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dan!ch preventivních metod (stanovisko 
vlády 484/1, 2011), jsme prozatím odkázáni 
na zprávy z médií a zku"enosti ze seminá-
#$ zam%#en!ch na danou problematiku. 

Cílem následujícího sd%lení není po-
t#eba informovat o systémov!ch preci-
pitorech násilí v &eském o"et#ovatelství, 
jako jsou dlouhé chodby, málo bezpe&-
nostních slu'eb, ostré hrany nábytku 
a st%n &i zájem zam%stnavatel$ #e"it dané 
incidenty spí"e ad hoc ne' pomocí systé-
mové prevence. Systémové zm%ny jsou 
jist% d$le'ité, nicmén% jejich aplikace 
v praxi &asto trvá #adu let. Poj(me se tedy 
pokusit p#iblí'it zm%ny, které probíhají 
na individuální úrovni zdravotníka, kte-
r! v dan! &as #e"í násilnou situaci. 

Ukázky z praxe:
V"eobecná sestra na pohotovosti &elila 
nará'kám pacienta, kter! do jejího hrud-
níku strkal prstem a k#i&el na ni: „Jsi ne-
schopná, kdy! si neumí" zorganizovat 
práci! U! tady s klukem #ekám dv$ hodiny 
a nic se ned$je. Co je mi do toho, !e po%adí 
pacient& ur#uje léka%, já prost$ pot%ebuji 
okam!it$ o"et%it syna a jít do práce!“ 

Na neurologické ambulanci zvonil pa-
cient na v"eobecnou sestru a do'adoval 
se vody. V"eobecná sestra se pacienta 
otázala, pro& vodu pot#ebuje, a pacient 

na ni spustil: „Ty krávo jedna, prost$ mi 
podej tu vodu a o víc se nestarej!“ Sestra 
pacientovi vyhov%la a skrze malé okénko 
pacientovu vodu podala v plastovém ke-
límku. Poté okénko zav#ela. Pacient vzal 
kelímek s vodou, za&al po sest#e #vát: „Jsi 
blbá, jsi blbá!“, kelímek s vodou mr"til 
proti okénku a pak utekl. 

V"eobecná sestra p#inesla pacientovi na 
geriatrickém odd%lení ve&e#i. Pacient se-
d%l v l$'ku a #ekl, 'e nic nechce. „N$co 
byste sníst m$l, víte p%ece, !e máte diabe-
tes a dostal jste inzulin,“ prosila jej sestra. 
Pacient se na ni podíval a za&al nadávat: 
„Co se o m$ po%ád stará" a po%ád mi n$co 
nutí"?!“ Pak vzal hrnek a hodil jej po ses-
t#i&ce, následoval talí#, ve&e#e a p#íbory. 
Sest#e se poda#ilo p#ed hrnkem uhnout 
a p#ed dal"ím útokem p#edm%t$ ji za-
chránily dve#e. 

Souhrn / Toto sd"lení navazuje na #lánek z minulého #ísla #asopisu Florence, v n"m$ bylo poukázáno na situaci násilí v #eském zdra-
votnictví. Následující sd"lení nemá za cíl informovat o systémov%ch p&í#inách násilí v #eském o'et&ovatelství, ale zam%'lí se nad indi-
viduální úrovní zdravotníka, kter% v dan% #as &e'í aktuální násilnou situaci. V #lánku jsou pou$ity úryvky rozhovor( ze seminá&( o pre-
venci násilí ve zdravotnictví a rozhovory s pacienty, kte&í za$ili nevhodné chování ze strany o'et&ujícího personálu. 
Klí$ová slova / násilí – p&edstava – emoce – prevence. 

 Why does the violent incidents in taking care of patients? 

Summary / This article continues at the previous article of this journal. The previous article was about violence in the Czech healthca-
re area. This article doesn’t inform about systematic causes of violence in the Czech healthcare but brings informations of individual 
level of medical sta) who must confront the actually violent situation. There are described passages of interviews with medical sta) 
from seminars of prevention violence in the health sector who were attacked by patients. There are also described interviews with pa-
tients that felt the unprofessional behaviour from member sta) in the Czech healthcare area.
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Úvod
V minulém &ísle &asopisu Florence jsme 
se v%novali úvodu do problematiky ná-
silí v &eském o"et#ovatelství (&lánek po-
jednával o násilí mezi pacientem/p#í-
buzn!m pacienta a zdravotníkem). Na 
základ% rea lizovan!ch v!zkum$ a studií 
bylo zji"t%no, 'e násilí v &eském o"et#o-
vatelství je pom%rn% &ast!m jevem. Byly 
také identifikovány nedostatky, které v!-
znamn% sni'ují mo'nosti prevence feno-
ménu, kter! m$'e b!t následkem (nejen) 
fluktuace zam%stnanc$ a kter! sv!m zá-
sahem do zdravotní pé&e v!znamn% sni-
'uje její kvalitu a efektivitu p#edev"ím na 
stran% zdravotník$ (Pekara, 2011).

V!skyt násilí ve zdravotnictví v )es-
ké republice není omezen pouze na 
psychiatrická pracovi"t%. Velk! v!skyt 
násiln!ch incident$ je p#evá'n% na od-
d%leních chirurgie, traumatologick!ch 
ambulancích a odd%leních akutní pé&e, 
v&etn% prost#edí zdravotnické záchranné 
slu'by (Hahn, 2010).

Nap#íklad ve Velké Británii se hovo#í 
o endemickém v!skytu násilí p#i poskyto-
vání zdravotní pé&e, ka'doro&n% je nahlá-
"eno okolo 8 tisíc incident$ napadení zdra-
votník$ (Johnes, 2013). Vzhledem k tomu, 
'e v )eské republice zatím stále chybí po-
drobn%j"í pr$zkum &i kontinuální moni-
torovací systém, kter! by poukázal na &et-
nost konflikt$, jejich následky a posouzení 
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Zdravotnick! záchraná" o#et"oval ne-
zletilou dívku, která jevila silné známky 
opilosti. Spole$n% s "idi$em ji nalo&ili do 
sanitky a provedli základní zaji#t%ní pa-
cientky. Venku p"ed sanitkou stál její p"í-
tel, kter! n%kolikrát bouchl do sanitky, 
aby zjistil, co se d%je. Záchraná" dve"e 
otev"el, "idi$ vystoupil a #el mezitím do-
p"edu. Záchraná" vystoupil za p"ítelem 
dívky ven a cht%l jej informovat o dív$i-
n% transportu do nemocnice. Jakmile se 
v#ak k n%mu p"iblí&il, dív$in p"ítel zdra-
votnického záchraná"e uhodil do levé 
strany &eber. Záchraná" se lekl, ustoupil 
do pozadí a za$al volat o pomoc "idi$e. 
V této chvíli se dív$in p"ítel dal na út%k.

Pozn. Tyto incidenty byly zaznamenány 
na seminá!i v"novaném prevenci násilí 
ve zdravotnictví. Seminá! prob"hl v kv"t-
nu 2012 v Praze. Stru#né popisy inciden-
t$ vypl%vají z p!episu rozhovor$ lektora 
s ú#astníky kurzu.

 

Pro! dochází k násilí p"i  
poskytování zdravotní pé!e?
Z mediálních informací dostáváme p"e-
dev#ím ukázky situací, kdy pacient napa-
dl zdravotnického pracovníka. Nej$ast%ji 
se ter$em násilí p"i poskytování zdravot-
ní pé$e skute$n% stávají v#eobecné sestry 
$i zdravotni$tí záchraná"i, proto&e v rám-
ci prvního kontaktu s pacienty tráví – na 
rozdíl od jin!ch profesí ve zdravotnictví – 
nejvíce $asu (Hnilicová, 2007). Na dru-
hou stranu, na základ% zku#eností z pra-
xe a prob%hl!ch v!zkum', p"ib!vá také 
incident', kdy zdravotni$tí pracovníci 
neovládnou své negativní emoce, jejich 
následné chování p'sobí na pacienty vy-
$ítav% a potenciální úto$níky k násilí pro-
vokuje (Pekara, 2011). K vystup(ovanému 
projevu negativních emocí tak m'&e dojít 
nejen ze strany pacienta ke zdravotnické-
mu pracovníkovi, ale, jak zmín%ná inter-
akce nazna$uje, i sm%rem opa$n!m.

P!íklad: Léka"ka v anesteziologické am-
bulanci ve fakultní nemocnici v Praze 
oznámila 25leté pacientce, &e sou$ástí 
p"edopera$ního vy#et"ení je také EKG, 
které ona s sebou nemá, a proto ji nejspí# 
nebudou moci operovat. Pacientka byla 
u& tak vyd%#ená a "íkala, &e tam n%kde 
b!t musí, &e jí ho ur$it% d%lali. Léka"ka 

papíry je#t% jednou prolistovala a "ekla, 
&e tam není. Pacientka se rozt"esen!m 
hlasem zeptala: „Paní doktorko, já jdu 
p!ece jen na mal% gynekologick% zákrok, 
to by mi to EKG nemohli ud"lat i tady?“, 
na co& léka"ka odpov%d%la: „Vá&ená 
sle#no, tady není hotel, ale nemocnice!“ 
V tu ránu dívenka svoje pocity neudr&ela 
a za$ala plakat. Léka"ka na to reagovala: 
„No je't" mi tu za#n"te vzlykat a bre#et! Já 
za to nem$&u, &e nemáte v'echny papíry 
v po!ádku!“ 

Pozn. Vybráno z rozhovoru s pacientkou, 
které následn" pomohla p!ítomná v'eo-
becná sestra tím, &e p!ed léka!kou zavo-
lala na gynekologickou ambulanci, kde se 
jí poda!ilo EKG domluvit. Rozhovor s pa-
cientkou trval p!es 30 minut, proto je po!í-
zen jen úryvek o incidentu. Praha, b!ezen 
2011.

 

Diskuze
Pokud vás v!#e uvedené ukázky #okova-
ly, v%"te, &e se jedná jen o zlomek toho, co 
se d%je v ka&dodenní realit%. To, co cítíme 
a o$ekáváme od &ivota, nám pomáhá si 
uv%domit, co od &ivota o$ekává a cítí dru-
h! $lov%k. Tento zvlá#tní zp'sob empatie 
a o$ekávání charakterizuje osobnost lidí 
a více $i mén% umo&(uje identifikovat 
 realitu druh!ch lidí. To, co si o druh!ch 
p"edstavujeme, není ani o tom, jak! 
druh! je nebo co cítí, ale spí# o tom, ja-
kou p"edstavu si ud$lám, abych s ním 
mohl/a mít ur$it! vztah (Grimaldi, 2013). 

O tom, jak druhé vnímáme, rozhodují 
na#e zku#enosti a p"edstavy, jak! by ten 
druh! m%l b!t („jak jsme si toho druhého 
vykreslili“). Základem je hledat v druh!ch 
své bli&ní, co& je v oblasti o#et"ování ne-
mocn!ch a ran%n!ch bráno jako profesio-
nální základ. Pacienti o$ekávají od zdra-
votník' zejména slu#nost, empatii, úlevu 
od bolesti a symptom', vy"e#ení problé-
m', úctu, mnohdy také vidí zdravotníky 
jako sluhy. Zdravotník o$ekává od pa-
cienta úctu, spolupráci, dodr&ování na-
"ízen!ch opat"ení a za dan!ch okolnos-
tí ur$itou poslu#nost. V p"ípad% si tua$ní 
odli#nosti (nespolupracující pacient 
$i pacient pod vlivem omamné látky, 
stres, vysoká pracovní zát%& zdravotní-
k') jsou p"edstavy pacient' a zdravot-
ník' rozdílné. Dochází k nedorozum%ní 
na#ich p"edstav a vlivem stresu k akti-

vaci negativních emocí vyvolávajících 
pocit ohro&ení. P"edstavy, které byly na 
stran% zdravotníka i pacienta o$ekává-
ny, nejsou napln%ny, dochází k frustraci, 
k v!sledné emo$ní rozlad%nosti sta$í p"i-
dat slovo (Pro# jste volali? Kolik jste toho 
vychlastal? D"lej! To tu ruku nem$&ete 
udr&et chvíli v klidu?! Uklidn"te se!) nebo 
nevhodn! neverbální projev (smích, pro-
to#ení o#í) a následkem interpersonální 
interakce doje k násilí, které má povahu 
agrese slovní $i fyzické, aby saturovala 
pot"ebu vlastního bezpe$í a sní&ila pocit 
bezmoci. 

Zásahy zdravotnick!ch záchraná"' 
a v#eobecn!ch sester probíhají ve sku-
te$n% vypjat!ch situacích a jsou ovlivn%-
ny oboustrann!m stresem. Pro zvládnutí 
vystup(ovan!ch negativních emocí tedy 
nerozhoduje mno&ství piv, které pacient 
vypil, nebo po#et minut, které na o#et-
"ení musí po$kat, ale práv% schopnost 
sebekontroly zdravotnického pracovní-
ka, na kterého je forma agrese zamí"e-
na a pro pacienty „pod tlakem“ funguje 
$asto jako hromosvod. Uklidn"te se – 
p!em%'lejte – dr&te emoce na uzd", radí 
$asto p"íru$ky a monografie o tom, jak 
zvládat konfliktní situace. Zdravotníci 
ale nejsou stroje. Také mají právo na 
své emoce, a pokud mají $elit násilí, bu-
dou ve stresu a teorie p"íru$ek ztrácí na 
v!znamu. Navíc zde hraje roli p"edsta-
va, jak si pacienta ve své mysli vykresli-
li, a pokud se k nám n%kdo chová hrub%, 
nep'jde u& o na#eho bli&ního, nep'jde 
u& o pacienta, kter! si zaslou&í pot"eb-
nou pomoc, ale najednou v n%m uvidíme 
cizince a nep"ítele. V takovém p"ípad% 
nemusí jít hned o neprofesionalitu, n!-
br& obranu zdravotníka – $lov%ka, kter! 
je ve stresu a rozhoduje se mezi útokem 
$i hledáním únikové cesty. 

Praxe ukazuje, &e konfliktním situ-
acím je mo&né p"edcházet prost"ednic-
tvím vhodn!ch komunika$ních technik 
a v&dy se víc vyplatí vynalo&it maximál-
ní úsilí, aby ke konfliktu nedo#lo, ne& ho 
následn% "e#it (Fehlau, 2003). I experti na 
mimo"ádné události ve zdravotnictví se 
shodují na tom, &e kdyby existoval jedin! 
aspekt v procesu poskytování zdravot-
ní pé$e, kter! by mohl p"inést efektivní 
zlep#ení, byla by to efektivní verbální ko-
munikace ()krla, 1998). Rozhodující roli 
v prevenci konfliktu tak sehrává p"ede-
v#ím profesionální chování zdravotnic-
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kého personálu. P!edstava, "e zdravotní-
ci mají automaticky vrozenou schopnost 
empaticky komunikovat s pacienty, je 
mylná. „Zdravit a n!co vysv!tlovat, to je 
v!c, která u nás nemá tradici, a zejména 
star"í léka#i p#íli" nejdou p#íkladem t!m 
mlad"ím. Zdravotnictví je toti$ z 80 % 
o komunikaci. P#itom pacient, se kter%m 
léka# srozumiteln! mluví, je informova-
n% pacient. A takov% i lépe spolupracuje 
a rychleji se uzdraví. Má to vliv i na eko-
nomiku, nebo& rychlej"í vylé'ení zname-
ná krat"í pracovní neschopnost“ (Lánsk#, 
2012). Komunikace je p!edev$ím o chová-
ní, nejen o sd%lování zpráv a vyslechnutí 
druhého. Stejn% jako p!i aplikaci injekcí 
&i chirurgickém zákroku je i p!i komu-
nikaci pot!eba tréninku, aby se daná 
dovednost mohla rozvíjet v pozitivním 
slova smyslu. Pokud je daná dovednost 
posilována, stává se efektivní. Toté" platí 
o komunikaci (Cottingham, 2008).

Shrnutí
Z uvedeného sd%lení v ypl#vají t! i 
zákonitosti:

1) konflikty ve zdravotnictví p!i kontak-
tu pacient – zdravotník jsou vyvolány 
p!edev$ím nezvládnut#mi negativní-
mi emocemi,

2) zdravotníci nejsou stroje a p!ípadná 
neprofesionální gesta &i slova mohou 
b#t následkem jejich obranné reakce,

3) v"dy je lep$í vynalo"it maximální úsi-
lí prevence, aby konflikt nevznikl, ne" 
jej následn% !e$it. 

'asto tak nejde ani to, zda je pacient opil#, 
pod vlivem nealkoholové drogy nebo jak 
dlouho &eká na o$et!ení &i vy$et!ení. Vliv 
má také chování zdravotnick#ch pracov-
ník(, které m("e vystup)ovat negativní 
emoce ji" „nastartovan#ch“ pacient( a za-
pálit p!ipravenou nálo" emocí. Tento vztah 
je recipro&ní a funguje i obrácen%: unaven# 
zdravotník má ni"$í schopnost &elit nep!í-
jemn#m v#lev(m pacient(, jeho p!edsta-
vy o spolupracujícím pacientovi se rozpl#-
vají jako mlha a vidí spí$e protivníka, p!ed 
kter#m musí utéct nebo s ním soupe!it. 

Efektivní zvládnutí emocí by m%lo b#t 
sou&ástí profesionálního repertoáru ka"-

dého zdravotníka, proto"e práv% deeska-
lace a uklidn%ní pacienta mnohdy nejen 
konflikty !e$í, ale umí jim i p!edcházet. 
V sou&asné dob% je vzd%lávání v oblasti 
deeskala&ních technik v#sadou n%kolika 
hodinov#ch seminá!( (www.bezpecnost-
personalu.cz). Bylo by také pot!eba tuto 
v#uku více posílit i ve $kolách a v rámci 
celo"ivotního vzd%lávání. Nezb#vá nám 
ne" se u&it praxí, sna"it se o uklidn!ní 
a sebekontrolu ve vypjaté situaci alespo) 
p!edstírat. 

Souhlasím, "e tato v%ta moc klidu do 
!ad profesionál( nep!inese. Jednou z va-
riant, jak se celé situaci postavit &elem, 
jsou modelové p!íklady a sdílení dobré 
praxe. Na t%chto ukázkách lze demon-
strovat nejen to, pro& daná situace vznik-
la a jak je mo"né jí p!edcházet p!i op%-
tovném v#skytu, ale také jak z onoho 
bludného kruhu emocí a p!edstav vystou-
pit s noblesou a uspokojením pot!eb po 
obou stranách. Ale o tom a" v  dal$ím &lán-
ku v p!í$tím &ísle  Florence. 
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