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ŠŠpatnpatnáá vzvzáájemnjemnáá komunikacekomunikace

!!!!  Je jev celospole!!!!  Je jev celospoleččenský  !!!!enský  !!!!

LLéékakařř ------------------------------ pacientpacient
LLéékakařř ------------------------------ sestrasestra
LLéékakařř ------------------------------ lléékakařř
Pacient Pacient ---------------------------- pacientpacient



PPřřííččiny iny ššpatnpatnéé komunikacekomunikace

►►MedicMedicíínsknskéé
►►PrPráávnvníí
►►MorMoráálnlníí



Listina základních práv a svobod

Čl. 1
Lidé jsou svobodni a rovni v důstojnosti i 
právech.
Základní práva a svobody jsou 
nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná
a nezrušitelná



zdravotní péče

• Poskytování zdravotní péče  je  služba
(Poskytovatelé zdravotní péče poskytují
službu ale nejsou služky)

Je specifická činnost, která má znaky 
některých jiných činností a to i znaky 
služby



!! Každému právu  odpovídá povinnost !!

a)  každý si stanovuje velikost práv sám
dle vlastních představ

b) právní předpis vnímán jako omezení
c)  vymizel institut  dobrých mravů a  
veřejného mínění



PPřřííččiny  chybniny  chybnéé komunikacekomunikace
ChybnChybnáá výchova v rodinvýchova v rodiněě

( ( pozdrav, podpozdrav, poděěkovkováánníí, osloven, osloveníí))

Absence výchovy ve Absence výchovy ve šškolkolááchch
((oslovenosloveníí, , úúcta, pokora pcta, pokora přřed oboremed oborem))

Absence  kladných vzorAbsence  kladných vzorůů
((akademiakademiččttíí hodnosthodnostáářři)i)

ChovChováánníí ve spoleve společčnostinosti
((negativnnegativníí vzory, parlamentnvzory, parlamentníí jazyk)jazyk)



NNáásledky chybnsledky chybnéé komunikacekomunikace

VzVzáájemnjemnáá nednedůůvvěěrara
ZhorZhorššeneníí ppééččee
VyhasVyhasíínnáánníí
Nedostatek sesterNedostatek sester

NNáárrůůst stst stíížžnostnostíí
NNáárrůůst trestnst trestníích oznch oznáámenmeníí
NNáárrůůst  post  požžadavkadavkůů na odna odšškodnkodněěnníí



VztahVztah

Poskytovatel zdravotnPoskytovatel zdravotníí ppééččee
Konzument zdravotnKonzument zdravotníí ppééččee

Je vztah dvou rovnoprJe vztah dvou rovnopráávných subjektvných subjektůů, , 
kde obkde oběě strany vztahu majstrany vztahu majíí stanovenstanovenáá
prprááva ale takva ale takéé povinnosti,stejnpovinnosti,stejnéé prpráávo na  vo na  
stejnou dstejnou důůstojnost.stojnost.
( partnerský vztah)( partnerský vztah)



ZZÁÁVVĚĚRR

UUččit se komunikovat nemit se komunikovat nemůžůže být proces e být proces 
jednostranný jednostranný 
UUččit se vzit se vzáájemnjemněě komunikovat muskomunikovat musíí jak jak 
poskytovatelposkytovateléé zdravotnzdravotníí ppééčče tak konzumenti e tak konzumenti 
ppééčče.e.

KolizKolizíím pm přři vzi vzáájemnjemnéé komunikaci  je tkomunikaci  je třřeba eba 
ppřředchedcháázet a to pzet a to přředevedevšíším tm tíím, m, žže obe oběě strany strany 
budou  znbudou  znáát svt sváá prprááva a povinnosti a to dva a povinnosti a to dřřííve, ve, 
nenežž ppééčči poti potřřebujebujíí a poskytuja poskytujíí..



ZZáákon kon čč. 40/1964 Sb.,. 40/1964 Sb.,

OBOBČČANSKÝ ZANSKÝ ZÁÁKONKONÍÍKK
§§ 1111
FyzickFyzickáá osoba mosoba máá prpráávo na ochranu svvo na ochranu svéé
osobnosti, zejmosobnosti, zejmééna na žživota, obivota, obččanskanskéé cti a cti a 
lidsklidskéé ddůůstojnosti, jakostojnosti, jakožž i soukromi soukromíí, sv, svéého ho 
jmjmééna a projevna a projevůů osobnosobníí povahypovahy





















Vazeny pan reditel.

Vezl jsem kamarad nemocnice Motol.
V cizineky departement byt heska slusna blondine

+ neprijemna velmi tlsta mlada slecna. Na 
kamarad jednani arogantny neslusny. Nemit rad 
cizy patienti nemit pracovat v cizineky
departement.

Dobry den.
A ….A…. A….
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