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Proã vznikají nedorozumûní v komunikaci sestra pacient?
Macková M.
Katedra o‰etfiovatelství, LF MU, Brno

Úvod
Komunikace je základním prostfiedkem interakce mezi lidmi. Interakce je proces, ve kterém jsou dvû nebo více osob vzá-

jemnû sobû podnûtem, navzájem na sebe reagují (Pokorná, 2006a). V sociálním styku jde pfiedev‰ím o vzájemné pochopení a poro-

zumûní (Kfiivohlav˘, 1993). Komunikace, klasicky rozdûlená na verbální a neverbální, se prakticky odehrává ústnû, písemnû,

gesty, mimikou, neverbálním jednáním mezi dvûma a více lidmi (Kfiivohlav˘, 1995).

V komunikaci s pacientem sehrávají dÛleÏitou roli zejména sestry. Jsou spojovacím ãlánkem mezi lékafiem a pacientem, mezi

pacientem a jeho rodinou. Sestry tráví s pacientem nejvíce ãasu ze v‰ech ãlenÛ o‰etfiovatelského t˘mu.

Nesprávná komunikace s pacientem ãi jeho rodinou mÛÏe mít v˘razn˘ vliv na psychosomatickou pohodu pacienta a tím i na

v˘sledek celého léãebného a o‰etfiovatelského procesu. Na druhou stranu konflikty mezi sestrou a pacientem nepfiíznivû ovliv-

Àují vztah sestry k vykonávání samotné profese – povolání sestry. I kdyÏ je sestra profesionálnû velmi zdatná, nezvládnutá komu-

nikace s pacienty mÛÏe vést k oslabení sebedÛvûry sestry a v koneãném dÛsledku mÛÏe b˘t i jedním z faktorÛ vedoucích k vyho-

fiení.

Pojem „konflikt“ pochází z latinského „conflictas – sráÏka“. Konflikt v komunikaci je tedy formou interakce, pfii které úãast-

níci vnímají druhou stranu jako pfiekáÏku pfii dosahování cílÛ, uplatnûní hodnot, uspokojení sv˘ch potfieb a zájmÛ. Podle mani-

festace navenek mÛÏeme rozdûlit konflikty mezi sestrou a pacientem do dvou základních skupin:

1. konflikty projevené navenek – mohou se navenek projevit verbálnû nebo jin˘m zjevn˘m zpÛsobem. Jde pfieváÏnû o obha-

jování vlastních práv, které se zdají b˘t omezované nebo ohroÏované. Vznikají tehdy, kdyÏ se poÏadavky pacienta dosta-

nou do konfliktu s poÏadavky sestry. Nejhrub‰í formou tothoto druhu konfliktu je fyzické napadení. 

2. konflikty neprojevené navenek – nejsou nijak prezentované navenek. Opût jde o disharmonii mezi poÏadavky sestry na

jedné stranû a poÏadavky pacienta na stranû druhé. Tato neshoda je v‰ak vûdomû zakr˘vána jednou ãi obûma stranami a to

z rÛzn˘ch pfiíãin.

Pfii Ïádném konfliktu nelze hovofiit o jednostranné zodpovûdnosti. VÏdy se na konfliktu podílí oba aktéfii, i kdyÏ ne vÏdy stej-

nou mûrou. Proto se podívejme, jaké pfiíãiny mohou stát za nedorozumûními v komunikaci sestra pacient.

Nejdfiíve konflikty a nedorozumûní zapfiíãinûné ze strany sestry:

• verbální nedorozumûní – vznikají v pfiípadech, kdy sestra nesprávnû odhadne schopnost vnímání pacienta nebo pouÏí-

vá odborné v˘razy nesrozumitelné pacientovi

• neadekvátnost poÏadovan˘ch v˘konÛ – sestra nesprávnû zhodnotí psychické a fyzické moÏnosti pacienta a poÏaduje po

nûm v˘kon, kter˘ je nad rámec jeho moÏností

• nesprávné vnímání pozice pacienta – vypl˘vá z patologického postoje sestry ke své profesi a pracovi‰ti; sestra je tu pro

pacienta a ne opaãnû, pacient pro sestru

• neodÛvodnûn˘ zásah do soukromí – soukromí pacienta je naru‰eno z dÛvodu profesionální deformace sestry nebo její

nedostateãné empatie

• vynucená zmûna reÏimu dne – tuto skuteãnost nesou zvlá‰tû tûÏce pacienti v zafiízeních dlouhodobé sociální, zdravotní

nebo o‰etfiovatelské péãe
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• nedostateãná odbornost sestry, nedbalost nebo ne‰etrnost pfii základních a odborn˘ch o‰etfiovatelsk˘ch v˘konech
– tyto skuteãnosti jsou jednou z nejãastûj‰ích vyvolávajících pfiíãin konfliktÛ; prevencí by mûlo b˘t celoÏivotní vzdûlává-

ní

• pfiená‰ení osobních problémÛ sestry – je nesprávné, pokud sestra do vztahu s pacientem pfiená‰í i své osobní a soukro-

mé problémy

Konflikty a nedorozumûní v‰ak mÛÏe vyvolávat i pacient:

• neadekvátní poÏadavky – u pacientÛ se nûkdy mÛÏeme setkat se snahou maximálnû vyuÏít sestru na uspokojování sv˘ch

(ãastokrát i neadekvátních) poÏadavkÛ. Pokud sestra spozoruje, Ïe od ní pacient vyÏaduje sluÏby, které si je schopen vyko-

nat i sám, cítí se zneuÏitá. Mûla by v‰ak na tuto skuteãnost upozornit zpÛsobem pfiimûfien˘m pro pacienta – to znamená,

aby to pacient pfiijal, popfiem˘‰lel nad sebou a ne aby vznikl konflikt.

• projekce – pacient se ãasto nedokáÏe smífiit se sv˘m zdravotním stavem a svÛj hnûv projekuje do osob, které jsou mu nej-

blíÏe; v pfiípadû zdravotnického zafiízení je to sestra

• nedisciplinovanost pacienta – velmi ãast˘ zdroj nedorozumûní. Sestra by si v tûchto situacích mûla pfiipomenout dÛstoj-

nost a hodnotu kaÏdé lidské bytosti, která nesouvisí s jejím jednáním. RovnûÏ by si mûla uvûdomit, Ïe kaÏd˘ pacient se

adaptuje na zmûnûn˘ zdravotní stav jin˘m zpÛsobem.

• nesprávné vnímání role sestry – pacient mÛÏe roli sestry podceÀovata mÛÏe ji vnímat jako pouh˘ pracovní nástroj léka-

fie.

Konflikty a nedorozumûní mohou b˘t zapfiíãinûné i jin˘mi faktory. Napfiíklad ‰patnou organizací práce na oddûlení, nedosta-

teãn˘m materiálnû-technick˘m vybavením oddûlení, diagnózou pacienta nebo spoleãensk˘m ohodnocením sester (Pokorná,

2006b).

Závûr
PfiestoÏe je tfieba akceptovat skuteãnost, Ïe interpersonální vztahy mezi sestrou a pacientem jsou skuteãnû velmi sloÏité, je

jasné, Ïe drtivá vût‰ina konfliktÛ na této úrovni je zbyteãná, ne nevyhnutelná. Mnoh˘m nedorozumûním a konfliktÛm se dá pfied-

cházet tím, Ïe si sestra osvojí pravidla efektivní komunikace a aktivního naslouchání. Povolání sestry je velmi nároãné nejen po

stránce fyzické, ale i psychické, vypl˘vající ze zodpovûdnosti za zdraví a Ïivot pacienta. Je velmi tûÏké proniknout do psychiky

druhého ãlovûka, kdyÏ mnohdy nerozumíme ani sami sobû. Proto by bylo dobré, abychom se vÏdy fiídili nejdfiíve srdcem.
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