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Komunikace – lat.:

Communicatio, onis,f.
• Sdělení, 
• Sdílení (např.vzájemné sdílení věcí prospěšných)

• Udělení
• Rozhovor, rozmluva
• Přijímání (svátosti)

Communis – společný, communitas –společenství, společnost



Komunikace -slovník:

• Spojení dopravními prostředky, doprava,
• Trasy (cesty, silnice,železnice atd.)
• Rozhovor
• Sdělení, zpráva, oznámení
• Přijímání (svátosti – círk.)

• Exkomunikace – vyloučení ze společnosti, církve (rozhovoru)



Tři vrstvy  komunikace –
tři typy školení:

Zdravotnický pracovník a Klient (pacient)

Zdravotnický pracovník a Zdravotnický pracovník

Zdravotnický pracovník  a Veřejnost

Komunikace s Ministerstvem zdravotnictví ČR, s pojišťovnou, 
S odbory, s EU ........



Zdravotnický pracovník a pacient

Co na mě tak čumíte, starý senilci! My, lékaři, dneska tak mluvíme.



Zdravotnický pracovník a
Zdravotnický pracovník

http://zpravy.idnes.cz/?c=A060520_092054_domaci_ton&r=domaci&styl=zoom&foto=MR13219c_REPO_DAV1.JPG


Zdravotnický pracovník  a Veřejnost



Komunikace ve zdravotnictví

• Sdílení - funguje to ?
• Cesta - funguje to ?
• Rozhovor- funguje to ?
• Sdělení - funguje to ?
• Přijímání- funguje to ?
• Spojení - skutečně to funguje ?



Zdravotník a 
pacient



Zdravotník : 
věnuje pozornost

čas
úsměv

vysvětluje
je pozitivně naladěný

vstřícný
upravený je odborník
trpělivý
vezme Vás za ruku



Kasuistika 1

Žena, svobodná matka s 9 letou dcerou, zdravotnice SZP(sama po dramatické smrti 
rodičů v Čs. Zdr.) přichází s rezistencí v pr prsu na mamografické vyšetření
Provedena mamografie a biopsie
Týž den: kolegyně z jiné kliniky na obědě:“ Dano, tys nás vylekala, všichni ti držíme 
palce. Holky z RTG říkají, že to může být zlý, ale my tomu nevěříme.“ ----
Žádost o vyšetření v jiné nemocnici---nevole, neochota lékařů, agrese.

Dg: maligní ca:rozhodnuto o chemoterapii. „Budete dostávat několik dávek, pak by se 
to operovalo, pak zase chemo. To vydržíte. Poučení – minimálně (od spolupacientů).
Slabost, zvracení- žádná sanita, žádné poučení,
5. Chemo – nádor se zmenšil, ještě jednu, stačí vyndat jen rezistenci. Minimálně času.
Po 6. Chemo nádor nenalezen, tak to raději to prso uřízneme celé.
GIT obtíže- kolonoskopie – pokus opakovaně, nedůstojné podmínky
Medici: „Pojdťe dál kolegové, jdete akorát, právě pronikám do anusu. Zavřete prosím, 
každý se sem z chodby dívá a paní to není moc příjemné.“
Přeprava venkem v dešti a zimě pod tenkou dekou bez přikrytí



Kasuistika 1
Pro susp. Nález na střevech provedena akutní operace břicha a zjištěna duplicita 
tu
Vývod střeva – pobyt vedle umírající pacientky. Nikdo nemá odvahu informovat.
Sociaální pracovnice: „dítě bude muset do dětského domova, s vámi to vypadá
špatně“.
Na četné dotazy posílají doktora od rány: Informace od cizího lékaře :bez obalu.
Tel. Informace příbuzným:“to je na  skok z okna“ pacientka slyší.
Kolostomie: pytlík na 4 dny, „máte smůlu, někomu to nedrží...“..........................

.......................................................................

................................................................................!



Vztah zdravotník a pacient

Zlý sen?



Kasuistika 2
„Dáte si svačinku pane řediteli?“



Kasuistika 3.
„milovaná“

„Nemůžeš otáčet hlavou, Tak se toč celej!“

„Podívej na moje nohy.To já mám taky...“

„Jeď do Pelhřimova, ať víš, do čeho jdeš!“



Vize:
zvyšování služeb pacientům a snížení

nákladů služeb

kvalita  x služby
(péče) (rozsah)

Spokojenost  =   
náklady     x  čas



Kasuistika 4.
Mlčenlivý chirurg:

kvalita  x intenzita
(péče) (péče)

Spokojenost  =   
náklady     x  čas



Kasuistika 5. 
Kolega pábitel (?)
mizerný chirurg

kvalita  x intenzita
(péče) hovoru

Spokojenost  =   
(pacienta) náklady     x  čas



Kasuistika 6.
Byl to ohromný pan primář!

http://www.bitkiseltedavi.net/hastaliklar/yuz_fe.jpg


Pacient = objekt 



Pacient = subjekt





„Chybí nám dostatek 
pokory před pacientem!“

Prof. Vondráček



Kasuistika 7:





Syndrom vyhoření
„burnout syndrom“



Epidemie ADT
(Attention Deficit Trait)
ADT  ztráta pozornosti přetížením 
mozku.
Symptomy těkavosti, roztržitost, 
netrpělivost,vnitřní panika.
Ztráta schopnosti soustředit se 
na jednu věc

Vyšší, střední i nižší management
Více pracovních úvazků
Více osobních vztahů
Více osobních problémů - konfliktů



Kasuistika 7:
Komunikace s pozůstalými
Komunikace s personálem

Komunikace s tiskem
Řešení stížnosti



Chyby v medicíně
iatrogenní působení

iatros-lékař, genic-působit

3-4 % hospitalizovaných poškozeno 
chybami a omyly

40%  pacientů má zkušenosti s pochybením 
zdravotníků



Jama 2002:

USA: Ročně zemře:
225 000 pacientů – nežádoucí účinky léků

nebo chybně indikovaných



LLééky,ky, pro npro něžěž neexistuje neexistuje žžáádndnáá nemoc.nemoc.



LLééččba, kterba, kteráá snsníížžíí výskyt jednvýskyt jednéé
nemoci, zvýnemoci, zvýšíší výskyt druhvýskyt druhéé..

Spirit of the Dead



Pochybení v medicíně

40 %   chybná dignoza a nesprávná léčba
28%     chybná medikace
23% chyby v průběhu zákroků
9% ostatní (nosokomiální infekce, 

dekubity......)

IOM:   To err is human (Chybovat je lidské)

Quality Chasm (Propast v kvalitě)



Yongův zákon:

Mezi dobrým a špatným doktorem je 
velký rozdíl, ale mezi dobrým lékařem a 

žádným je nepatrný rozdíl.

?



Kvalita v medicíně

Systém akreditací a certifikací
„Dělejte dobré věci dobře. Popište jak věci 
děláte. Dělejte věci podle popisu.“

Jsou komplexním  řešením?

Komunikaci mohou zlepšit, ale 
nemohou ji nařídit.



„Hledá se charakter“
Pět hlavních osobnostních znaků (dobrého 
zdravotníka)
(Big Five)
1. Extroverze (introverze)
2. Snášenlivost
3. Svědomitost 
4. Psychická stabilita
5. Otevřenost pro nové zkušenosti



Základní předpoklady moderního 
zdravotnického pracovníka (člověka):

(EU)

• Láska ke změnám
• Schopnost stále se učit
• Být pozitivní
• Schopnost komunikovat



Co by měl 
zdravotnický 
management 

hledat,rozvíjet,
podporovat,
...............učit

ve svém týmu?



Nálada organizace 
Vůdci musí řídit i náladu organizace

Emoční inteligence ( EQ)– schopnost 
člověka přesně vnímat a chápat svoje vlastní

emoce i emoce druhých lidí, porozumět 
signálům, které emoce přinášejí, řídit emoce 

své i emoce druhých lidí



EQ - předpoklady:

· sebemotivace
· uvědomění si sebe sama
· vytrvalost
· kontrola impulzů
· regulace nálad
· empatie
· naděje nebo optimismus



Kulturní inteligence CQ
Cultural Intelligence

Komunikace s jinými kulturami, cizinci
náboženskými skupinami atd.

Zdravotník s vysokou CQ dokáže rozlišit 
osobní rysy od těch, které jsou specifické pro 

jejich subkulturu

Izolace do r. 1989 -neznalost



Social Inteligence SQ

Sociální inteligence – schopnost chápat a 
ovlivňovat vztahy mezi lidmi

Sociální inteligence se zdá jako nejzvláštnější, 
hlavně proto, že odmítá vykazovat korelaci s 

ostatními dvěma druhy



Odbornost 
IQ



Co očekává, potřebuje a požaduje 
pacient?

• Pozornost, 
• Být subjektem – partnerem
• Pochopení, empatii, vstřícnost, povzbuzení, úsměv
• Čas
• Informovanost, čitelnost
• Odbornost, vysokou kvalitu péče
• Spolehlivost, stabilitu
• Důvěru, ochranu svého soukromí



Strategie ochrany soukromí
klienta

Ochrana soukromí zákazníka je součástí značky 
(firemní kultury) organizace

Legislativa a její znalost
Vnitřní předpisy a strategie

Etika a empatie



Strategie ochrany soukromí
klienta

Výcvik a vzdělávání
Každý zaměstnanec je v organizaci zodpovědný 

(podepsaný)

„Nemít strategii pro nakládání s privátními daty je 
hazard“. Ellis,M: The Only Choice



TýmTým
aa

firemnfiremníí kulturakultura



Co ovlivňuje úspěšnost týmu?

Stanovení cíle týmu

•Srozumitelnost
•Smysluplnost
•Identifikace s cílem
•Synergický efekt
•Rozhodování v týmu
•Komunikace
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Budoucnost. Nechtějte po mě nějkou
diagnózu vaší budoucnosti, vy si myslíte že 
budoucnost nás lékařů je jasná?



Hledá se efektivní firemní
kultura

Vztahy založené na důvěře

Endorfinová kultura ve firmě
(Hartmann-Rico a.s.)

Endorfiny výkonu a růstu



Kasuistika 152

„Kyanidová kultura“
Vztahy vybraných zdravotnických skupin-organizací

(LK,LOK,MZ,ANČM,ANČR,HC, AMB,PL...)

NEGATIVNÍ POZITIVNÍ



http://zpravy.idnes.cz/?c=A060520_092054_domaci_ton&r=domaci&styl=zoom&foto=MR13219c_REPO_DAV.JPG


http://zpravy.idnes.cz/?c=A060520_092054_domaci_ton&r=domaci&styl=zoom&foto=MR13213f_bscap002.jpg


http://zpravy.idnes.cz/?c=A060520_092054_domaci_ton&r=domaci&styl=zoom&foto=MR132140_bscap003.jpg


http://zpravy.idnes.cz/?c=A060520_092054_domaci_ton&r=domaci&styl=zoom&foto=MR132141_bscap004.jpg


http://zpravy.idnes.cz/?c=A060520_092054_domaci_ton&r=domaci&styl=zoom&foto=MR132142_bscap006.jpg


http://zpravy.idnes.cz/?c=A060520_092054_domaci_ton&r=domaci&styl=zoom&foto=MR132141_bscap005.jpg


http://zpravy.idnes.cz/?c=A060520_092054_domaci_ton&r=domaci&styl=zoom&foto=MR132137_bscap001.jpg


http://zpravy.idnes.cz/?c=A060520_092054_domaci_ton&r=domaci&styl=zoom&foto=MR13219c_REPO_DAV1.JPG


Motivace humorem
Absolutní profesionalita je krédem doby. Ale když se bere 
příliš vážně, může to mít nežádoucí dopady.

Buxman.K.,Motivation with humor

•Humor upevňuje vztahy ve skupině
•Humor zlepšuje produktivitu
•Humor je účinnou zbraní při přesvědčování
lidí

„..blbá nálada“ Havel V.



http://zpravy.idnes.cz/?c=A060520_092054_domaci_ton&r=domaci&styl=zoom&foto=MR13219c_REPO_DAV1.JPG


Motivace

•Zajímavá práce
•Dobrý kolektiv
•Odpovídající ohodnocení

•Ostatní atributy 
(čas,dostupnost,stravování, rekreace...)



Motivace platem

okamžik výplaty
průměrný výkon 

čas



Mobbing škodí

Employee abuse
Bossing (bullying)

Staffing





Management genderových
vztahů

Nediskriminované postavení žen

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Bagpipe_performer.jpg


PRPR



Public relations ve zdravotnictví
- media a komunikace s nimi

„Nebojte se 
komunikovat
s  novináři“



Podpora transparentnosti 
zdravotnictví a podílu veřejnosti na 
rozhodování

• Komunikace s novináři
• Prezentace zdravotnictví

v médiích
• Publikování

• Fundraising
• Lobbing



Školení v PR aktivitách



Novinář:

nejdůležitější
je příběh

senzace



Statisíce dolarů za roušku v břiše
Pacient ve Spojených státech, kterému lékaři po operaci zapomněli 

v břišní dutině chirurgickou roušku, vysoudil odškodnění 455 tisíc 
dolarů (asi 12,5 mil. Kč). 
8.10. 2003 16:13 MIAMI - Dvaašedesátiletý William Barlow
podstoupil v prosinci 2000 v Miami na Floridě zákrok, při němž byl 
odstraněn nádor na ledvině. 
Několik dní po propuštění z nemocnice ale dostal otravu krve a 
horečku. Opakované vyšetření prokázalo, že komplikace způsobila 
rouška o rozměrech 41 krát 71 centimetrů, kterou chirurgové po 
zákroku neodstranili z jeho břišní dutiny. Látka se dostala zpět na 
svět až po čtyřech měsících.
Nemocnice se nejdříve snažila o výši vyměřeného trestu smlouvat 
s odkazem na chabé Barlowovo zdraví a jeho obezitu, nakonec však 
vinu uznala. Soudkyně Ursula Ungaro-Benagesová proto úterý 
rozhodla, že pacientovi náleží odškodnění za fyzickou a psychickou 
újmu, způsobenou zhoršením zdravotního stavu a dvěma krátce po 
sobě následujícími operacemi. 
Novinky, ČTK

http://www.novinky.cz/
http://www.ctk.cz/


Co chce novinář?

SenzaSenzaččnníí informaciinformaci
MaximMaximáálnlněě 3O 3O řřáádkdkůů –– 30 vte30 vteřřinin

MusMusíí to stihnout jeto stihnout ješšttěě dnesdnes
MusMusíí to být srozumitelnto být srozumitelnéé kakažžddéémumu

„„MMěělo by to být pravdivlo by to být pravdivé“é“ (???)(???)



Televizní štáb je za dveřmi, co 
teď?

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.pagiserver.cz/2001/20010428_TP/0003684.jpg&imgrefurl=http://www.pagiserver.cz/2001/20010428_TP/page_06.htm&h=400&w=640&sz=53&tbnid=mw42Lp24erMJ:&tbnh=84&tbnw=135&hl=cs&start=1&prev=/images%3Fq%3Dtelevizn%25C3%25AD%2B%25C5%25A1t%25C3%25A1b%26svnum%3D10%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://telepace.hyperlink.cz/images/kameraman.jpg&imgrefurl=http://telepace.hyperlink.cz/fotogalerie.htm&h=783&w=1167&sz=127&tbnid=DxDjxyUGbwUJ:&tbnh=100&tbnw=150&hl=cs&start=9&prev=/images%3Fq%3Dkameraman%26svnum%3D10%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3DN


Co může nastat?

Něco se stane
Media to objeví/media se objeví
Čím větší skandál, tím lépe

příklad medicinálních plynů, kyanidová aféra



Situaci lze

Prohrát
Zvládnout

Vyhrát



Novinář:

win x   win

vítěz  x  poražený



Jak vyhrát?

Když se vše vysvětlí
-včas

-korektně
-upřímně

Když ukážeme, že
-situaci známe
-máme přehled

-řešení, opatření
-problém není náš



Kdo /co má dělat:

Médiím vysvětluje
ředitel

management

S medii komunikují, ale 
nevysvětlují

všichni ostatní



Co dělat?

ZZíískat skat ččasas
ZZíískat informaceskat informace



Co říci – co neříci?

Říci PRAVDU
Přiznat i že nevíme!
Příklad očkování a ministryně

Říci co děláme, abychom věděli



Co říci – co neříci?

Neříkat bludy, obvinění, 
bagatelizaci
No comment

Jak říci?
S vážností odpovídající situaci



((Jsme v kancelJsme v kanceláářři vysoki vysokéého ho úúřřednednííka nejmenovanka nejmenovanéého ho 
úúřřadu. adu. ŽŽADATEL se prADATEL se práávvěě pokoupokoušíší vvššemi prostemi prostřředky edky 
vyprovokovat dvyprovokovat důůkaz o korupci, kterkaz o korupci, kteráá na na úúřřadu adu 
nepochybnnepochybněě vlvláádne)dne)

ŽŽadatel:adatel: Tak opravdu mi nemTak opravdu mi nemůžůžete pomoct? ete pomoct? …… SlySlyššel el 
jsem, jsem, žže kdybych e kdybych …… jaksijaksi…… žže ano e ano ……' ' 
ÚÚřřednedníík:k: MyslMyslííte kdybyste nte kdybyste něějakých pjakých páár tisr tisíícovek covek ……. . 
ŽŽadatel:adatel: No No …… kolik by to tak asi spravilo? kolik by to tak asi spravilo? 
ÚÚřřednedníík:k: 50? Nebo 100? 50? Nebo 100? 
ŽŽadatel:adatel: MyslMyslííte tiste tisííc? c? 
ÚÚřřednedníík:k: Vy snad myslVy snad myslííte korun? te korun? 
ŽŽadatel:adatel: Tak tedy sto tisTak tedy sto tisííc vc váám a bylo by to vym a bylo by to vyřříízeno? zeno? 
ÚÚřřednedníík:k: SamozSamozřřejmejměě. . 
ŽŽadatel:adatel: Tak to moc dTak to moc děěkuji, za hodinku jsem zpkuji, za hodinku jsem zpáátky. tky. 
ÚÚřřednedníík:k: MMáá to jen malito jen maliččkou chybikou chybiččku, vku, váážžný pane. V ný pane. V 
takovtakovéém pm přříípadpaděě byste se dopustil korupbyste se dopustil korupččnníího jednho jednáánníí a a 
pokusil se podplatit vepokusil se podplatit veřřejnejnéého ho ččinitele. Takinitele. Takžže se rade se raděěji ji 
nevracejte. Nashledanou.nevracejte. Nashledanou.



(Jsme v kanceláři vysokého úředníkA nejmenovaného úřadu. 
ŽADATEL se právě pokouší všemi prostředky vyprovokovat 
důkaz o korupci, která na úřadu nepochybně vládne)

Žadatel: Tak opravdu mi nemůžete pomoct? … Slyšel jsem, 
že kdybych … jaksi… že ano …' 
Úředník: Myslíte kdybyste nějakých pár tisícovek Žadatel: No 
… kolik by to tak asi spravilo? 
Úředník: 50? Nebo 100? 
Žadatel: Myslíte tisíc? 
Úředník: Vy snad myslíte korun? 
Žadatel: Tak tedy sto tisíc vám a bylo by to vyřízeno? 
Úředník: Samozřejmě. 
Žadatel: Tak to moc děkuju, za hodinku jsem zpátky.



Mystifikace:

Komentátor: Teď uvidíte materiál, který 
jsme natočili skrytou kamerou v 

kanceláři vysokého úředníka. Záznam 
nepotřebuje komentáře. Je otřesným 

důkazem zkorumpovanosti našich 
úředníků. Ale vy si jistě svůj názor 

uděláte sami. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.tempointeractive.com/hg/photostock/2005/04/05/s_30d39407.jpg&imgrefurl=http://www.tempointeractive.com/hg/stokfoto/2005/04/05/stf,20050405-98,id.html&h=199&w=300&sz=12&tbnid=TBwwr3o22hUJ:&tbnh=73&tbnw=111&hl=cs&start=62&prev=/images%3Fq%3Dkameraman%26start%3D60%26svnum%3D10%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3DN


Doporučení:

Výrazná pozornost školení v 
PR aktivitách svému i ostatních 

řídících pracovníků



Jak si získat přízeň
novinářů?

„Píší o nás....“

„Novináři mohou výrazným způsobem 
rozhodovat o našich  osudech i okolnostech 
kolem nás!“



Současný stav informovanosti 
veřejnosti:

-
brutalita presumpce viny

jednostrannost
nepřipravenost aktérů

chybí partneři (pacientské organizace)
chybí adekvátní komunikace

chaotická politika zdravotnictví
zpolitizování

mysticismus alternativních postupů
......................



Současný stav informovanosti 
veřejnosti:

+
velký zájem veřejnosti o zdraví

velké množství zdrojů
internet

zájem odborníků publikovat



vize

„..za jednu z nejpřednějších 
priorit agentur, korporací, 
obchodních společností, a 

neziskových organizací bude 
považována výchova prvotřídních 

manažerů profesionální
komunikace...“
Jean Cardwell



Děkuji za pozornost



Jeden úsměv nestojí nic, ale dělá mnoho. Obohacuje 
toho, kdo ho dostává a neochuzuje toho, kdo ho 

dává.
Nikdo není tak bohatý, aby ho nepotřeboval a nikdo 

není tak chudý, aby ho nemohl darovat. Trvá jen 
okamžik, ale vzpomínka na něj vydrží věčně. 

Potkáte-li osobu, která se zapomněla smát od srdce, 
obdarujte ji úsměvem, neboť nikdo si ho nezaslouží

víc než ten, který ho nemůže dát jiným.
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