
Vytrvejte v kontrole 
cholesterolu

Spojení s pacienty:
Cesta k efektivnější 

komunikaci

Tento materiál byl vytvořen pod vedením externích odborníků a sponzorován společností Sandoz.
Materiál je určen pro lékaře.
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Efektivní komunikace prostřednictvím společného rozhodování 
lékařů a jejich pacientů může pomoci zlepšit adherenci k léčbě 
a usnadnit změny životního stylu.2-4 

Tento průvodce komunikací vám pomůže upravit způsob 
vedení vašich konzultací pomocí nástrojů a technik motivačních 
rozhovorů tak, abyste si vy i vaši pacienti v omezeném čase 
dostupném v náročném zdravotnickém prostředí navzájem lépe 
porozuměli.

Adherence je u dlouhodobé medikace nízká, pacienti 
obvykle užívají pouze polovinu předepsaných dávek.1

Co jsou motivační rozhovory? 5-6

Toto je velmi užitečné pro pacienty, kteří odmítají změnu nebo 
mají ke změnám ambivalentní vztah.

• Konzultační proces zprostředkovaný lékařem, ve kterém je
úkolem pacienta vyjádřit a vyřešit svoji ambivalenci.

• Sada strategií, jak vést rozhovor, které jsou spíše přesvědčovací
než donucovací.

• Konzultační proces, který je více podpůrný než argumentační
- je zaměřen na spolupráci a empatii.

• Proces, ve kterém je cílem zvýšení vnitřní motivace pacienta tak,
aby změna přišla přímo od pacienta a ne zvnějšku od lékaře.

Motivační rozhovory jsou určitý způsob komunikace, jak pomoci lidem 
rozpoznat jejich současný nebo potenciální problém a něco s ním udělat.

Změna chování

Zvládání odporu
Vyjádření empatie
Rozvíjení rozporů
Podpora důvěry pacienta 
ve vlastní schopnosti

Otevřené otázky
Uznání
Reflexe
Shrnutí

Závazek (záměr, rozhodnutí)
Aktivace (připravenost)
Podnikání kroků

Autonomie
Spolupráce
Evokace/Vyvolání

Podstata Principy Klíčové dovednosti

ZávazekŘeč změny
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Vnitřní motivace (přípravná ‘řeč změny’)

Co znamená a jakou roli má při efektivní komunikaci?

Vnitřní motivace je ústředním tématem motivačního rozhovoru. Jde o vyvolání motivace přímo od 
osoby, nikoliv o její navození zvnějšku.

Rozvíjení vnitřní motivace je nedílnou a ústřední součástí role lékaře při podpoře svých pacientů 
při změně.

Snažte se zaměřit a naslouchat pacientovým 
touhám, schopnostem, důvodům a potřebám 
ke změně tím, že je povzbuzujete, aby: 

Rozvíjeli ‘řeč změny’.

Ptejte se jich na příklady.

Ptejte se jich, aby rozvedli důsledky.

Použijte metodu Zeptat se-Poradit-Zeptat 
se (Z-P-Z), když poskytujete informace nebo 
rady.

Použijte techniky reflektivního naslouchání, 
aby váš pacient měl příležitost být otevřený, 
projevit se a mohl diskutovat o tom, o čem 
chce.

Posílení vnitřní motivace 

Vnitřní motivace může být posílena jednoduchými změnami ve způsobu komunikace s vašimi 
pacienty.

Posílení vnitřní motivace je pro změnu zásadní, a proto byste při konzultaci měli:

Touha po změně.
Přání - emoční  

složka vnitřní  
motivace.

Schopnost změnit 
se. Sebedůvěra – 
důvěra ve svoje 
schopnosti.

Důvod pro změnu.
Výhody plynoucí ze 
změny.

Potřeba změny.                                                                                                           
Pocit naléhavosti / 

časový tlak.

Chci se cítit lépe.

Chci vidět vyrůstat 
moje děti.

Miluji svého partnera 
a chci s ním/ní žít ve 
zdraví tak dlouho, jak 
jen to bude možné.

Pokud se mi nepodaří 
zvládnout můj choles-
terol teď, mohl bych 
mít složitější problémy.        
Opravdu musím jed-
nat teď a soustředit 
se na zvládnutí mého 
cholesterolu, abych byl 
co nejdéle zdravý/á.

Jsem si vědom, že 
pokud beru svoje léky 
přesně tak, jak je mám 
předepsané, předejdu 
problémům.

Kdybych se na to 
zaměřil/a, zvládnu to.

Nebude to snadné, 
ale jsem si jistý/á,  
že to zvládnu. 

Místo přednášky nebo sdělování důvodů, proč by se pacienti měli změnit, byste je měli přimět, aby 
sami našli a posílili svou vlastní motivaci ke změně. Rozpoznejte 4 rozdílné složky vnitřní motivace 
(touha, schopnost, důvod, potřeba).

Z
Z

P

Vnitřní motivace se skládá z těchto 4 složek: 
touha, schopnost, potřeba a důvod.
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Získejte souhlas:
Co byste řekl/a na to si trochu promluvit o (uveďte konkrétní 
problém)?
Pokud je odpověď ‘ANO’, potom:

ZEPTAT SE

ZEPTAT SE

POSKYTNOUT

Techniky & strategie účinného poskytování rad 
a informací 
Přestože poskytování informací a poradenství je nejčastější formou komunikace mezi pacientem 
a lékařem, její efektivita se může velmi často zlepšit.

Pokud použijete uvedený postup, konzistentní se strukturou motivačního rozhovoru, je 
pravděpodobnější, že rady a informace, které jste poskytli, budou vyslyšeny, přijaty, pochopeny 
a nakonec učiněny. Evokace řeči změny tímto přístupem je efektivnější.7

Jak mohu poskytnout informace a rady tak, aby jim můj pacient naslouchal?

Strategie Zeptat se - Poskytnout - Zeptat se (Z-P-Z)
O co jde? Rámec pro poskytování rad a informací pacientům. 

Jak to funguje? Postupujte podle nadpisů Z-P-Z na další straně, abyste porozuměli procesu 

účinného poskytování rad a informací. 

O čem jste 
už slyšel/a (v 
souvislosti s 
konkrétním 

problémem)?

Proč myslíte, 
že potřebujete 

změnu?

Jaká témata/
problémy vás 

konkrétně 
zajímají?

Proč si myslíte, 
že ostatní mají 

starosti ohledně 
vašeho (konkrétní 

problém)?

Nyní poskytněte personalizované informace a pokyny 
neutrálním způsobem – tedy mj. bez žargonu.
Použijte vizuální podpůrné materiály, pokud je máte k dispozici.
Upravte obsah svého sdělení podle toho, co jste zjistili 
dotazováním v předchozí části.

Potvrďte to, co 
pacient správně 

věděl.

Taktně upravte 
jakékoliv nesprávné 

informace, které 
pacient řekl.

Doplňte to, co 
pacient neřekl, ale 
co považujete za 

důležité sdělit.

Odpovězte na 
všechny otázky, 
které by pacient 

mohl mít.

Zeptejte se na pacientovy pocity a myšlenky, abyste zjistili, jak 
rozumí informacím a radám, které jste mu poskytli.

Jaké máte otázky? 
(je důležité, že je to otázka 
otevřená, kdy neočekávám 

pouze odpověď ano/ne)

Co si myslíte o 
informacích (nebo 
radách) které jsem 

vám poskytl?

Co to pro vás 
znamená?

Shrňte, co vám sdělil váš pacient - například:
“Takže to, co jste již slyšel o (konkrétní problém) je to a to.” Potvrďte, pokud je to 
správně, nebo poskytněte další informace, pokud je to nesprávně. “Ještě něco?”

Výše uvedené se týká ‘poskytování informací’.
Pokud ‘dáváte radu’, postupujte podle stejné struktury, ale poskytněte pacientovi 
nabídku možností (nejen tu, kterou preferujete) a požádejte ho, aby si vybral  
a odpověděl.

Tento postup opakujte, pokud existují komplexnější/složitější informace, které je třeba 
s pacientem sdílet.
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Několik příkladů vhodných reakcí při reflektivním 
naslouchání:

Zní to, jako byste si dělal 
starosti ohledně (uvést 
problém).

Nejste si jistí zda 
(uvést pochyby pacienta),
zároveň se chcete změnit  
a máte obavy ohledně (uvést 
konkrétní problém).

Myslíte si, že (uvést problém) 
pro vás nyní není až takové 
téma, zároveň vám záleží na 
vašem dlouhodobém zdraví 
a kvalitě vašeho života.

Reflektivní naslouchání 

O co se jedná? Reflektivní naslouchání vám umožní pečlivě vyslechnout, porozumět a 
zpětně parafrázovat, co pacient říká.

Na oplátku se pacienti budou cítit vyslechnuti a pochopeni, což v podstatě vede k jejich 
aktivnějšímu zapojení do konzultací a léčby. 

Také to vede pacienty k vyjádření jejich vlastních argumentů pro změnu, což je výhodnější, 
než se je snažit změnit zvnějšku. 

Cílem reflektivního naslouchání je: 

  Rozvíjení empatie  
Pacient se bude cítit vyslyšen, pochopen a co je nejdůležitější, bude ochoten dále 
rozvíjet to, o čem hovoří. Když budou mít pacienti pocit, že jim dobře rozumíte, sami 
se začnou více zapojovat a budou aktivnější.

  Povzbuzení vašeho pacienta uvádět jeho osobní důvody ke změně.  
Vychází z toho, co pacient říká o svých tužbách, schopnostech, potřebách 
a důvodech.

  Potvrzení  
Že chápete, co váš pacient cítí a prožívá.  
Zní to, že se obáváte (konkrétní problém). 
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Pravidlo 20% je osvědčeným způsobem reflektivního naslouchání.

Je to forma jednání s pacienty, jejímž účelem je rozvíjet s nimi 
dobrý vztah. Stojí za to strávit pár minut, kdy jim nasloucháte  
s empatií a skutečným zájmem.

Po dvou minutách dejte najevo, že jste pozorně naslouchali 
a porozuměli.

Během prvních 2 minut (20%) vaší konzultace: 

 Udržujte oční kontakt - dejte prioritu emocím 
pacienta. 

 Zkuste to a záměrně pacientovi naslouchejte 
reflektujícím a empatickým způsobem. 

 Používejte výše uvedené techniky reflektivního 
naslouchání.

 Tyto 2 minuty jsou velmi užitečné pro navázání 
vztahu a spolupráce s vašimi pacienty právě tím, že 
jim nasloucháte.

Poté můžete pokračovat v konzultaci jako obvykle.

Vytvoření respektujícího, autentického a profesionálního 
vztahu s vašimi pacienty je klíčem k zahájení konzultace.

Použijte pravidlo 20% pro reflektivní naslouchání: 

MIN
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• Naslouchejte se snahou
o porozumění
Položte 1-2 
otevřené otázky

Touha
Potřeba

Důvod
Schopnost

“Pojďme sestavit 
program společně”

Co dělat

Opakujte, jak 
jste porozuměli / 

jak rozumíte

Co již o tom víte…?
Co si myslíte o …?

Potvrďte • Opravte • Sdílejte

Co si myslíte o tom, o čem jsme spolu dnes mluvili?
Jak se cítíte?
Co si myslíte o...?
Jak vám mohu pomoci?

Z

Z

P

• Oceňujte
• Naslouchejte
• Komunikujte

• Nenařizujte
• Nepřerušujte

Co nedělat

Čeho 
byste chtěli 
dosáhnout?

Jak je to 
pro vás 

důležité?

Jak 
si věříte?

Jaké by to 
pro vás mělo 

výhody?

Vnitřní motivace

Empatie 
Zaměřte se na člověka, nikoliv na nemoc nebo její diagnostiku

Zeptejte se - poskytněte informaci či radu - zeptejte se

Spojení s pacienty:
Cesta k efektivnější komunikaci
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