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Komunikační techniky – 3. část

Komunikační techniky 1. a 2. část

Podklady ke 
stažení

Užitečné techniky

•  Reflexe
•  Afirmace
•  Otevřené otázky
•  Shrnutí
•  Nabídka informací
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Otevřené otázky
• Nedá se na ně odpovědět ano/ne nebo 

jedním slovem
• Jak? Co? Řekněte mi víc o … A co … ?
• Neptejte se Proč?
• Otevřené otázky pomáhají:

• Prozkoumat téma do detailů
• Podporují spontánní řeč pacienta

Otevřené otázky

• Jak vypadá váš obvyklý den?
• Jak se cítíte, když říká …?
• Řekněte mi víc o vaší únavě
• Co se ve vašem životě před dvěma lety 

změnilo?

OTEVŘENÉ OTÁZKY REFLEXE

Photo by Eric Kilby, downloaded from flickr.com
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Afirmace
• Vyjadřují porozumění 

a přijetí
• Posilují pacientovu naději 

a sebevědomí a pomáhají 
mu uvědomit si vlastní 
zdroje

 Afirmace

• By měly být využívány 
hojně

 Afirmace
• Ale NEMĚLO by to 

být házení pěnových 
bonbonů …
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 Afirmace

… ale je dobré ocenit 
vše, co se ocenit dá

Je to malý krok pro člověka, ale ohromný skok 
pro pacienta.

Neil Armstrong (kdyby byl terapeutem)

 Afirmace – základní pravidla

• Nepoužívejte zájmeno “Já” a první osobu
• Váš kolega vás požádal, abyste za něj udělal nějakou práci. Oceňuji, že jste 

byl schopen říci „Ne“.

• Afirmace NEJSOU chválení
• Byl jste skvělý!
• Blahopřeji!
• Dávám vám jedničku!

 Afirmace – základní pravidla
• Soustřeďte se na specifické chování

• Minulý týden jste dokázal překonat svůj strach a byl jste schopen deset 
kilometrů řídit

• Přes svou trému jste zvládl udělat přednášku pro kolegy
• Ačkoli máte hodně práce, našel jste si čas a strávil ho s dětmi
• Dříve, když jste dostala migrénu, pracovala jste i s bolestí. Nyní jste si řekla 

o neschopenku.
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 Afirmace – základní pravidla
• Podporujte chování, které je v souladu s pozitivními aspekty esencí,

které pacient užívá
• Borovice: Dříve, když se v práci něco nedařilo, brala jste vinu na sebe. Nyní si 

uvědomujete, že i ostatní kolegové mají svůj díl zodpovědnosti.
• Řepík: Byl jste schopen vyjádřit svoje pocity
• Zeměžluč: Řekl jste jasné „Ne“, postavil si hranice
• Habr: Překonal jste pocit únavy a navštívil přátele

 Afirmace – základní pravidla
• Můžete také pacienta ocenit za určitý povahový rys:

• Jste dobrá máma
• Jste bojovník, nevzdáváte se.
• Lidé s takovými morálními hodnotami jsou dnes vzácní.
• Nechcete být pro svoje blízké zátěží.

 Shrnutí

• Užívají se ke shrnutí části konzultace:
• Vaším hlavním problémem jsou migrény, které se paradoxně 

objevují spíše o víkendech nebo když máte volno. Dalším problémem 
je pocit viny při sebemenší chybě. Byl byste také rád, kdyby se zlepšil 
váš spánek, nemůžete večer usnout, protože se vám stále honí 
v hlavě myšlenky. Zapomněl jsem něco?
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 Shrnutí

• Shrnutí může také zdůraznit společné téma:
• Souhlasila jste s tím, že převezmete část povinností od kolegy, i když 

jste sám měl hodně své práce. Víte, že by byl na vás naštvaný, 
kdybyste mu řekla „Ne“. Doma tolerujete špatnou náladu manžela, 
nereagujete na to. Je pro vás důležité mít doma klid. Nemáte ráda 
konflikty a rád byste se jim vyhnula. Něco jsem zapomněl?

 Nabídka informací
• Podávání informací či rad bez souhlasu pacienta je jednou 

z překážek komunikace:
• Možná pacienta ani váš názor nezajímá
• Možná o tom už uvažoval a z nějakého důvodu tuto možnost zavrhnul
• Možná má pocit, že ho k něčemu tlačíte

 Nabídka informací
• Respektujte pacientovo právo na vlastní názor
• Informace můžeme nabídnout:

• Zeptejte se pacienta, zda pacient chce opravdu informace či doporučení 
slyšet, přijměte „Ne“ jako odpověď

• Chcete slyšet, co mě k tomu napadlo?
• Zeptejte se, co už pacient o problému ví
• Co víte o … ?
• Podávejte infomace po malých kouscích
• Zeptejte se, zda a jak vašemu vysvětlení rozuměl
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Když jsem v davu, někdy mě popadá panika. 

Mám jeden nápad, který by pro vás mohl být užitečný. Chtěla byste ho slyšet? 

Nabídka 
informace

Hm. Ano, prosím.
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Slyšela jste někdy o technice dýchání do trojúhelníku? 

Zkoumání 
pacientčiných 
znalostí

Ano, to znamená myslím, že člověk má dýchat zhluboka, když na něj jde 
panika? 

Máte pravdu, že to je o dýchání, ale není to hluboké dýchání, ale pomalé …

Oprava 
pacientčina 
chybného 
názoru
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Věnujte pozornost pacientově reakci

• Někdy i přes nelepší komunikační techniky 
komunikace vázne:

• Pacient se s vámi začne hádat nebo obhajuje současnou 
situaci místo toho, aby hledal řešení

• Má překřížené paže a nohy

Věnujte pozornost pacientově reakci

• Komunikace se může zacyklit:
• Nabízíte jedno řešení za druhým, ale pacient 

vše odmítá větami “Ano, ale …”
• Je třeba změnit přístup, jinak hrozí 

nebezpečí narušení terapeutického vztahu:
• Užívejte chvíli pouze reflexe
• Změňte téma rozhovoru
• Změňte směr léčby

Užitečné techniky

•  Reflexe
•  Afirmace
•  Otevřené otázky
•  Shrnutí
•  Nabídka informací
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V příštím videu uvidíte …

Je důležitější vědět, jaký je nemocný jako člověk, než
jakou nemoc má.

Hippocrates


