentalCare získává 
příslušný počet „žetonů Dental Plus“ v nominální 
hodnotě 500,- Kč. 

Tyto žetony může později libovolně uplatnit na zaplace-
ní zahraničních vzdělávacích pobytů DentalCare.

Více iformcí na www.dentaplus.cz.

reklama


