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nejen !e"ení násilné situace a efektiv-
ní reakci na ni, ale v kone#ném d$sled-
ku umo%&uje i konflikt$m p!edcházet. 
V"echny parametry zohled&uje komuni-
kace. Nejde v"ak jen o slova, gesta, #iny, 
úsm'v nebo skrytí slz p!i plá#i. Jádrem 
se stává to, jak nás vidí sám pacient. Dle 
na"eho chování si následn' interpretuje 
i na"i komunikaci a podle ní reaguje. Ten-
to #lánek op't dopl&ují reálné situace po-
!ízené na základ' rozhovor$ s pacienty 
nebo zdravotníky: 

„P!i"la jsem na no#ní slu$bu, abych vyst!í-
dala kolegyn% a p!ebrala si pacienty. Jak-
mile m% kolegyn%, kterou jsem m%la st!ídat, 
zahlédla, pokynula mi, $e mi hned slu$bu 
p!edá. &ekala jsem v proskleném v'klenku, 
odkud vidíme na v"echny pacienty na odd%-
lení. Kolegyn% se p!i!ítila se slovy: ‚Super, 
$e jsi tady. Tu první babu ti p!edám tady, je 
toti$ p!í"erná! Od té doby, co ji p!ivezli ze 
sálu, si st%$uje, $e ji po!ád n%co bolí. Vy!vá-
vala tady, budila ostatní pacienty, no d%s! 
Do toho za#ala krvácet z rány, objednávali 
jsme n%kolik krví a plazmu, do toho dal"í 
p!íjmy… V%t"inu spí" prospala, ale jak se 
vzbudila, tak byla otravná.‘ Následn% mi 
p!edala ostatní pacienty ji$ u jejich l($ka. 
Hned poté ode"la. Byla jsem zv%davá na tu 
‚babu‘, tak jsem za ní "la.

Paní XX se vrt%la na posteli, o#i m%la 
siln% p!iv!ené (bolest) a vypadala vy#er-
pan%. P!edstavila jsem se jí a !ekla jí, $e se 
o ni budu v noci starat. S povzdechem se 
mi taky p!edstavila a !íkala, $e ji to stra"-
n% bolí. Byla po operaci kolene. Vzala jsem 
si $idli a zeptala se, jak se cítí. ‚Je to hroz-
né!‘ vyk!ikla a pokra#ovala u$ ti"eji, ale 
razantn%: ‚Jen m% p!ivezli, tak mi nikdo ne-
!ekl, kde to jsem a co se mnou bude. Va"e 
kolegyn% tady po!ád cel' den jen pobíhala 
a u m% byla v$dy jen chvíli. Ob#as mi n%co 
píchla – asi na bolest, a kdy$ mi za#alo b't 
blb%, tak m% zase píchla do prstu, pak tady 
byl n%jak' "rumec, sly"ela jsem jen svoje 
jméno, n%co o krvi a po!ád mi n%kdo !íkal, 
a) se uklidním! Bála jsem se, a kdy$ jsem se 
na n%co ptala, tak mi nikdo neodpovídal.‘

Nejd!íve jsem pacientce !ekla, kde je 
a co se bude dít do rána. Pak jsem se "la 
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Úvod
V p!edcházejících #íslech #asopisu Flo-
rence jsme se blí%e zab(vali agresí a nási-
lím v #eském zdravotnictví. Fakta nebyla 
zam'!ena pouze na v(sledky monitorují-
cí dosavadní pr$zkumy o násilí v #eském 
zdravotnictví, ale nap!. v minulém #ísle 
jsem se sna%il vnést více sv'tla do osob-
nostní úrovn' konfliktu mezi zdravotní-
kem a jeho pacientem (p!íp. p!íbuzn(m 
pacienta). Problematika se soust!e)uje 
nejen na psychiatrické nemocnice a zdra-
votnické záchranné slu%by, ale zahrnuje 
i nemocni#ní za!ízení. Násilí od t!etích 
stran, kdy pacienti a jejich p!íbuzní napa-
dají zdravotnick( personál (a* u% slovn' 
nebo fyzicky), je v podmínkách #eského 
zdravotnictví denní realitou. Nej#ast'ji 
je ter#em útok$ neléka!sk( zdravotnick( 
personál, kter( s pacientem tráví nejví-
ce #asu v blízkém kontaktu a #asto o sa-
mot'. To potvrzují nejen mediální kau-
zy r$zn(ch zpravodajsk(ch relací, ale 
také informace ze seminá!$ zam'!en(ch 
na problematiku násilí ve zdravotnictví 
a sociálních slu%bách (www.bezpecnost-
personalu.cz). 

Cílem tohoto sd'lení je navázání na 
meziosobnostní dispozice a popsání pr$-
b'hu stresové reakce, která probíhá na 
stran' zdravotníka i pacienta. Pochope-
ní povahy konfliktní situace umo%&uje 

Recenzovali 
Mgr. Tomá% Petr, Ph.D. 
Úst!ední vojenská nemocnice –  
Vojenská fakultní nemocnice, Praha, 
psychiatrické odd%lení

PhDr. Marie Tre%lová, Ph.D. 
katedra o"et!ovatelství a porodní 
asistence, Zdravotn%-sociální fakulta, 
Jiho#eská univerzita &eské Bud%jovice



!!

podívat do její dokumentace a vysv!tlila 
jsem jí, "e lé#ba bolesti je u ní slo"it!j$í, 
proto"e je na mnoho lék% alergická. Vy-
sv!tlila jsem jí podstatu opera#ní bolesti 
a &ekla, "e znovu zavolám léka&e, aby se jí 
pokusil napsat siln!j$í léky. Ohledn! krve 
jsem jí &ekla, "e nastala poopera#ní kom-
plikace, ale nyní "e u" je v$e v po&ádku.

Léka& se sna"il upravit pacientce medi-
kaci a domluvili jsme se na placebo efektu. 
V deset ve#er pacientka spala a vydr"ela 
spát a" do #ty& hodin do rána. Cel' proces 
vysv!tlení mi trval deset minut. V"dy, kdy" 
jsem k ní pak $la, jsem jí v$e vysv!tlovala 
a opakovala. A sta#ilo to.“

Rozhovor byl po!ízen na seminá!i Roz-
hovor s pacientem, Ostrava, "#/$"%$. 

Komunikace a chování 
Práce zdravotník! nikdy nebyla jedno-
duchá, není a nebude, proto"e je to práce 
s lidmi. Nemocn# $lov%k ocitající se v ru-
kou zdravotník! se $asto bojí (má strach, 
cítí nejistotu, bezmoc, nezná p&edpov%di 
do budoucna, o$ekává zázraky, nechce 
se uklidnit, chce &e'ení, nic víc ho neza-
jímá) a proti n%mu stojí na druhé stran% 
zdravotník, kter# má vysoké pracovní 
tempo, musí vyhov%t nárok!m na dupli-
citní zapisování do dokumentace, &e'í 
n%kolik v%cí najednou a v#kony provádí 
mnohdy bez p&estávky.

Recipro$ní vztahy mezi zdravotníky 
a pacienty jsou tak doslova nabité emoce-
mi. Práv% emoce &ídí na'e neverbální cho-
vání, tedy slo"ku komunikace, která je da-
leko v#razn%j'í ne" slovní obsah. Pacienti 
si proto emoce (nejen své) pamatují velmi 
dob&e a dlouho. Zdravotníci mají samoz&ej-
m% také právo na své emoce. Bohu"el, v%t'i-
na pacient! práci zdravotník! nezná, a tak 
m!"e b#t jakákoliv emo$ní úleva zdravot-
ník! („Vy u" jste tu zase?, No tak poj(te 
dál.“, „Co zase chcete?“, Te( jsem vám to vy-
sv!tlil, tak pro# d!láte n!co jiného?“) brána 
jako neprofesionální. (Ptá$ek, ()**)

Existuje mno"ství literatury a kurz!, 
které jsou zam%&eny na specifické komu-
nika$ní dovednosti v#hradn% pro pot&e-
by zdravotnictví (www.bezpecnostperso-
nalu.cz). Opakovan% se v'ak ukazuje, "e 
komunikace je dovednost a jako taková 
musí b#t trénována, aby bylo mo"né od-
hadnout, co bude v dané chvíli fungovat. 
Proces konfliktní situace je navíc velmi 

náro$n#. Ze zku'eností vypl#vá, "e nej-
jednodu''í opat&ení mohou b#t nejefek-
tivn%j'í. Chceme-li vyu"ívat komunikaci 
k &e'ení konflikt!, m%ly by nás provázet 
tyto t&i otázky:

*) Má se stresovou reakcí problém pa-
cient, nebo mám problém s jeho chová-
ním já?

() Vidím p&ed sebou stále je't% pa-
cienta, nebo „nespolupracující objekt“?

+) Co mi pacient svou agresí nebo ná-
siln#m chováním sd%luje? (Grimaldi, 
()*+; Bennett, ()*()

V$eobecná sestra #elila na pohotovosti 
nará"kám pacienta, kterému vadilo, "e 
je Romka. Kdy" k n!mu p&istoupila a po-
"ádala jej o doklady, tak na ni vyk&ikl: 
„Nesahej na m!! Jsi #erná, od tebe o$et&it 
nechci!“

Zdravotnick' záchraná& p&ijel ve t&i hodiny 
ráno k mladíkovi, kter' byl opil', sed!l na 
zemi a dr"el se za hlavu, ze které mu tek-
la krev. Kdy" uvid!l, jak k n!mu záchraná& 
p&istoupil a zeptal se, co se stalo, dostalo 
se mu odpov!di: „Co asi tak myslí$, ty de-
bile?!“ Zdravotnick' záchraná& byl otázkou 
p&ekvapen a ne&íkal nic. Mladík ihned po-
kra#oval: „A na co tak #umí$, ty kreténe?!“

Incidenty byly zaznamenány na se-
miná!i v&novaném prevenci násilí ve 
zdravotnictví. Seminá! prob&hl v dub-
nu $"%' v Praze. Stru(né popisy inci-
dent) vypl*vají z p!episu rozhovor) 
lektora s ú(astníky kurzu.

V p&ípad%, "e na zdravotnické pracovní-
ky n%kdo za&ve, nadává jim, poni"uje je 
apod., za$ínají se negativní emoce stup-
,ovat také na stran% profesionál!. Sta$í 
pak málo, aby se z pacienta stal v na'ich 
o$ích „n%kdo“ nebo „n%co“, a k doty$né-
mu ji" nebudeme p&istupovat jako k $lo-
v%ku, ale nap&íklad jako k objektu/v%ci, 
která nám 'kodí, a za$neme se bránit. 
(Grimaldi, ()*+)

Násilí a slovní nará"ky nám ale $asto 
sd%lují více, ne" si myslíme. V p&ípad%, "e 
se pacient cítí ohro"en (a- u" z jakéhoko-
liv d!vodu), bude reagovat neadekvátn%. 
Dr"et emoce na uzd% ale m!"e b#t p&i vy-
hrocené situaci pro dal'í v#voj bezpe$né 
situace zásadní. (Bennett, ()*()

Co tedy d!lat?
V první fázi bychom se m%li zam%&it spí'e 
sami na sebe – na své pocity a na práci 
s vlastními emocemi, co" je ob$as velmi 
náro$né.

„Kdy" si p&edstavím, "e jsem ve t&i ráno na 
slu"b! na urgentním p&íjmu, jsem unave-
ná a pacientka mi plivne na uniformu, tak 
mám chu) jí vrazit facku!“

Úryvek z rozhovoru s léka!kou ur-
gentního p! íjmu. Praha, listopad 
$"%', seminá! Verbální sebeobrana 
zdravotníka. 

Obecn% platné po$ítání od jedné do dese-
ti nefunguje, a proto je lep'í spí'e od$í-
tat nebo ti'e v hlav% d%lit. Jinou varian-
tou, jak zklidnit nap%tí uvnit& vlastního 
t%la a z!stat stále profesionální, m!"e b#t 
pohyb (krok do strany a zv#'ení vlastní 
bezpe$né zóny), uvoln%ní d#cháním, p&í-
padn% polo"it doty$nému otázku nebo 
mu dát za pravdu. 

Tím, "e do konfliktní situace vstoupíme 
(„Co se d!je, "e na mn! k&i#íte?“; „Mo"ná 
spole#n! najdeme lep$í v'chodisko.“; „Co 
byste si p&ál?“), dáváme najevo, "e vnímá-
me pacientovu bezmoc pracovat s emocí 
a jsme na jeho stran%. A- u" na doty$né-
ho mluvíme, nebo mu jen dáme prostor 
k ventilaci, d%láme velmi d!le"itou v%c – 
projevujeme mu zájem. Dáváme najevo, 
"e v n%m stále vidíme „$lov%ka“ a chceme 
se k n%mu chovat lidsky (v#born% zklid,u-
je nap%tí p&edstavení se; obdobn% funguje 
i snaha získat jméno druhého a oslovit jej). 
Lidé ob$as opravdu „d%lají randál“ práv% 
proto, "e mají pocit, "e se jim dostate$n% 
nev%nujeme. V jin#ch situacích jsou ne-
gativní emoce reakcí na danou situaci, se 
kterou si nejsou schopni poradit. Vztek pa-
cient! není $asto namí&en na nás, ale na 
danou situaci, které jsme sou$ástí. V p&í-
pad%, "e agresivní jedinec vytu'í, "e na'e 
emoce nejsme schopni ovládat (za$neme 
se s ním hádat, na&izovat mu: „Uklidn!te 
se! Ne&v!te mi tady!“), stáváme se pro n%j 
snadnou ob%tí a hromosvodem, po kterém 
se sveze práv% jeho emo$ní chování. (Nöll-
ke, ()**)

„Uklidnit se“ je ve stresové situaci vel-
mi obtí"né. Ne" se v'ak nechat vtáhnout 
do emo$ního boje a hádky, je v"dy lep'í 
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vynalo!it maximální úsilí k vlastní ochra-
n" – jednak p#ed projevem vlastních emo-
cí, jednak zv$%ením vlastní bezpe&né zóny. 
Lze vyu!ít energii pacienta a vnímat, !e ja-
kákoliv hrozba je mín"na na danou situaci 
a na vás. Zkrátka je d'le!ité zam"#it se na 
to, co mohu ovlivnit, a tím je práce s vlast-
ním nap"tím. Velmi dob#e také funguje po-
pisování toho, co vidíme, proto!e stresová 
reakce nedovoluje roz&ilenému pacientovi 
mít náhled na vlastní chování. M'!eme 
tak reflektovat pocity svoje vlastní nebo 
úto&níka („Vidím, !e se zlobíte. Co se stalo?, 
„K"i#íte, a já v$bec nevím pro#.“, „Mám do-
jem, !e vás n%kdo po"ádn% vyto#il!“). Vyvo-
lání zájmu zvy%uje nad"ji, !e k nám pacient 
pocítí ur&itou d'v"ru. Pro konfliktního pa-
cienta je pocit neohro!ení plynoucí z p#í-
stupu zdravotník' zásadní. (Ptá&ek, ()**)

„Byli jsme spole#n% s "idi#em zavoláni 
k mladíkovi, kter& se popral na diskotéce. 
P"i p"íjezdu na místo události stáli kolem n%j 
t"i policisté. Mladík z toho evidentn% radost 
nem%l (strkali se s ním a on jim sprost% na-
dával: „Pus'te m% vy #ur…!“). „Co si to dovo-
luje(? Tob% nesta#ilo, !e t% zmlátili?“ bránili 
se policisté. „Co mi tyká(, ty poldo?!“ k"i#el 
mladík na policistu a pokra#oval: „… jsi m%l 
vid%t, jak jsem je kopal!“ „Uklidni se!“ zvo-
lal na n%j jin& policista. Já jsem k mladíkovi 
p"istoupil, a kdy! jsem se zeptal, co se stalo, 
tak mi policie vysv%tlila, !e jej n%kdo na(el 
na zemi s rozbitou hlavou a !e je agresivní. 
)ekl jsem, !e bych rád prohlédl pána v sa-

nitce. Posadil jsem si ho do sanitky a sedl 
si naproti n%mu. )idi# stál ve dve"ích a dal 
mi signál, !e m% chrání. Kdy! jsem se mu!e 
zeptal, jestli má u sebe n%jaké doklady, tak 
za#al mumlat n%co o #lov%ku, kter& ho na-
padl. Vtom mu "idi# "ekl: „Má( u sebe do-
klady?“ a sáhl mu na náprsní kapsu. Mla-
dík ho chytil za ruku a "ekl mu: „Okam!it% 
m% pus' a p"esta* mi tykat, ty vole!“ )idi# 
si vyprostil ruku a "ekl mu: „Klídek, mladej. 
Prost% dej doklady a pojedeme do nemocni-
ce.“ „Já do !ádné zkur… nemocnice nepoje-
du!“ za"val mladík a za#al se odpoutávat. 
„Prosím vás, jak se jmenujete?“ zeptal jsem 
se hocha naprosto klidn%. Chvíli na m% civ%l 
a já jsem se mu p"edstavil. Pak "ekl, !e se 
jmenuje Marek, a zíral na m%. )ekl jsem "idi-
#i, a' nás nechá o samot%, !e to zvládneme. 
Jakmile se dve"e sanitky zav"ely, za#ali jsme 
si normáln% povídat. V ka!dé v%t% jsem ho 
oslovil jménem a za chvíli se sám rozpoví-
dal. Nechal se v klidu vy(et"it a souhlasil 
s odvozem do nemocnice, jen m% prosil, a' 
u! k n%mu nechodí policisté. B%hem cesty 
mi dokonce za#al "íkat „kámo“. 

Kdy! to shrnu, tak to, !e jsem s ním z$-
stal o samot%, nejspí( správné nebylo, ale 
ve v&sledku to byl moment, ve kterém se 
za#al uklid*ovat. Mn% prost% kolikrát sta-
#í, kdy! se pacienti zbyte#n% neprovokují, 
ned%lám z nich chudinky ani blbce a ve(-
ker& zájem soust"e+uji v&hradn% na n%.“

Úryvek z rozhovoru se zdravotnic-
k!m záchraná"em; "íjen #$%#, Libe-

rec, konference zam&"ená na bezpe'í 
zdravotník(. 

Záv!r
Komunikace ve stresové situaci souvisí 
p#edev%ím s neverbálními signály, kte-
ré na%e t"lo vysílá. Formuje na%e chová-
ní, od n"ho! se odrá!í pacientovy reak-
ce. Pacient nebo jeho p#íbuzn$, kter$ je 
ve stresu, je ovládán spoustou negativ-
ních emocí. Ty se mohou za&ít p#ená%et 
na zku%eného zdravotníka, kter$ nemá 
v!dy sílu brát pacientovy reakce se stoic-
k$m klidem. Uklidnit se p#ed rozhn"va-
n$m pacientem, kter$ nás urá!í, není 
snadné, nicmén" pro #e%ení konfliktu je 
to nezbytné. Najít si &as pro emo&ní tré-
ninky je v dne%ní usp"chané dob" obtí!-
né, nato! v nemocni&ním prost#edí, kde 
se i konflikty #e%í ve vte#inách. Pouh$m 
uv"dom"ním si, !e vztek a agrese ne-
jsou v drtivé v"t%in" p#ípad' namí#eny 
na nás, ale na situaci, které jsme sou-
&ástí, lze &ást negativní energie vyu!ít 
k tomu, !e pom'!eme pacientovi situa-
ci zvládnout. K tomu, abych byl lidsk$, 
není mnohdy pot#eba nic jiného ne! 
elementární slu%nost a základní spo-
le&enské návyky. P#edstavení se a pro-
jevení zájmu vykoná ve v$sledku víc, 
ne! si myslíme. Pak je &lov"k k druh$m 
skute&n" empatick$, budí úctu, a ani! 
musí  cokoli  d"lat,  získává si respekt 
a  autoritu. 
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