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V případě, kdy je ohroženo naše zdraví, 
může dojít k situacím, při nichž je schopnost 
vzájemného pochopení a dorozumění velmi 
zhoršena.  V počáteční fázi komunikace bývá 
příčinou těchto nedorozumění rozdílnost 
mezi úhly pohledu zdravotníka a pacienta.
V čem může tato rozdílnost spočívat?

Pacient, lékař i prostředí 

Pojďme se nejprve podívat na úhel pohledu 
pacienta, na jeho zájmy a jeho potřeby. 
Tento pohled velmi významně ovlivňuje 
především strach o zdraví, strach o život, 
strach z bolesti, ze závislosti na někom 
dalším. Dále je zde potřeba důvěry, podpory, 
péče a zejména potřeba o situaci intenzivně 
komunikovat. Pacient jedná ve stresu. Jeho 
racionální uvažování je upozaděno, do 
popředí se dostávají emoce. Zdravotník 
oproti tomu vyhodnocuje zdravotní stav 
pacienta racionálně. Má velmi jasnou 
představu, jak postupovat v jeho léčbě, která 
ne vždy vychází z individuálního přístupu 
k jednotlivci, ale často naopak z obecných 
znalostí o daném onemocnění. K tomu 
všemu ještě mohou nastat další 
komunikační bariéry. Ze strany pacienta 
to může být nedůvěra, strach ze zneužití 

informací, nesympatie k lékaři. Ze strany 
zdravotníka zase například používání 
odborné terminologie, narušení intimní 
zóny pacienta bez předchozího upozornění, 
autoritativní přístup či nedostatek času. Svůj 
díl ale může nést i nevhodnost prostředí pro 
tak vážné rozhovory způsobená například 
hlukem, nedostatkem soukromí a podobně. 

Střet dvou světů 

Řada pacientů vnímá jakoukoliv žádost 
o informaci či změnu průběhu ošetření či 
léčení jako konfrontaci a snaží se jí vyhnout. 
Podřídí se raději bezvýhradně pokynům 
zdravotníka, někdy dokonce zatajují některé 
informace, které by mohly lékařův postup 
i ovlivnit. Na druhé straně může nedostatečné 
informace poskytovat i zdravotník, což může 
vést k výrazné pacientově nespokojenosti. 
Z výše uvedeného vyplývá, jak snadno 
může dojít ke střetu dvou světů 
– racionálního světa zdravotníka 
s emocionálním světem pacienta. Je důležité 
tyto komunikační nesnáze akceptovat 
a přizpůsobit jim rozhovor. Je totiž všeobecně 
známo, jak hodně jsou pacienti závislí na 
kvalitní verbální i neverbální komunikaci 
se zdravotníky, která výrazně ovlivňuje 

úspěšnost léčení. Vhodně zvolené slovo 
nebo gesto může působit stejně „léčivě“ 
jako medikace. Navíc je posuzování kvality 
zdravotnické péče pacienty odvozováno 
mnohem častěji od úrovně komunikačních 
dovedností zdravotnického personálu než 
od vlastní odborné péče.

Jak nastolit rovnováhu mezi pacienty 
a zdravotníky?

Do hry vstupují komunikační dovednosti 
zdravotníků i pacientů, které rozhodují 
o podobě a výsledku nastavené komunikace 
a následně i kvalitě vztahu mezi zdravotníkem 
a pacientem a efektivitě léčebného procesu.  
O rozvoji komunikačních dovedností 
zdravotníků se hovoří velmi často, méně 
už o rozvoji komunikačních dovedností 
pacientů. Pojďme se nyní podívat na to, 
co mohou udělat právě pacienti, aby tento 
rovnocenný partnerský vztah pomohli 
nastolit a tím zvýšili úspěšnost své léčby.  

Tipy a doporučení pacientům, jak se stát 
rovnocennými partnery v komunikaci se 
zdravotníky:

• Zvýšení pocitu sebedůvěry a jistoty
• Uvědomění si vlastních potřeb
• Pozitivní přístup, ochota se dohodnout
• Rozpoznání svých komunikačních strategií

Uvědomme si, že toto vše je spojeno se 
zodpovědností vůči nám samým a přijetím 
faktu, že v pozici pacientů jsme lékařům 
skutečnými partnery při rozhodování. 

Udělejme následující kroky:

Posilme svou sebedůvěru a jistotu
Ke zvýšení pocitu sebedůvěry a posílení 
jistoty nám může napomoci znalost práv 
pacientů, která jsou definována v  Zákoně 
o péči o zdraví lidu (zákony 20/1966 Sb.) 
Mezi ně patří například právo na ohleduplnou 
zdravotní péči, právo na soukromí, právo na 
informace, na jejichž základě můžeme či 
nemusíme souhlasit s léčbou, nebo právo 
na volbu lékaře. 

Uvědomme si vlastní potřeby
Uvědomme si sebe sama, své potřeby, 
ujasněme si své možnosti a zdroje – co 
opravdu potřebuji, jaký přístup je pro mě 
nejvhodnější, chci přímou komunikaci nebo 
laskavý, pomalý přístup, přeju si podporu 
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Komunikace je nedílnou součástí našeho každodenního života.  Aby byla 
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pohledu komunikujících.
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svých blízkých, jaký typ informací chci znát 
já, které informace chci, aby lékař sdělil 
mým blízkým, chci/potřebuji podporu stejně 
nemocných lidí, pacientských sdružení 
a podobně? A následně si musíme položit 
další stěžejní otázku – umím si o své potřeby 
říct, nebo čekám, že to těm druhým dojde? 
A jaká je šance, že jim to opravdu dojde?

Pozitivní přístup
Přijměme předpoklad, že jsou zdravotníci 
vždy ochotni se dohodnout a jejich návrhy 
a pokyny vycházejí z jejich nejlepšího 
vědomí a svědomí a upřímné snahy pomoci 
nám pacientům. Buďme připraveni vést 
konstruktivní diskuzi. Nespoléhejme na 
druhé, spoléhejme sami na sebe. Hledejme 
společně se zdravotníky ideální řešení naší 
situace. 

Rozpoznání svých komunikačních 
strategií
Rozpoznejme naše komunikační strategie, 
při kterých se cítíme dobře a které nám 
fungují. Je dobré položit si otázku, co se 
mnou dělá strach a pocit ohrožení, o co 
se můžu opřít, abych znovu nabyl jistoty. 
Pokud vím, že se v případě pocitu ohrožení, 
strachu a obav hůře soustředím, mohu 
například požádat o výpis z dokumentace, 
respektive podrobnou zprávu, kterou mohu 
prostudovat později.

Zjistím, na koho a kdy se mohu obrátit 
se žádostí o doplňující a upřesňující 
informace, s kým dalším mohu svou situaci 
prokonzultovat, s kým sdílet své pocity. Jaké 
další informační zdroje mohu využít.

Buďme na rozhovor s lékařem připraveni:

• Požádejme lékaře o maximální pozornost 
k naší situaci. 
• Hledejme společně s lékařem přístup, který 
odpovídá našim individuálním potřebám.
• Pokud si přejeme, aby byli spolu s námi 
informováni i naši příbuzní, požádejme 
o to, aby se tak dělo ve shodném rozsahu 
a pokud možno i současně. To přispěje 
k atmosféře důvěry a eliminuje potenciální 
nedorozumění. 
• Udržujme se svým lékařem pravidelný 
kontakt a průběžně jej informujme 
o změnách zdravotního stavu a o míře 
našich obtíží. Žádejme vysvětlení příčin 
konkrétních obtíží a také doporučení, co 
můžeme dělat k jejich zmírnění. 
• Je důležité, abychom měli jistotu, že 
postupujeme správně a nic podstatného 
nezanedbáváme.
• Snažme se v případě potřeby využít všech 
možností terénních a ambulantních služeb. 
Pokud to jen trochu lze, využívejme pobytu 
v domácím prostředí a předejděme tím 
pocitu naší závislosti na druhých.

• Aktivně se informujme o možnostech 
léčení, prognóze, dalších podpůrných 
a doplňkových službách, které můžeme 
využít.
• Důvěřujme zdravotníkům a zároveň jim 
buďme partnery v rozhodování, zachovejme 
si kontrolu nad děním kolem nás.
• Nebojme se zeptat. Pokud odpovědi 
nerozumíme, klidně otázku zopakujme.
• Sdělené informace si zapisujme. Díky 
tomu na nic nezapomeneme a můžeme se 
lépe orientovat v procesu léčby.
• Je vhodné si předem připravit otázky, které 
chceme zdravotníkům položit, a sepsat si je.

Tipy konkrétních otázek pro zdravotníky:

• Máte dnes čas probrat se mnou mé    
  otázky? Pokud nemáte, kdy se mi 
  budete moci věnovat?
• Můžete mi vysvětlit některé pojmy,   
  kterým nerozumím?
• Jsou nějaká vyšetření, která budu 
  potřebovat? Co tato vyšetření obnášejí?
• Jaký výsledek léčby/zákroku  
  mohu očekávat? S jakými možnými   
  komplikacemi mám počítat?
• Budete o mne i nadále pečovat vy, 
  kdo případně převezme starost o mou 
  léčbu?
• Co mám dělat, když:
  … nastanou komplikace, 
  … si s něčím nebudu vědět rady, 
  … budu potřebovat další informace….?
• Jaké formy, způsoby léčby a přístupy  
  mám na výběr?
• Kolik času mám na rozmyšlenou?  
  Potřebujete mé rozhodnutí dnes?
• Jaký je podle vašeho názoru nejlepší 
  postup v mé léčbě? 
• Co bych měl sledovat po návratu domů 
  a na koho se obrátit v případě potíží?
• Existují nějaké tištěné informace, které 
  si mohu vzít domů?
• Kde mohu získat podrobné informace 
  o mé nemoci? Jsou dostupné nějaké 
  knihy, videa, internetové stránky?
• Existuje nějaká doplňková léčba, 
  o které si myslíte, že by pro mě byla  
  prospěšná?
• Existují nějaké podpůrné skupiny, 
  které by mohly mně a mé rodině pomoci 
  vyrovnat se s nemocí a s průběhem 
  léčby?

Mgr. Kateřina Koželská
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