Využívanie nástrojov efektívnej komunikácie lekára v praxi
alebo

Ako viesť rozhovor s pacientom keď máme málo času
Mgr. Aleš Bednařík
Komunikácia ako účinný nástroj v liečbe pacienta
Čo je to efektívna komunikácia?
Efektívna komunikácie versus nedostatok času

Prínos efektívnej komunikácie pre lekára a pacienta
Tréningy komunikácie
Obsahová náplň tréningov

KOMUNIKÁCIA AKO ÚČINNÝ NÁSTROJ V LIEČBE PACIENTA
Efektívna komunikácia je dôležitou súčasťou komplexnej liečby a starostlivosti o pacienta.
Je to nástroj, ktorého využívanie prináša profit nie len pacientovi, ale aj lekárovi.
Výskumy aj prax potvrdzujú, že nie je priama úmera medzi kvalitou liečby a
spokojnosťou pacienta. Pacient nevie zhodnotiť či diagnóza, ktorú mu lekár stanoví,
je správna a liečba, ktorú mu predpíše, pre neho tá najlepšia. Čo však vníma a
hodnotí je ako lekár k nemu pristupuje, ako s ním hovorí.
Z hľadiska efektivity liečby pacienta je kľúčové, aby lekár vedel s pacientom hovoriť tak, aby rozumel, spolupracoval
a cítil sa ako partner v liečbe, nie len ako jej objekt.
Vyjadrujem čo zamýšľam?
obsah ↔ forma
Vytváram vzťah a dôveru?
terapeutizujem ↔ traumatizujem
Budujem partnerstvo?
moc lekára ↔ zodpovednosť pacienta

ČO JE TO EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA
Je súbor vedomostí, komunikačných nástrojov a podmienok, ktoré v rozhovore lekár s pacientom využíva.
Pre jej dosiahnutie je potrebné:
1. poznanie špecifík prežívania a správania pacienta v záťaži a strese
2. využívanie základných a špecifických komunikačných zručností v rozhovore zabezpečenie základných podmienok nerušeného priebehu
rozhovoru

EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA versus NEDOSTATOK ČASU
Výskumy aj prax potvrdzujú, že kvalita komunikácia nie je priamo úmerná množstvu času
stráveného v rozhovore ani počtu rokov, ktoré lekár pôsobí v praxi.
Efektívne komunikovať neznamená venovať pacientovi viac času, naopak:
Osvojenie si špecifických postupov vedenia rozhovoru a využívanie efektívnych nástrojov komunikácie lekárovi z dlhodobého hľadiska
prináša úsporu času (napr. vďaka zníženiu rizika nedorozumení a pod.).
Preto cielený nácvik efektívnej komunikácie je časová investícia, ktorá sa lekárovi určite vráti.

PRÍNOS EFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE PRE LEKÁRA A PACIENTA
PRE PACIENTA
↑ dôveru pacienta k L
↑ ochotu spolupracovať pri liečbe
↑ spokojnosť
↓ obavy a úzkosť
↓ počet sťažností

Keďže štúdium medicíny u nás nezahŕňa výučbu špecifických
komunikačných
postupov
a ich
PRE LEKÁRA
využívania v praxi, môže byť pre lekárov
↑ rovina partnerskej spolupráce s P
↑ úspora času
náročné viesť rozhovory s pacientmi
↑ pocit uspokojenia z práce
efektívne. Hoci ich každodenná práca
↓ frustráciu a stres
naučila využívať niektoré tieto postupy
↓ riziko nedorozumení
intuitívne, zároveň sa môžu fixovať
komunikačné vzorce, ktorých používanie je neefektívne ba
dokonca kontraproduktívne a naopak chýbajú tie, ktoré riziko
nedorozumení či konfliktov znižujú.

TRÉNINGY KOMUNIKÁCIE
Najefektívnejším spôsobom získania potrebných komunikačných zručností sú tréningy komunikácie.
Cieľ tréningu: pomôcť lekárovi cítiť sa v komunikačne náročných situáciách komfortnejšie
a naučiť sa využívať postupy a nástroje, ktoré zvýšia jeho efektivitu v rozhovore s pacientom,
ako aj obojstrannú spokojnosť v procese jeho liečby.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ TRÉNINGOV
1. osvojovanie všeobecne účinných nástrojov efektívnej komunikácie

- aktívne počúvanie (vnímanie pacienta v celom jeho prejave)
- empatia, akceptácia a autentickosť ako tri piliere efektívnej komunikácie
- vhodné kladenie otázok (podľa typu informácií, ktoré lekár potrebuje získať)
- vhodné formulovanie odpovedí (v súlade s intelektovým a emočným vybavením P)
- získavanie konštruktívnej spätnej väzby od pacienta (či pacient z informácie pochopil + akú reakciu v ňom vyvolali)
2. práca s konkrétnymi situáciami/problémami z praxe

Najčastejšie témy, ktoré si lekári vyberajú na tréningoch:
1.1.

PRVÝ ROZHOVOR S PACIENTOM

- je kľúčový nielen z hľadiska získavania informácií za účelom stanovenia
diagnózy a nastavenia vhodnej liečby. Je dôležitý aj pre nastavenia
optimálnej komunikácie lekára s pacientom.
- dobre štruktúrovaný a vedený rozhovor je účinným prostriedkom
ovplyvňujúcim reakcie a správanie pacienta počas liečby, ako aj jeho
schopnosť prijať informácie a spolupracovať.
1.2.

KONFLIKTNÉ SITUÁCIE V KOMUNIKÁCII S PACIENTOM A AKO ICH ZVLÁDAŤ

- ako reagovať pri emočne intenzívnych reakciách pacienta/príbuzného
(napr. plačlivosť, konfrontácia, agresivita, mlčanie, odmietanie
spolupráce...).
1.3.

-

1.4.

OZNAMOVANIE NEPRIAZNIVÝCH SPRÁV - prechod od kauzálnej liečby k paliatívnej.

6-krokový protokol pre oznamovanie nepriaznivých správ
o nevyliečiteľnosti či progresii ochorenia pacientom. Tento
postup môže pomôcť lekárovi pripraviť sa na náročný
rozhovor a zvládnuť ho v prospech oboch strán.
BEST CASE–WORST CASE schéma - ako viesť rozhovor s pacientom a rodinou pri

náročných rozhodnutiach v liečbe.

- aby pacient nebol len pasívnym prijímateľom rozhodnutí lekára a bol
schopný robiť najlepšie možné rozhodnutie v jeho situácii.
Ďalšie témy, s ktorými na tréningoch pracujeme:






Pacient „načítaný“ z internetu
Nespokojný pacient: „Budem sa sťažovať!!!“
Komunikácia s príbuznými pacienta
Ako viesť rozhovor so zomierajúcim pacientom a jeho rodinou
Zvládanie a spracovanie psychickej záťaže vyplývajúcej z práce lekára, syndróm burn out, jeho prevencia a zvládanie
iné

PRIEBEH TRÉNINGOV
Tréningy prebiehajú formou práce v skupine (10 - 15 lekárov).

Zameriavame sa na kazuistiky z praxe, pracujeme s konkrétnymi problematickými situáciami/rozhovormi v ktorých
analyzujeme slabé a silné miesta v rozhovore. Následne sumarizujeme odporúčania či alternatívy postupu v rozhovore, spolu
s upriamovaním pozornosti na nástrojmi, ktoré napomáhajú jeho dobrému priebehu.
Dôležitým prvkom tréningu je interakcia v skupine a vzájomné zdieľanie skúseností.
Tréningy pripravíme podľa Vášho záujmu :



4-hodinový tréning (počas ktorého sa zvyčajne preberú dve komunikačné témy)
celodenný (8-hodinový) tréning
alebo



víkendový tréning spojený s relaxačným programom

LEKTORI
Mgr. Mária Andrášiová, PhD. – psychologička, psychoterapeutka.
Špecializuje sa na prácu s onkologickými pacientmi a ich rodinami, ale aj s ľuďmi s inými
závažnými diagnózami, ktoré zásadne ovplyvňujú kvalitu ich života. V roku 2009 priviedla
do praxe myšlienku dôležitosti efektívnej komunikácie lekára s pacientom zorganizovaním
série tréningov pre onkológov a paliatívnych lekárov. Následne viedli s kolegom Mgr.
Bednaříkom tréningy pre lekárov rôznych špecializácií – neurológov, kardiológov,
pneumológov, diabetológov, pediatrov, gynekológov, internistov, lekárov ARO a ďalších,
ako aj pre stredný zdravotný personál. Prednáša pre lekárov, zdravotné sestry, študentov
medicíny aj na pacientskych fórach. Je autorkou viacerých odborných článkov pre lekárov
a spoluatorkou knihy Budem k Vám úprimný – Ako v rozhovoroch s pacientmi spájať
otvorenosť, úprimnosť a nádej. Táto praktická príručka vychádza zo skúseností z viac než
100 komunikačných tréningov pre lekárov a venuje sa téme efektívnej komunikácie lekára
s pacientom a jeho rodinnými príslušníkmi.

Mgr. Aleš Bednařík - tréner a facilitátor zameraný na rozvoj sociálnych, komunikačných, manažérskych zručností.
Viac ako 20 rokov pracuje s rôznorodými profesijnými skupinami – učiteľmi, manažérmi,
obchodníkmi a ďalšími, so spoločným cieľom – skvalitniť ich komunikáciu
v bežných aj napätých situáciách s ich klientmi, či kolegami. V roku 2010 začal s Mgr.
Andrášiovou spolupracovať na školeniach komunikácie pre lekárov a sestry. Odvtedy
viedol množstvo tréningov pre lekárov rôznych špecializácií z ambulancií aj nemocníc. Na
komunikačných tréningoch a prednáškach Aleš rád kombinuje vedecké štúdie a výskumy
o ľudskom správaní a prežívaní, s praktickým nácvikom komunikačných zručností
a konkrétnymi potrebami lekárov a sestier. Je spoluautorom knihy pre lekárov Budem k
Vám úprimný – Ako v rozhovoroch s pacientmi spájať otvorenosť, úprimnosť a nádej
(Andrášiová, Bednařík, 2015), ktorá vyjde budúci rok aj v českom preklade v Grade.
Aleš je aj autorom viacerých populárno-vedeckých monografií - Riešenie konfliktov (2001),
Životné zručnosti (2004), Facilitácia (2008), Sila pozitívnych emócií (2019).

