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PROGRAM: 

Vedení rozhovoru nasloucháním a dotazováním, nonverbalita 

Problémoví lidé, poruchy, situace 

Diplomatická asertivita 

Manipulace Nonverbalita 
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KOMUNIKACE ZLEPŠUJE 

pacientovu schopnost zvládat  
psychologická zhoršení doprovázející nemoc, 

spolupracovat, 

mít lepší výsledky  

nabízenou kvalitu zdravotní 
péče  

5/7/2020 
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UMĚNÍ MEZILIDSKÉ 

KOMUNIKACE 

zvládat konflikty 

asertivita 

dávat instrukce 

uznat  

konstruktivní  

kritiku 

stavět  

na nápadech  

druhých lidí 

naslouchat 

Ptát se 
vydávat  

neverbální  

signály 



JAK MLUVIT KE KLIENTOVI 

 Opakuj 

 Zaměř se na jeho představy 

 Řekni to měkce, jednoduše, pomalu, 

 Použij přitom pacientova vlastní slova 

5/7/2020 
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DRUHY ROZHOVORU 

Informační 

Edukační 
Názornost, opakování , 

Trpělivost, podpůrní, shrnutí,  

motivace 

Terapeutický 
Akceptace, 

nehodnotit  



PODPORA ZMĚNY 

Povzbuzení 

Odvaha 

Zvědavost  

Angažovat 

Aktivovat 

Reflektovat  

5/7/2020 
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Frustrace – Strach – 

Hodnocení   



PRVNÍ DOJEM 

První dojem ze 
sestry /personálu 
předurčuje dojem z 

nás –  

Náš pozdrav se sestrou 

- cvičit personál 
ke slušnosti, 

profesionalitě, 
neuspěchanosti – 

úsměv, podání ruky, 
pohled 

Zaručit, aby pac. uvítán 
vřele, „příjemná“ 

návštěva, beze spěchu 
a pozornost 

pacientovým 
potřebám – on je pro 

nás v tu chvíli 

prioritou 

Věnovat 
pozornost 

emocionálním 
potřebám 
pacientů 

5/7/2020 
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KOMFORT PACIENTA – TĚLESNÝ, PSYCHICKÝ 

Projít záznam před 
přivítáním se s 

pacientem 

Po pozdravu počkat 
na posazení pacienta 
- Doprovod pacienta 
– nabídněte místo 

nejblíže k pacientovi, 
držte oční kontakt i s 

nimi 

My stojíme -  ne  
uspěchanost 

Správná blízkost, 
přístupnost,  poloha, 

nastavení 

Konverzovat až 
když se pac. 

oblékne,  

5/7/2020 
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ROZHOVOR JE DVOUSTRANNÝ 

Prostor druhé straně 

Kratší věty 

Joining  



INTERPRETACE PACIENTOVA NEZÁJMU O 

TO CO ŘÍKÁME - ZJISTIT PROČ 

 
Popření  

Nevěří 

Nesouhlasí  

Chce další názor 

Chce od nás vědět něco jiného 

5/7/2020 
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ZPŮSOB DOTAZOVÁNÍ  

Informace  

o minulém: 

 

Cirkulární ?y hypotetické ?y 

strategické ?y 

? 
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3 ZPŮSOBY ZLEPŠENÍ NASLOUCHÁNÍ 

Sledujeme 
zdůraznění 

Předpovídáme Souhrny  
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 AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ  

  
vyjádření  

empatie 

objasnění 

reformulace 

shrnutí 

zhodnocení 

rekapitulace 



2020-05-07 
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KDYŽ KOMUNIKUJETE S PROBLÉMOVÝMI LIDMI 



2020-05-07 
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KDYŽ KOMUNIKUJETE S PROBLÉMOVÝMI LIDMI 



4 ZPŮSOBY KONFLIKTNÍHO ROZHOVORU 

Nesouhlas –  

Vstřícnost – 
vycházíte vstříc a 
doufáte, že i on se 
bude recipročně 

chovat 

Tolerance – 
neútočíte, ale také mu 

nevycházíte vstříc 

Partnerství – 
rozpory jsou 

výzvou a šancí  

7.5.2020 
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CHOVÁNÍ  

V KONFLIKTU 
zmírnit 
napětí 

v hádce .. 

ochota vidět  
věci i  
z jeho  

perspektivy 
… 

ne 
vyhrožování,  
napadání a 

urážky 

přijmout 
odpovědnost 

…  
za chybu 

 

uznání 
partnera 

Když jsi udělal(a) X, 
Bral(a) jsem to tak, že … 

měl(a) jsem z toho pocit Y.  
Byl(a) bych raději,  
kdybys udělal(a) Z. 



PŘI KONFLIKTU: 

Vyslyš 

Vciť 
se 

Omluv 
se 

Konej  

7.5.2020 
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PARTNERSTVÍ PŘI KONFLIKTNÍM 

ROZHOVORU 

Varianta „Ano, a 
proto…“ …. To jo, ale 
jaké to bude potom, 

právě proto bys měl … 
navrhuji, aby 

Varianta „Ano, mám 
návrh jen pro vás …“ 
– ano, to je pravda, a 
…já to vidím také tak 

…právě vám chci 
navrhnout přímo pro 

vás 

7.5.2020 
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STRUČNÉ SHRNUTÍ KDYŽ SE NĚKDO STANE TANKEM 

VÁŠ CÍL: VYNUTIT 'SI RESPEKT 

 Neustupovat  - Rychle se stáhnout na 

výchozí pozici  

 Přerušit útok  

 Zamířit od základní čáry a vystřelit!  

 Čestný mír  



2020-05-07 
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STANDARDNÍ TECHNIKY V NÁROČNÉ KOMUNIKACI 

Parafráze ostrých výroků 
a technika „pojmenování 

hry“ 

?y 

• jako nástroj 
manipulativního tlaku 

• v defenzivě, technika 
„nárazníku“ 

Chybná 
argumentace jako 

nečistá komunikační 
technika 

Manipulace 

• vyjednávacím kontextem 
a procesem 

• prostředím a časem 

Jedinec – tlak na 
něj, klamání ho 
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SIGNÁLY HROZÍCÍ AGRESE 

Na něj neobvyklé chování – intuice: hrozí nebezpečí 

Tvář je napjatá, objevuje se agresivní úšklebek 

Dívá se upřeně do očí 

Nervózně pomrkává, objevují se tiky (dříve je neměl) 

Má semknuté rty 

Nervózní, napjatý, rozrušený 

Výhrůžná gesta připomínající bití 

Zatnuté pěsti,začíná strkat  

Podupává, naznačuje kopnutí, bouchá či kope do zařízení místnosti, 
práská dveřmi 
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DRUHY AGRESIVITY 

Pocity sebelítosti 

Verbální 

Fyzická 

Nepřímá 

Irritabilita, neklid, 
napětí, nepohoda  

Nemluvení  

Ignorování  

Urážení se  

Snižování druhého 

Obviňování 



Řešení
m P 

(naléhán
í) 

Vyjedná
váním 

(konflikt)  

Zklidněn
ím 

(neklid) 

Ústupe
m 

(vyhrožo
vání) Omezen

ím 
(útok) 

AGRESIVITA ZVLÁDNUTELNÁ ZPŮSOBEM: 

5/7/2020 
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TYPICKÉ CHYBY PŘI AGRESI PACIENTA 

Reagovat protiútokem 

Potřeba získat navrch, 
zvítězit, provést úkon .. 

Představa, že vše 
zvládneme sami 



7.5.2020 
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PROJEVY AGRESIVNÍHO CHOVÁNÍ U 

ZDRAVOTNÍKŮ 

Verbální agresivita, 
křik 

Nešetrnost při 
ošetřování 

Neodůvodněné užití 
omezovacích prostředků  či 

medikace (lékařem) 
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UKLIDŇUJÍCÍ VLIVY U NEKLIDNÉHO PACIENTA 

Žádejte o pomoc 

Situace rizikovější, pokud je 
agresor ozbrojen ( … neodložil 

si) 

Bezpečná vzdálenost, ústupová 
cesta oběma stranám 

Nepotřebujeme dominovat – 
nejít do střetu 

Devertikalizujeme 

Odvrácení pozornosti jinam 
– odložit naléhavé téma 

Pomalé tempo řeči  



CHOVÁNÍ K AGRESIVNÍMU PACIENTOVI I. 

 Omluvit se, bude-li příčina jeho hněvu 

oprávněná, vaše upřímnost často hněv 

zmírní – ani medicina, ani zdrav. zařízení, 

ani lékař nejsou všemocní. Zázraky 

neumíme 

 Přímý oční kontaktu přerušujte při hovoru 

krátce pohledy na sestru, po místnosti, do 

papírů, abyste signalizovali vůli ke klidné 

dohodě. 

5/7/2020 
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PREVENCE VYBOUCHNUTÍ 

Upoutejte 

pozornost 
problémového 

Miřte na 

podstatu 

Snižte 
intenzitu  - 
navigací z 

vrcholu 
exploze na 

normální 
úroveň 

komunikace 

Nezabývejte 
se 

chováním/příč
inou vzniku, 

jen  

zklidnění
m 

dlouhodobě 
prevence – 

zjistit 

spouště
č, jak tomu 

zabránit 



VHODNÉ VĚTY PŘI AGRESI PACIENTA 

 Aha, už vám rozumím 

 Nedivím se, že jste rozhořčen 

 Je mi to líto 

 To se bohužel někdy stává 

 Posaďte se prosím, o všem si teď spolu 
pohovoříme 

 Dobrá, poradíme se, jak dál 

 Co bych teď měl podle vás udělat 

 Rád bych pomohl, myslíte, že byste mohl… 

 Ano, jsem tu pro vás .. 

5/7/2020 
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CHOVÁNÍ K PACIENTOVI PŘI JEHO AGRESI 

 Hlas - Klidný a vlídný, níže položený a 
tišší 

 Pomalé pohyby, pomalá gesta, opatrným 
nakročením směrem k pacientovi, vstřícnou 
rukou 

 Po „zrcadlovém“ chování: Dobře, pane 
Nováku, posadíme se na to, tady, klidně, 
pěkně na tu židli, tak. Něco s tím oba dva 
chceme udělat, soustředíme se na to v klidu. 
Přišel jste, protože potřebujete ….. a já 
vám teď chci pomoci. 

5/7/2020 
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V TÉTO CELÉ NEMOCNICI JSOU ASI PRÁVĚ JENOM 

DVA LIDI,  

KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM TU VAŠI SITUACI ZLEPŠIT A 

KTEŘÍ TAKÉ S TÍM MOHOU NĚCO DĚLAT. 

 

JÁ ZÁJEM MÁM, A POTŘEBOVALA BYCH, 

KDYBYSTE MI POMOHL, ŽE UDĚLÁTE …. 

 

A UPŘÍMNĚ,  PANE X,  

JEDEN Z NICH SI PŘESTÁVÁ VĚDĚT RADY / 

PRÁVĚ ZTRÁCÍ ZÁJEM. 

5/7/2020 
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CHOVÁNÍ K AGRESIVNÍMU PACIENTOVI II. 

 Nenechat se vyprovokovat k hrubému a 
vulgárnímu chování. 

 Vymluvit – „Vidím, že jste rozzlobený, co se 
vám přihodilo?“ 

Pokud překotná mluva, po chvíli přerušit a 
věcně ho veďte k řešení jeho problému - klidný a 
vlídný hlas. 

 Bezp. vzdálenost, devertikalizujte, vyzvěte 
ke klidnému dýchání, odzbrojujete ho svým 
nadhledem a klidem. 

 

 

5/7/2020 
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CHOVÁNÍ K AGRESIVNÍMU PACIENTOVI III. 

 Upozorněte ho jemně a „bezmocně“ na 
důsledky jeho nevěcného jednání či násilí. 

 Pokuste se obnovit pac. důvěru, vysvětlete 
proč  navrhujete  opatření a postupy, jakou 
učiníte nápravu pro případné nedostatky. 

 Když se nezklidní, navrhněte užít zklidňující lék, 
odmítne-li, nabídněte mu raději k setkání další 
termín 

 Nezklidní-li se po únosné době, volejte pomoc, 
třeba i policii. 
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KONFRONTACE – PAC: DĚLÁM CO JSTE MI 

RADIL, ALE ZATÍM ŽÁDNÝ ÚSPĚCH 

 Vypadá to, jako kdyby to byla špatná rada … 

 Vypadáte přesto znatelně lépe 

 Říkáte, že se vám podařilo již plnit moje rady 

a tomu říkáte žádný úspěch 

 Díváte se na mně nějak vyzývavě, co to 

znamená? 

 Říkáte to dokonce s jakousi radostí jak tomu 

mám rozumět 
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FÁZE PŘIJETÍ ZÁVAŽNÉHO ONEMOCNĚNÍ 

Šok, popření – čas, kontakt, důvěra 

Hněv, vzpoura – odreagování, 
nepohoršovat se 

Vyjednávání, smlouvání – trpělivost, 
motivace v léčbě 

Smutek, deprese – 

naslouchání, podpora 
komunikace s rodinou 

Smíření – blízkost, neverbální 
podpora  
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SDĚLOVÁNÍ ŠPATNÝCH ZPRÁV 

info 

Pomoc vyrovnat se  

s info - stres 

Konkrétní plány, postup 



„DOUFAT,  

ZNAMENÁ VIDĚT PŘED SEBOU MOŽNOST. 

DOKUD ČLOVĚK VIDÍ PŘED SEBOU ÚKOL 

/BYŤ MALÝ, NEPATRNÝ/,  

MÁ PROČ ŽÍT.“  
SVATOŠOVÁ, 1995, ZAKLADATELKA HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ČR OD R. 1993 

5/7/2020 

39 



AMERIČTÍ LÉKAŘI PŘIZNÁVAJÍ,  

ŽE LŽOU  
– V ZÁJMU PACIENTA - PRŮZKUM MEZI AMER. REVMATOLOGY  

OSLOVILI 5 500 REVMATOLOGŮ, ZÍSKALI 771 ODPOVĚDÍ 

 Přikrášlená diagnóza 

 někdy „přikrášlí“ symptomy 
pacienta a „upraví“ jeho 
diagnózu tak, aby se vešel do 
škatulky, v níž jeho pojišťovna 
léčebnou péči a medikamenty 
zaplatí.  Neférová pravidla 

 „Jestliže mají lékaři dojem, že pravidla poskytování 
léčby nejsou férová, jsou v obtížném etickém 
postavení, pokud chtějí zajistit pacientům péči, 
kterou potřebují  
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Zvýšená péče, 
pochopení, 

umožnění mu 
reagovat – 

nepřehnat (vina, 
že nevyhověl) 

Ne apelace na 
silnou vůli 

Antisuicidiální 
smlouva 

7.5.2020 
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KOMUNIKACE S DEPRESIVNÍM 



?Y PŘI PODEZŘENÍ ZE SEBEVRAŽDY 

 Co si slibujete od budoucnosti (příliš 

otevřená) 

Co budete dělat - plánujete na zítra, na víkend, 

na příští týden, tuto dovolenou .. 

 Máte strach, že by jste si mohl něco udělat? 

 Jste tak nešťastný, že si myslíte, že už život 

nestojí za to? 

 Trpíte  sebevražednými myšlenkami ? 



KDYŽ SI 

NEMYSLÍM,  

 

ŽE TO 

POMŮŽE, 

 

PŘESTO TO 

POMŮŽE ?  
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CO FUNGUJE PŘI PŘESVĚDČOVÁNÍ : 

7.5.2020 
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KOMUNIKACE S ÚZKOSTNÝM PACIENTEM 

 Potřeba blízkosti a 
ochrany, budí spíše 
negativní pocity a odmítání 
ze strany druhých 

 Úzkostná reakce 
psychosociální – snaha 
navázat kontakt, získávat 
info, podporu druhých 

 Zřetelná vegetativní 
reakce – reakce typu 
bušení srdce, závrati, 
stísněného pocitu na 
hrudníku, pocení  
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KOMUNIKACE S ÚZKOSTNÝM 

Vhodné prostředí, soukromí 

Dostatek času na 
rozhovor, klidný přístup 

(Do – Do), volnější 
tempo řeči 

Přesné, citlivé 
info o výkonech, 

pozitivní k ? 

Umožnit kontakt s 
blízkými 

Podpora v rozhodování 
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TYPICKÉ CHYBY V KOMUNIKACI S 

ÚZKOSTNÝM 

Přijetí 
dominance 

Zatěžování 
detaily 

Vyhýbat se 
komunikaci 



7.5.2020 

48 

KOMUNIKACE S PAC. POD VLIVEM DROG 

Srozumitelnost, jasnost, 
konkrétnost 

Klid, neutralita 

Hlídáme pac. neverbální 
projevy 



RESPEKT KE KULTURNÍM ROZDÍLŮM 

Většina potíží z nejistoty jak se 
chovat a úzkosti z představy, co si o 

tom pacient myslí – dobrý úmysl 
může být špatně interpretován – 
připravit se na neočekávanou 

pacientovu reakci 

Jejich osobní 
prostor,  

oční kontakt a gesta 
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VYJADŘOVÁNÍ LÁSKY, NEJEN V INTIMNÍCH VZTAZÍCH: 

slova 
ujištění, 

zklidnění, 
podpora  

soustředěná 
pozornost,  

Dárky – 
úsměv, 
radost z 
kontaktu  

skutky služby 

fyzický 
kontakt 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 
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