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Abstrakt 

Bakalářská práce na téma Kvalita komunikace na Oddělení urgentního příjmu 

pro děti se zabývá problematikou komunikace mezi sestrami a rodiči dětí akutně 

přijímaných do nemocnice cestou Dětského urgentního příjmu. Práce je rozdělena na 

teoretickou a empirickou část. V teoretické části je popsána komunikace v obecné 

rovině, důraz je kladen na komunikaci ve zdravotnictví. Dále se zabývá vývojem 

komunikačních dovedností v dětském věku. Rovněž charakterizuje specifika 

komunikace s nemocnými dětmi, do této kapitoly je zařazena i komunikace s rodiči 

nemocných dětí. Poslední kapitola teoretické části popisuje Oddělení urgentního příjmu 

pro děti Fakultní nemocnice v Motole. 

Empirická část je zaměřena na zjištění úrovně komunikace sester urgentního 

příjmu s rodiči dětí, které jsou na toto oddělení přiváženy. Cílem práce bylo zjistit 

spokojenost rodičů s komunikačními dovednostmi sester, popsat, co rodičům 

v komunikaci se sestrami chybí a jak jsou spokojeni s komunikací sester s jejich dětmi. 

Byla použita kvalitativní metoda strukturovaného rozhovoru. Empirická část práce 

obsahuje také přepisy rozhovorů s rodiči a sestrami, analyzuje je a hodnotí získané 

výsledky. 
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Abstract 

Bacelor thesis called  Quality of communication of The Emergency Department for 

Children deals with the matters of communication between the nurses and parents of 

children during the child’s acceptance in The Emergency Department for Children. This  

bachelor thesis is composed of a theoretical and empirical part. Theoretical part 

describes communication at general and it is also focused on a communication in public 

health. Further thesis analyses development of a communication abilities during the 

childhood and describes specificity of a communication with ill or injured children. This 

chapter inclused also a communication with the parents of a ill child. Last chapter of 

theoretical part describes The Emergency Department for Children of University 

Hospital in the Motol. 

Empirical part is aimed on the survey focused on a quality of communication between 

the nurses of The Emergency Department for Children and the parents of children who 

are transported to Emergency. The goal of this bachelor thesis is to describe the 

satisfaction of parents with a communication skills of nurses with them and their 

children and to analyse deficiencies of this type of communication. During the survey, 

qualitative method of interview was used. Empirical part also contains a transcription of 

interviews between parents and nurses, analyses them and evaluates gained results. 
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ÚVOD 

Oddělení urgentního příjmu pro děti FN v Motole je oddělení, které je v provozu 

od roku 2011 a je jediným pracovištěm tohoto typu v České republice. Na toto oddělení 

jsou přiváženy děti převážně ve stavech, které vyžadují neodkladné ošetření. Jedná se 

tedy o akutní ošetření, kdy je pacient přivezen přímo z terénu rychlou zdravotnickou 

záchrannou službou. Příčinami závažných stavů, pro které jsou děti přijímány, jsou jak 

traumatická poškození, tak i onemocnění interní. Nároky na odbornou práci a znalosti 

personálu na zmíněném oddělení jsou velmi vysoké. Nejedná se jen o odborné znalosti 

z různých medicínských oborů, protože škála ošetřovaných poranění a onemocnění je 

velmi široká, ale i o komunikační schopnosti. Každá věková kategorie potřebuje jiný 

přístup v komunikaci, který je nutné přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu 

ošetřovaného dítěte. Ve většině případů jsou ošetření přítomni i rodiče, se kterými je 

nutné rovněž komunikovat a poskytnout jim relevantní informace. U dětí v těžkém 

stavu je nutná i psychologická podpora rodičů, která klade na personál vysoké nároky.  

Po přijetí pacienta na oddělení se zájem personálu soustředí především na 

dětského pacienta, zejména pokud jeho stav vyžaduje neodkladnou péči. I přes základní 

informace, které poskytuje zpravidla lékař, se rodiče stávají na určitou dobu 

pozorovateli ošetření svého dítěte. Když jsem si tuto skutečnost uvědomila, zajímalo 

mě, jak se rodiče v těchto situacích cítí a zda je jim v  tu chvíli nedostatečná 

komunikace s personálem, nepříjemná. Rozhodla jsem se proto zpracovat na téma 

komunikace sester s rodiči dětských pacientů svoji bakalářskou práci. 

Cílem práce je zmapovat komunikační schopnosti personálu s rodiči nemocných 

dětí, zjistit, zda jsou rodiče s komunikačními schopnostmi personálu převážně 

spokojeni, či nespokojeni. Dalším cílem je popsat, co rodičům nemocných dětí 

v komunikaci s personálem chybí. Dílčím cílem je zjistit i to, zda jsou rodiče spokojeni 

s komunikací sester s jejich dětmi. Ke zjištěným skutečnostem bude navrženo možné 

řešení.  

Předpokládaným přínosem je poskytnutí zpětné vazby personálu oddělení, který 

by na základě zjištěných skutečností odstranil případné negativní jevy, projevující se jak 

v komunikaci s rodiči nemocných dětí, tak v komunikaci s dětskými pacienty. Dalším 

přínosem by mělo být rovněž snížení počtu stížností na personál ze strany rodičů na 

minimum, protože za většinou stížností stojí ve většině případů chyby v komunikaci 
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mezi personálem a rodiči pacientů. Vzhledem k jedinečnosti oddělení by mohla tato 

bakalářská práce poskytnout návod pro případná další nově vzniklá pracoviště tohoto 

typu. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická 

část se zabývá komunikací obecně a komunikací ve zdravotnictví, popisuje vývoj 

komunikačních dovedností v dětském věku a specifickou komunikaci s nemocnými 

dětmi, kam je zahrnuta i komunikace s rodiči nemocného dítěte. Teoretická část práce 

rovněž popisuje Oddělení urgentního příjmu pro děti FN v Motole. Empirická část je 

zaměřena na zjištění úrovně komunikace sester urgentního příjmu s rodiči dětí, které 

jsou na toto oddělení přiváženy a obsahuje také přepisy rozhovorů s rodiči a sestrami, 

analyzuje je a hodnotí získané výsledky. 
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1 KOMUNIKACE    

Český etymologický slovník uvádí, že výraz komunikace pochází z latinského 

slova communicatio, což znamená sdělení nebo sdílení (Rejzek, 2015). 

Komunikace je obecně definována jako sdělování informace mezi lidmi 

prostřednictvím jazyka, ústně nebo písemně, mimikou, gesty a dalším neverbálním 

chováním (Jarolímová, Holá, 2007). 

Potřeba dorozumět se existuje nejen u člověka, ale i u ostatních živých tvorů, ať už jde o 

pachy, gesta, zvuky. Člověk používá k dorozumívání specificky slova, jazyk (Hartl, 

Hartlová, 2010). 

Každé vyjádření je také zprávou o osobě komunikujícího, jeho momentálním 

rozpoložení, jeho postoji k diskutované problematice, jeho vztahu ke komunikačnímu 

protějšku a také signálem k nějaké akci. V lidské komunikaci platí, že komunikujeme v 

každém okamžiku a jsme neustále v nějaké formě transakce a interakce se svým okolím 

a se sebou samým (DeVito, 2008). 

1.1 Proces komunikace 

„Každá komunikace má svůj účel a cíl, nejobecněji slouží k tomu, abychom se 

dorozuměli .“ (Linhartová, 2007, s. 12). 

Každé výměny informací se aktivně účastní všichni přítomní, přestože mlčí a 

neodpovídají. Mluvčím odeslaná informace vyvolá u příjemce reakci, kterou je možné 

rozpoznat z jeho gest, obličeje, držení těla apod., nemusí tedy nutně odpovědět. Cestu 

od mluvčího k příjemci nazýváme komunikačním kanálem (Linhartová, 2007). 

Obecně tedy platí, že zpráva nebo informace se přenáší v podobě signálu, např. 

verbálního nebo optického, od mluvčího (odesílatele) k posluchači (příjemci). Signál se 

po zakódování přenáší komunikačním kanálem k příjemci, který signál dekóduje a 

reaguje na dodanou informaci zpětnou vazbou (Vymětal, 2008).  

Komunikační proces má svou konkrétní strukturu. 

Zdroj – mluvčí je ten, kdo zahajuje komunikaci, vysílá určité sdělení.  

Kódování – převedení předmětu komunikace do podoby symbolů nebo tvarů. 

Zpráva – vlastní sdělení. 

Kanál – prostředek komunikace, médium, kterým je přenášeno sdělení. 
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Příjemce – posluchač je adresátem zprávy, lze jej také označit za dekódujícího příjemce, 

který musí zprávu nejen přijmout, ale také dekódovat. K tomu musí využít svých 

znalostí a zkušeností. 

Zpětná vazba – sdělení vysílané zpět ke zdroji, tj. reakce příjemce na zprávu. 

Šum – je cokoliv, co zkresluje nějaké sdělení (DeVito, 2008). 

1.2 Motivace ke komunikaci 

Motivaci komunikovat má většinou každý člověk, záleží však na řadě okolností, 

které naši motivaci ovlivňují, např. vzájemné sympatie, ovládání jazyka, únava, 

schopnost porozumět, naléhavost obsahu. Motivuje nás, když chceme něco sdělit, 

vyjádřit se k nějakému tématu, předat informace, chceme navázat vztah, potřebujeme 

uspokojit potřebu základního kontaktu apod. Motivuje nás potřeba uplatnit se, upoutat 

pozornost, potvrdit si vlastní identitu, signalizovat svou vlastní roli ve společnosti 

(Vybíral, 2009). 

1.3 Kontext komunikace 

Komunikace probíhá ve vnitřním a vnějším kontextu, kdy vnitřní kontext značí 

všechny podněty, které nám zprostředkovávají informace o světě. Je neustále vytvářen, 

doplňován a obměňován novými zážitky, asociacemi, vztahy, vlastními osobnostními 

rysy. Vnější kontext se skládá z kulturních vzorců, za které označujeme návyky, tradice. 

Komunikace je závislá na kultuře, ve které jsme byli vychováni (Vybíral, 2009). 

Kultura zasahuje do všech forem mezilidské komunikace. Multikulturní komunikace se 

stává součástí běžného života, vzhledem ke světové globalizaci (DeVito, 2008).  

DeVito rozlišuje ještě další čtyři kontexty komunikace. 

Fyzický kontext znamená konkrétní prostor nebo prostředí, kde komunikace probíhá. 

Do kulturního kontextu patří, komunikační zvyklosti naše vlastní, ale i partnera, se 

kterým komunikujeme. Řadíme sem i způsoby chování a komunikace v určité skupině 

lidí, životní styl, naše uznávané hodnoty apod. 

Sociálně – psychologický kontext určují vztahy mezi sdělovatelem a příjemcem, 

dominanci, podřízenost, nebo rivalitu. 

Časový kontext znamená, kolik času na komunikaci máme (DeVito, 2008). 
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1.4 Komunikační modely 

K nejdůležitějším komunikačním modelům patří přijetí sdělení, nepřijetí sdělení a 

odmítnutí sdělení. 

Přijetí sdělení znamená, že akceptujeme druhého člověka jako rovnocenného partnera. 

Nepřijetí sdělení je nesouhlas a neochota přijmout to, co nám druhý říká. Odmítnutím 

sdělení ignorujeme člověka, který k nám mluví, popíráme jeho význam (DeVito, 2008). 

1.5 Základní formy mezilidské komunikace  

Dle výsledků výzkumu Dr. Alberta Mehrabiana z 60. let 20. století je až 93% 

komunikace tvořeno neverbální složkou, čili komunikací beze slov. Z těchto 93% je 

55% tvořeno tzv. „řečí těla“ a 38%  paralingvistikou. Pouze 7% veškeré komunikace 

tvoří komunikace verbální. Paralingvistika je přechodem mezi verbální a neverbální 

komunikací, řadíme k ní např. tón a výšku hlasu, tempo řeči, intonaci apod. (Borg, 

2013). 

Komunikace mezi dvěma a více jedinci se nazývá komunikací interpersonální, 

naproti tomu intrapersonální komunikace znamená, že jedinec komunikuje sám se 

sebou. Tato komunikace bezprostředně souvisí s našimi vnitřními psychickými procesy 

(Janoušek, 2015). 

1.5.1 Verbální komunikace 

  Verbální komunikací rozumíme nejčastěji mluvenou řeč. Lze sem zařadit i 

komunikaci písemnou, zprostředkovanou nebo reprodukovanou. Základem verbální 

komunikace jsou slova, která užíváme prostřednictvím příslušného jazyka. Pokud 

mluvíme, máme možnost okamžité zpětné vazby a identifikace neverbálních sdělení. 

Verbální komunikace je náročnější na čas, podléhá komunikačnímu šumu. Slova 

umožňují vysvětlování a popisování konkrétních i abstraktních jevů, kladení otázek a 

odpovídání na ně. Význam slov závisí na jejich umístění ve větě, na emocionálním 

akcentu, v různých kulturách může mít totéž slovo jiný význam (Vymětal, 2008). 

Slova mají význam denotativní, což znamená chápání základního významu 

slova, a také význam konotativní, který chápeme jako dotváření významu subjektivní 

skutečnosti. Řeč tedy může být denotační, tedy objektivní a obecně snadno přijatelná a 

konotační, která je subjektivní a významově velmi individuální. Zvláště ve verbální 

komunikaci se uplatňuje situační kontext, který dotváří obsah sdělení (Vybíral, 2009). 
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Mezi zásady verbálních sdělení patří nejen konotace či denotace, ale i fakt, že 

sdělení mohou být v různé míře abstraktní. Dále mohou být sdělení přímá nebo 

nepřímá, jejich významy se mění podle toho, jak se my sami měníme v čase. Každé 

sdělení je ovlivněno kulturou a pohlavím (DeVito, 2008). 

1.5.2 Neverbální komunikace 

Přestože nemluvíme, komunikujeme, protože komunikace spočívá i v tzv. řeči 

těla. Tato složka komunikace je těžko ovladatelná a může pozměnit význam 

vysloveného sdělení (Borg, 2013). 

Neverbální komunikací rozumíme tedy komunikaci mimoslovní, která zahrnuje 

kineziku, gestiku, haptiku, viziku, mimiku, proxemiku a posturologii. Neverbální 

komunikace je vývojově starší než komunikace verbální, vyjadřuje emoce, snadno 

podléhá vedlejším vlivům, má větší vypovídací schopnost, zejména pokud dochází 

k rozporu se slovy. Mimoslovní komunikací reagujeme na verbální sdělení, můžeme mu 

přidat na důrazu nebo ho doplnit. 

Neverbální komunikace je ovlivněna řadou faktorů, jako jsou: celkový zdravotní 

a psychický stav, věk pohlaví a temperament, výchova, kulturní tradice, sociální 

prostředí. 

Kinezika zahrnuje postavení hlavy a postavení prstů a celých horních i dolních končetin. 

Gestika se zaměřuje na pohyby hlavy, prstů, rukou a nohou, to znamená na gesta, 

kterými doprovázíme verbální sdělení. Ilustrativními gesty dokreslujeme význam 

sdělení, regulačními gesty upozorňujeme, informujeme, souhlasně pokyvujeme apod. 

Gesta znaková symbolicky nahrazují slova. Gestikulace vytváří ucelený jazyk 

využívaný hluchoněmými. 

Mimika se zaměřuje na změny probíhající v obličeji během komunikace. Mimickými 

svaly v obličeji dokážeme vyjádřit své základní emoce, jak pozitivní, tak negativní 

(radost nebo smutek, zájem nebo nezájem, klid nebo vztek). 

Vizika zahrnuje v neverbální komunikaci pohyby očí, víček a obočí a délku očního 

kontaktu. 

Haptika se zabývá doteky. Dotekem vyjadřujeme přátelství a emocionální jistotu. 

Doteky jsou často velmi intimní skutečností. Rozlišujeme dotekové zóny společenské, 

osobní a intimní. 

Nejčastějším dotekem je pozdrav podáním ruky. 



Bakalářská práce                                              Kvalita komunikace na Oddělení urgentního příjmu pro děti  

 16

Proxemika se zabývá vzdáleností mezi komunikujícími. Každý člověk potřebuje pro 

svoje bezpečí určitý prostor, vzdálenost od ostatních. Lidé, kteří jsou si sympatičtí, 

udržují při komunikaci kratší vzdálenost. Vzdálenost mezi komunikujícími závisí na 

sympatiích nebo nesympatiích mezi komunikujícími, na jejich formální pozici, na tom 

zda jsou komunikující jedinci introvertní nebo extrovertní a na kulturních vlivech. 

Proxemika rozlišuje intimní zónu, která je asi 30 – 60 cm od těla a kam si pouštíme jen 

nejbližší osoby. Osobní zóna je vzdálenost od 30- 60 cm do 1,2 až 2 m, zde probíhají 

osobní a pracovní jednání. Společenská zóna je od 1,2 m do 3,6 až 10 m. V této zóně 

probíhají obchodní jednání, vyučování ve škole apod. Veřejná zóna je prostor nad 3,6 

m. Lidé se v této zóně neznají, příkladem jsou např. veřejné projevy. 

Posturologie zahrnuje celé držení těla, držení hlavy, postoj nebo různé způsoby sezení, 

ale i chůzi. Takto dáváme najevo náš postoj k partnerovi, zaujetí nebo náš psychický či 

emoční stav (Vymětal, 2008). 

1.6 Empatie a naslouchání  

Empatie se dá vyjádřit také jako vnímání myšlenek druhého. Empatie je 

základem interpersonální inteligence, člověk s rozvinutou interpersonální inteligencí má 

rozsáhlé sociální dovednosti, rozumí tomu, jak se druzí cítí, proniká do jejich myšlení, 

předvídá jejich chování, tudíž je schopen efektivní komunikace. Intrapersonální 

inteligence naopak znamená pochopení vlastních myšlenek a emocí. Obě tyto formy 

inteligence jsou předpokladem efektivní komunikace (Borg, 2013). 

Naslouchání je v komunikaci nejdůležitější, ale také nejtěžší. „Pokud totiž 

druhému empaticky nasloucháme, dáváme mu jasný signál: „Vše, co říkáš, mě zajímá – 

chci pochopit, jak se na věc díváš. “Pokud druhého neposloucháme, sdělujeme mu 

pravý opak.“ (Borg, 2013, s. 31). 

Aktivní naslouchání je pochopení podstaty sdělení. Neopakujeme tedy slova 

mluvčího, ale vyjádříme svými slovy vlastní pochopení obsahu jeho sdělení, tzv. 

parafrázujeme sdělení. Aktivním nasloucháním ověřujeme pochopení sděleného. Díky 

zpětné vazbě může mluvčí objasnit nebo opravit případná nedorozumění. Pomocí 

aktivního naslouchání dáváme mluvčímu signál, že jeho pocity a názory jsou přijímány 

(DeVito, 2008). 

 „Chcete-li umět aktivně naslouchat, pomohou vám tři jednoduché techniky: 

parafrázovat myšlenky druhého, vyjadřovat své pochopení a klást otázky.“ (DeVito, 

2008, s. 115). 
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Parafrázování je opakování sdělených informací vlastními slovy. Mluvčího tím 

povzbudíme k širšímu vyjádření svých myšlenek, navodíme atmosféru porozumění a 

zájmu o jeho osobu. Pokud vyjádříme pochopení k pocitům druhého, můžeme si ověřit, 

že jsme je vnímali správně a mluvčí má možnost získat jiný náhled na své pocity, může 

o nich dále mluvit. Pomocí otázek získáme od mluvčího další informace a lépe 

pochopíme jeho myšlenky, mluvčího tak podpoříme v dalším rozhovoru (DeVito, 

2008). 
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2 KOMUNIKACE  VE ZDRAVOTNICTVÍ 

Druhá kapitola se zabývá obecně komunikací ve zdravotnictví, druhy 

komunikace z pohledu sestry a předpoklady pro optimální komunikaci mezi sestrou a 

pacientem. 

Komunikace je ve zdravotnictví velmi důležitá, jak u lékařů, tak i u nelékařských 

zdravotnických profesí. Kvalitní komunikace s pacientem ze strany zdravotnického 

personálu do jisté míry zlepšuje nebo kladně ovlivňuje trvání, úspěšnost a nákladnost 

léčby (Ptáček, 2011).  

„Povinnost náležité komunikace s pacientem ze strany lékařů a dalších 

zdravotníků je dána Úmluvou o lidských právech a biomedicíně, tak i zákonem.“ 

(Prošková, Mach in Ptáček, 2011, s. 449). 

V současné době, s rozvojem nových poznatků v medicíně a měnícími se 

způsoby práce jsou na sestry kladeny stále nové požadavky, týkající se jejich odborných 

znalostí a dovedností. Zdravotnická zařízení jsou více otevřená rodinám pacientů, např. 

rodiče mohou být v nemocnici po celou dobu hospitalizace se svým dítětem. Tím se 

změnila i role sestry, která je nucena komunikovat na různých úrovních. Podstatou role 

sestry je péče o biopsychosociální potřeby nemocného a schopnost komunikace 

s rodinou nemocného s maximální možnou profesionalitou (Zacharová, 2011). 

Všichni blízcí pacientů, rodiče, přátelé a známí, kteří prožívají s pacienty jejich 

nemoc, hospitalizaci a léčbu, jsou postiženi stresem z nemoci, stejně jako pacient sám. 

Očekávají od sester a lékařů pomoc, podporu a dostatek informací, proto je komunikace 

s nimi velmi důležitá, ale zároveň i velmi náročná a řídí se stejnými pravidly jako 

komunikace s pacienty (Vorlíček, 2006). 

Proto platí, že zejména v komunikaci s rodiči nemocného dítěte je vhodný 

holistický přístup, je nutná upřímnost, trpělivost, lidskost a profesionální chování 

(Boledovičová, 2006). 

Komunikací rozumíme celý soubor dovedností, které je potřeba se naučit, aby 

naše komunikace s nemocným byla efektivní, neboť komunikace s ním není běžnou 

sociální komunikací. U lékařů patří komunikační dovednosti k základním předpokladům 

výkonu povolání (Ptáček, 2011). 

U sester a dalších nelékařských profesí je situace obdobná. V ošetřovatelství se 

klade velký důraz na schopnost sester komunikovat nejen s pacienty, ale i se svými 
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kolegy. Sestra komunikuje s nemocným ve snaze navázat s ním kontakt, který pak může 

dále rozvíjet. Pomáhá pacientovi překonat dobu nemoci, odloučení od rodiny, 

nemožnost pracovat apod. (Venglářová, Mahrová, 2006). 

Komunikace v ošetřovatelství je stále pokračující a dynamický proces, který 

slouží k výměně informací, týkajících se nemoci, zdraví a ošetřovatelské péče mezi 

sestrou a pacientem. Předávání informací probíhá různou formou. Může mít podobu 

verbální nebo neverbální, formální či neformální apod. Komunikace mezi sestrou a 

nemocným by měla vést k rovnocennému vztahu dvou lidí, i když z profesního hlediska 

je sestra autoritou. Sestra by proto měla rozhodovat o formě a obsahu komunikace 

s nemocným, měla by ji řídit a usměrňovat. Vzhledem k tomu, že se sestra a pacient 

nacházejí v odlišných rolích, může tato skutečnost vést mezi nimi k řadě nedorozumění. 

Zatímco pro sestry jsou nemoci a jejich léčba běžnou záležitostí, pacient se cítí nemocí 

ohrožen. Proto se stává sobeckým a vyžaduje maximální péči a pozornost (Špatenková, 

Králová, 2009). 

Lékař informuje pacienta o diagnóze, prognóze, léčbě a léčebných výkonech, 

možnostech alternativní léčby, všech důsledcích léčby a jejích rizicích. Nelékařští 

zdravotničtí pracovníci informují pacienty o zdravotnických výkonech, ke kterým jsou 

způsobilí, v rozsahu své odbornosti a kompetencí. Všeobecné sestry komunikují 

s nemocnými pouze v oblasti ošetřovatelské péče. Pacienty, kteří se dotazují sester na 

informace o lékařské péči, musí sestra odkázat na lékaře. U nezletilých pacientů 

vyvstává potřeba komunikace s jejich zákonnými zástupci, zpravidla rodiči nebo 

soudem stanovenými zákonnými zástupci. S nezletilým pacientem je třeba komunikovat 

úměrně jeho věku a rozumové vyspělosti (Ptáček, 2011). 

V případě hospitalizace dítěte i dospělého pacienta je formou komunikace tzv. 

„informovaný souhlas“, který znamená, že rodiče dítěte nebo pacient rozumí 

informacím o účelu hospitalizace a informacím o léčebných a vyšetřovacích metodách 

(Boledovičová, 2006). 

V poslední době, kdy v České republice žije stále větší počet cizinců, se dostává 

do popředí i problematika multikulturní ošetřovatelské péče, což pro sestry znamená 

další nároky na schopnost komunikace s pacienty. Myšlení člověka je ovlivněno 

kulturou, ze které pochází, a to se promítá do jeho přístupu k vlastnímu zdraví a 

k požadavkům na zdravotní péči. Sestry by tudíž měly umět poskytnout zdravotní a 

ošetřovatelskou péči v souladu s kulturními zvyklostmi pacienta (Kutnohorská, 2013). 
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Pohled člověka na zdraví je nedílnou součástí léčebného procesu, a proto 

zejména u dětí může kulturní a duchovní praxe zasahovat do potřeb dítěte. Všechny 

kulturní a duchovní postupy musí být citlivě posouzeny, aby nebyly ohroženy fyzické a 

vývojové potřeby dítěte. Sestra by proto měla znát specifickou kulturu, ke které pacient 

a jeho rodina patří a podle toho s rodinou jednat (Bowden, 2013). 

Díky komunikaci získává sestra informace potřebné k péči o pacienta. Tyto 

informace jí poskytuje sám pacient pomocí strukturovaného rozhovoru, který můžeme 

jinak nazvat ošetřovatelskou anamnézou. Sestra tak získá informace o fyzickém a 

psychickém stavu, stravovacích návycích, spánku, bolesti, rodině, zaměstnání, sociální 

situaci, náboženství. Při péči o pacienta sestra vychází právě z těchto poznatků 

(Jurásková in Ptáček, 2011). 

2.1 Druhy komunikace z pohledu sestry 

Sociální komunikace spočívá v běžném kontaktu s pacientem, který je 

v nemocnici odtržen od svých blízkých a sestra mu může tuto situaci usnadnit. Sestra 

navazuje neplánovaně rozhovor s nemocným při pravidelných činnostech, jako je 

podávání jídla, léků apod. 

Specifická komunikace jsou fakta, která sestra sděluje pacientovi. Nejčastěji se 

jedná o sdělení o postupech při vyšetření, informace o chodu oddělení apod. Lze říci, že 

sestra specifickou komunikací působí edukačně a podporuje nemocného v léčbě. 

Problémy nastávají u nemocných, kteří špatně komunikují nebo špatně chápou 

sdělované informace. 

Terapeutická komunikace znamená poskytnutí opory nemocnému ve chvílích, 

kdy čelí přijetí závažné informace o svém zdravotním stavu, kdy se musí adaptovat na 

změnu ve svém životě nebo učinit závažné rozhodnutí. Úkolem terapeutické 

komunikace je podpora jiných léčebných postupů (Venglářová, Mahrová, 2006). 

Dobrým začátkem komunikace sestry s pacientem je zájem sestry o nemocného, 

její ochota a vůle s ním komunikovat. Udržováním kontaktu s nemocným mu sestra 

poskytuje oporu. Pro mnoho nemocných je nedostatek informací velmi obtížnou situací 

(Plevová, Slowik, 2010). 

Sestra si musí uvědomit, že i když sdělí pokyny nemocnému jasně a 

srozumitelně, vnímá pacient informace většinou zkresleně a ihned jich část zapomene. 

Tato skutečnost je ovlivněna inteligencí a vzděláním nemocného, smyslovými vadami, 

poruchami paměti, úzkostí a depresemi. Často jsou nemocní zahlceni informacemi. Pro 
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sestru je důležité, aby si ověřila, jak pacient informacím rozumí, může nechat pacienta 

důležitou informaci zopakovat nebo zapsat (Zacharová, 2011). 

2.2 Předpoklady úspěšné verbální komunikace ve zdravotnictví  

Jednoduchost - sestra nepoužívá v rozhovoru termíny, kterým pacient nerozumí, 

situaci složitě nepopisuje, informace musí být jasné. 

Stručnost – stručné, ale ne strohé sdělení je profesionální, zbytečná slova 

utvrzují v nemocném nedůvěru k sestře. Nemocný má časový prostor pro dotazy. 

Zřetelnost – sestra nepoužívá nejasné slovní obraty, problémem je zobecňování 

nebo osobní názory. Zřetelností rozumíme: vystihnout podstatu věci.  

Vhodné načasování – zvláště u závažných témat je důležité načasování 

rozhovoru. Sestra zajistí pacientovi soukromí, klid a dostatek času na rozhovor. 

Přizpůsobivost – při rozhovoru sestra sleduje pacienta a přizpůsobí se jeho 

reakcím (Venglářová, Mahrová, 2006). 

Verbální komunikace je v podstatě pracovním nástrojem zdravotníka. Protože se 

jedná o slovní kontakt, volíme slova uváženě, neboť jimi můžeme pomoci, potěšit, ale i 

ublížit. Vše, co jednou řekneme, nelze vzít zpět. 

Neverbální projevy v práci sestry mohou posunout komunikaci žádaným 

směrem, zlepšit efektivitu komunikace nebo odstranit komunikační bariéry (Zacharová, 

2011). 

Neverbální komunikace tvoří jeden celek s komunikací verbální. Je důležité 

uvědomit si tuto skutečnost při poskytování ošetřovatelské péče. Nemocný člověk se 

nachází ve složité situaci a sestra mu při poskytování ošetřovatelské péče vstupuje dosti 

často do intimní tělesné zóny, proto by sestra měla umět dešifrovat řeč pacientova těla a 

ovládat svoje neverbální projevy (Venglářová, Mahrová, 2006). 

Pro vnímání pacienta a získání jeho důvěry je velmi důležitá kongruence mezi 

verbální a neverbální složkou komunikace ze strany zdravotnického personálu 

(Jurásková in Ptáček, 2011). 
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3 VÝVOJ  KOMUNIKACE  V DĚTSKÉM  VĚKU 

Tato kapitola popisuje vývoj komunikačních schopností jedince od narození do 

dospělosti. 

Každé dítě, které se normálně vyvíjí, získává komunikační dovednosti velmi 

individuálně od nejranějšího věku stejně přirozeně, jako se naučí mluvit. Komunikační 

kompetence závisí na subjektech, které se na komunikaci podílejí, na situacích, ve 

kterých komunikace probíhá a na sociálních faktorech, které komunikaci ovlivňují 

(Průcha, 2011). 

Komunikace s dítětem předpokládá znalost charakteristik jednotlivých 

vývojových období dětského věku. Komunikaci limitují věk a řečové schopnosti. U 

nemocného dítěte je ovlivněna i typem onemocnění, klinickými příznaky a celkovým 

zdravotním a psychickým stavem (Boledovičová, 2006).  

3.1 Novorozenecké období (0- 28 dní) 

Novorozenecké období trvá prvních 28. dnů života a je charakterizováno 

adaptací na nové prostředí. Adaptace je usnadněna nepodmíněnými reflexy. 

V novorozeneckém období jsou prostředkem komunikace dítěte s okolím jeho smysly. 

Umožňují mu kontakt s okolím, dítě se učí reagovat na přicházející podněty. Sluchem se 

velmi rychle naučí odlišit hlas matky od hlasů jiných lidí, je schopen poznat i vůni 

matky. Zrak se vyvíjí postupně do dvou měsíců věku. Dítě je schopno vidět na 

vzdálenost 20 – 30 cm, už v prvních dnech si pamatuje obličej své matky. Pohyb 

novorozence je značně omezen, motorické projevy jsou reflexní.  

Pozornost novorozence trvá jen několik vteřin a jeho pozornost upoutá poměrně 

málo podnětů. Dítě takto získá své první zkušenosti. Pro další rozvoj dítěte jsou důležité 

kvalitní podněty z okolí. Pokud se jich dítěti nedostává, zaostává jeho další vývoj 

(Opatřilová, 2006). 

3.2 Kojenecké období (28 dní – 1 rok) 

Kojenecké období je období do konce prvního roku života dítěte. V počátečním 

období života dítě komunikuje hlavně pláčem. Zhruba od 12. týdne života se miminko 

začíná usmívat, reaguje dotykem. Přibližně od 2. měsíce vydává dítě různé zvuky, které 

přecházejí ve žvatlání a opakování slabik kolem 6. měsíce. Koncem prvního roku dítě 
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používá slova k označení konkrétních předmětů. Slovní zásoba ve 12. měsících je asi 10 

slov. 

Řeči dítě rozumí kolem 9. měsíce a ve 12. měsících rozumí až 100 slovům. 

Pokud rodiče s dítětem v tomto věku hodně mluví, stimulují tím rozvoj řeči. Rozvoj řeči 

může být porušen např. vadami sluchu, proto je jejich včasné odhalení velmi důležité. 

Jednoduché napodobování se objevuje mezi 3. a 6. měsícem věku, v 9. měsíci 

komplikovanější hry. Mezi 6. - 9. měsícem je možné pozorovat strach z odloučení od 

matky a obavy z neznámých lidí (Sedlářová, 2008). 

Dítě během prvního roku života získává stálý vztah k pečujícím osobám a svému 

okolí. Tento rychlý vývoj je podmíněn dostatkem podnětů z okolí, jeho stálou 

strukturou a přehledností. Zárukou pocitu bezpečí je osoba, zpravidla matka, která 

zajišťuje péči o dítě s  láskou a citlivostí. Pocit bezpečí je nezbytný pro další zdravý 

duševní rozvoj dítěte (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

V tomto období je dítě velmi otevřené všem novým podnětům z okolí, jejichž 

zpracováním získává nové zkušenosti. Na podkladě zrakového vnímání a rozvoje 

motoriky se rozvíjejí poznávací procesy, díky kterým se dítě seznamuje s okolím a má 

možnost manipulace s poznávanými objekty (Sedlářová, 2008). 

3.3 Batolecí období (1- 3 roky) 

Pro batolecí období je charakteristický rychlý rozvoj chůze a řeči. Dítě dále 

rozvíjí své komunikační dovednosti, zejména používání gest (Langmeier, Krejčířová, 

2006). 

Kolem 18. měsíce věku lze pozorovat velmi rychlý rozvoj řeči, dítě si rozšiřuje 

aktivní i pasivní slovník. Ve 2. letech umí použít jednoduché věty, které jsou většinou 

dvouslovné, dítě ví, jak se jmenuje a začíná se ptát „proč“. V tomto období si dítě 

začíná uvědomovat nejen sama sebe, ale i pocity druhých, začíná se vytvářet empatie. 

Dítě již chápe, co je správné a nesprávné (Sedlářová, 2008). 

Charakteristické je osamostatňování dítěte a jeho intenzivní seznamování se 

s okolním prostředím, světem (Lebl, 2007). 

3.4 Předškolní věk (3- 6 let) 

V předškolním období se zdokonaluje rychlým tempem řeč, mizí dětská 

patlavost, dítě používá složitější věty a souvětí. Děti v tomto věku mají zájem o 

mluvenou řeč, rády poslouchají pohádky a učí se jednoduché říkanky, což vede 
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k rozšiřování slovní zásoby. Díky pokroku ve vývoji řeči získávají nové poznatky o 

světě (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Dle Piageta je období mezi 2. a 6. rokem preoperativním stadiem. Překrývá se 

období batolecí a předškolní. Děti již operují se symbolickým světem, nedokáží ovšem 

oddělit fantazii od reality. Tato skutečnost může vést ke strachu ze svých snů a představ, 

což může dále pokračovvat k úzkosti a nočním děsům, zejména mezi 3. – 5. rokem 

(Lebl, 2007). 

Předškolní období je významné z hlediska socializace dítěte. U dítěte se vyvíjejí 

emoční vztahy i k lidem, kteří nejsou v jeho blízkém společenském okolí. Dítě  si 

osvojuje určité normy chování a systém hodnot, které jsou určovány hranicemi ze strany 

rodičů. Zatímco v batolecím období si děti hrají vedle sebe, nyní začínají spolu 

kooperovat, hrají si spolu, tím se vyvíjí přijetí sociálních rolí (Langmeier, Krejčířová, 

2006). 

3.5 Školní věk (6- 15 let) 

Pokud je dítě zralé na školní docházku, je s nástupem do školy schopné 

navazovat kontakt s vrstevníky, přijímat úkoly a řešit je. Dítě řeší úkoly pomocí 

složitějších myšlenkových operací (Sedlářová, 2008). 

Mladší školní věk je období asi od 6. -7. let do 11. – 12. let, kdy začíná starší 

školní věk, který trvá zhruba do 15. let, do počátku období dospívání (Langmeier, 

Krejčířová, 2006).  

Matějček uvádí ještě střední školní věk, který považuje za velmi významnou 

vývojovou etapu. Dítě v tomto období zúročí vše, co se naučilo v předchozím období, 

připravuje si zázemí pro velký vývojový skok do staršího školního věku (Matějček, 

2015). 

V mladším školním věku přechází dítě z hravého předškolního období do období 

školního, ve kterém se jeho chování stává vyspělejším. Děti si stále rády hrají a jsou 

poměrně zranitelné, proto vyžadují ze strany rodičů trpělivost a pomocnou ruku. Ve 

středním školním věku jsou děti ve škole zvyklé, jejich zájmy jsou realistické. Děti 

sledují vztahy mezi lidmi ve svém okolí, ztotožňují se s dětskou skupinou, jejíž normy 

přebírají. V tomto období se u dětí utvářejí rodičovské postoje, osvojují si chování 

k malým dětem a vytváří se vědomí mužské a ženské identity (Matějček, 2015). 

Během školní docházky se souvisle zlepšuje hrubá i jemná motorika. Děti jsou 

rychlejší, mají větší svalovou sílu a zlepšují se nápadně v koordinaci pohybů celého 
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těla. Opakované studie prokázaly vliv tělesné síly a obratnosti na postavení dítěte ve 

skupině, na jeho oblíbenost a vůdčí roli. 

Také ve smyslovém vnímání jsou zřetelné pokroky, zejména ve zrakovém a 

sluchovém vnímání. Děti vše důkladně zkoumají a jejich vnímání již není tolik závislé 

na jejich přáních a potřebách v daném okamžiku. To je důsledkem zlepšení pozornosti, 

vytrvalosti a soustředění. Školák se postupně uvolňuje od přítomnosti, a je schopen 

pochopit význam časového průběhu, např. později, zítra, brzy apod. Ovšem stále 

nechápe význam abstraktních pojmů, např. nekonečno, svoboda apod.  

Ve školním věku se významně zdokonaluje také řeč, která napomáhá učení a 

zapamatování si. Dítě si rozšiřuje slovní zásobu, dokáže používat složitější věty a 

souvětí, které používáním gramatických pravidel dosahují vyšší úrovně. Na počátku 

školní docházky znají děti okolo 18 000 slov, na konci školní docházky, tj. v 15. letech 

je to asi 30 000 slov. 

Mezi dětmi jsou velké rozdíly ve slovní zásobě, jejím obsahu, skladbě vět apod. 

Pro mnoho dětí je řeč ve škole stejní jako v domácím prostředí, pro některé toto neplatí. 

Jsou to děti ze slabšího sociálního prostředí, z jiných kulturních nebo etnických skupin. 

Výzkumné studie potvrzují, že kulturně deprivované děti v řeči zaostávají. Rozdíly mezi 

dětmi jsou též založeny na individuálních vlohách a podnětech z prostředí. 

Rychlý rozvoj řeči podporuje rozvoj paměti, která je ve školním věku stabilnější. 

To platí pro paměť krátkodobou i dlouhodobou. Zlepšování paměti je podmíněno 

rozmanitostí znalostí, snadnější integraci nových znalostí do již osvojených a jejich 

větší propojenosti, ale také tím, že dítě začíná používat záměrné paměťové strategie. 

Ve školním věku má učení nový rozměr, více se opírá o řeč a je plánovité a 

záměrné. Dítě si osvojuje též obecné postupy učení, dokáže se ve výuce soustředit na 

více věcí současně (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

3.6 Období dospívání (15 – 18 let) 

Dospívající jedinci se v důsledku rychlého tělesného růstu mění i emocionálně. 

Toto období je velmi náročné nejen pro dítě samotné, ale i pro jeho okolí. Myšlení 

dospívajícího se posunuje k abstraktnímu uvažování, jedinec je stále spíše egocentrický, 

hodně přemýšlí o svém vlastním já, o morálce, významný je respekt k autoritám. 

Souhlas se svým chováním hledá u vrstevníků. Pro okolí bývá problematická agresivita, 

která vzniká z prožívaných frustrací. Dospělé normy chování se objevují v pozdním 
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období adolescence, jedinec má flexibilní a empatické myšlení, ustupuje egocentrismus 

(Sedlářová, 2008). 

Dospívání je charakterizováno emoční labilitou, změnami nálad, impulzivním 

jednáním a nepředvídatelnými až konfliktními reakcemi. Potíže s učením vznikají díky 

obtížné koncentraci pozornosti, Jedinec je často unavený až apatický. Tento stav se 

střídá se stavy vystupňované aktivity, což může vyústit v poruchy spánku. Mnozí 

jedinci neustále pozorují své vnitřní stavy a konflikty, přemýšlejí o nich a často utíkají 

od reality do svého vnitřního světa. Rozvoj motoriky je výrazný, jedinci získávají 

dovednosti, které vyžadují sílu, hbitost rovnováhu a jemnou koordinaci pohybů. 

Vizuální vnímání souvisí s abstraktním vnímáním a v tomto období dosahuje maxima. 

Méně nápadně pokračuje i vývoj řeči. Stále se rozrůstá slovní zásoba, větná stavba je 

složitější než v předchozím období, stejně jako celková výrazová schopnost. 

Vývoj inteligence dosahuje vrcholu v počtu řešených problému, zároveň se mění 

kvalita myšlenkových operací. Jedinec začíná přemýšlet o myšlení, což mu umožňuje 

dosáhnout velkého počtu myšlenkových kombinací. Dospívající jedinec se odpoutává 

od rodiny a hledá si svůj způsob jak samostatnosti dosáhnout a neztratit vztah 

k rodičům, kteří zůstávají jejich nejdůležitější sociální oporou. Člověk si v tomto období 

pokládá mnoho otázek týkajících se jeho existence: kdo jsem, kam směřuji, kam patřím, 

jaký jsem a jaké jsou mé hodnoty. Poznává své možnosti a meze, snaží se přijmout svou 

jedinečnost i se všemi nedostatky, což může být obtížné. Úspěšná individualizace 

znamená přijmout za sebe odpovědnost, vnímat se psychicky odlišně od rodičů i 

vrstevníků, vnímat sebe sama jako osobu jednající nezávisle na druhých i na jejich 

mínění, aniž by to přinášelo pocity viny nebo úzkosti. Dospívající jedinec zkoumá 

všechny morální a duchovní hodnoty dospělých a podrobuje je přísné kritice, snaží se 

nalézt vlastní jedinečnost. Chce být nezávislým, samostatným a potřebuje mít dobré 

společenské uplatnění (Langmeier, Krejčířová, 2006). 
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4 SPECIFIKA  KOMUNIKACE  S NEMOCNÝMI  DĚTMI 

 Tato kapitola se zabývá komunikací s nemocnými dětmi, která je velmi 

specifická a náročná, protože zahrnuje všechna vývojová období dětského věku, z nichž 

každé klade na komunikační schopnosti sestry jiné nároky. Součástí komunikace 

s nemocnými dětmi je i komunikace s jejich rodiči, kteří se podílejí na péči o nemocné 

dítě. 

Příchod dítěte do nemocnice je náročný nejen pro dítě samotné, ale i pro jeho 

rodiče. Sestra se snaží dítě zbavit strachu a seznámit jej s průběhem ošetření nebo 

možné hospitalizace. Na ošetřovatelské péči o nemocné děti se podílí především 

všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí dětské sestry. Dětská sestra má 

několik důležitých úkolů, kterými jsou zejména: podpora zdraví dětí, edukace v oblasti 

prevence onemocnění a úrazů u dětí, realizace ošetřovatelského procesu u dětí 

(Sikorová, 2011). 

Je důležité uvědomit si, že první dojem, který u dítěte vyvoláme, předurčuje 

úspěšnost přizpůsobení se dětského pacienta i jeho rodičů na pobyt v nemocnici. Rodiče 

malých pacientů jsou často poučeni o různých ošetřovatelských nebo vyšetřovacích 

postupech, a také se jich dožadují. Přejí si, aby byla zajištěna jejich práva. Zde platí, že 

zachováváme běžný přístup k dítěti, ať je jeho stav jakýkoliv. Nejednáme chaoticky, ale 

klidně, zmenšíme tak dětské obavy (Boledovičová, 2006). 

Rodiče často chtějí být rovnocennými partnery ve zdravotnickém týmu, proto je 

ze strany zdravotnického personálu nutná upřímnost a aktivní naslouchání, které je 

v celém komunikačním procesu rozhodující (Kyle, 2008). 

Obecně předpokládáme, že ošetřovatelské postupy a léčebné výkony v pediatrii 

by měly být šetrné a pokud možno bezbolestné. Sestra si musí uvědomit, že každé dítě 

je jiné, reaguje jinak a není možné se všemi dětmi pracovat stejným způsobem. Před 

každým výkonem, byť malým, je třeba dítě na proceduru připravit a pokusit se je získat 

ke spolupráci. 

Sestra vysvětlí dítěti, co ho čeká přiměřeně jeho věku. U malých dětí je dobré některé 

věci popsat jinými slovy. Zásadou je nelhat, sestra by měla mluvit klidně, jednoduše, 

srozumitelně a měla by dítěti ponechat možnost ovlivnit alespoň část dění, to znamená 

např. vybrat si ruku, ze které se uskuteční odběr krve. Během výkonu je sestra s dítětem 
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v neustálém kontaktu, mluví na něj a časově ho orientuje, např. „už to bude“ nebo „za 

chvilku končíme“ apod. 

Sestra by se měla snažit o individuální přístup, reagovat klidně a citlivě. 

Nenechá dítě dlouho čekat na eventuální výkon, zkrátí přípravu pomůcek a nepřipravuje 

je před ním. Vše vysvětlí pravdivě a bere vážně názory dítěte, jeho přání a podle povahy 

výkonu mu umožní ovlivnit situaci. Aktivně spolupracuje s rodiči, kteří mohou pomoci 

dítěti situaci překonat. Společně s ostatními sestrami a lékaři vyhledává pro děti 

šetrnější postupy při ošetření. 

Samozřejmostí je přítomnost rodiče při ošetření, protože ti jsou pro dítě 

nejdůležitější oporou. Aby mohli dětem pomoci, sami potřebují informace o tom, co 

mají dělat, jak dítěti ulevit, jak ho ochránit. Neporozumění situaci a potřebám dítěte 

v konkrétní situaci může vést až k nedůvěře vůči ošetřujícímu personálu a negativnímu 

vnímání léčby. 

Sestra musí s rodiči hovořit o jejich pocitech, aby byli schopni svoje dítě 

povzbudit a vysvětlit mu, že i když se cítí nepříjemně, bude brzy zdrávo.  Spolupracující 

rodiče dítěti naslouchají a tlumočí jeho názory sestrám a lékařům. Ovládají své emoce, 

protože pokud je klidný rodič, je většinou klidné i dítě. Proberou s personálem 

předchozí špatné zkušenosti dítěte s léčebnými výkony, s hospitalizací, s ošetřujícím 

personálem. Rodiče mohou poradit sestrám, čím dítě zaujmout a co mu pomáhá 

(Řezníčková in Sedlářová, 2008). 

Způsob jakým dítě vnímá nemoc nebo zranění často souvisí s postojem rodičů, 

proto péče o dítě vyžaduje posouzení a intervenci spolu s rodinou (James, 2013). 

Nejen nemoc dítěte, ale zejména hospitalizace klade na rodiče velké nároky. 

Ocitají se v situaci, která je pro ně nová. Pokud dítě doprovází jen jeden z rodičů, nemá 

podporu druhého partnera ani širší rodiny. Rodiče často čelí situacím, kterým nerozumí, 

chybí jim informace, nebo je jich naopak až moc. Při hospitalizaci spolu s dítětem ztrácí 

soukromí a bývají velmi unaveni. Podpora ze strany zdravotnického personálu je 

žádoucí, pomůže rodičům překonat těžké chvíle a umožní jim být dostatečnou oporou 

pro své dítě (Řezníčková in Sedlářová, 2008). 

Výsledkem efektivní komunikace s dětským pacientem by měla být jeho aktivní 

spolupráce. Sestra by měla při komunikaci s nemocným dítětem vycházet z jeho 

aktuálního psychického, fyzického a zdravotního stavu, protože dítě je zranitelnější než 

dospělý a v komunikaci s ním je především potřeba pochopení a trpělivost. Sestra musí 
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dbát na srozumitelnost informací, měla by je také přizpůsobit věku dítěte (Vitoň, 

Vilemínský, 2014). 
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5 URGENTNÍ  OŠETŘOVATELSKÁ  PÉČE 

 V této kapitole bude popsána urgentní ošetřovatelská péče a Oddělení urgentního 

příjmu pro děti Fakultní nemocnice v Motole. 

 Zásadním momentem urgentní ošetřovatelské péče je rychlé posouzení 

zdravotního stavu pacienta a případné provedení nutného zásahu. Urgentní 

ošetřovatelství poskytuje specializovanou péči nemocným s velmi širokým spektrem 

onemocnění nebo poranění. Urgentní péče znamení neustálou kontrolu pacientova stavu 

včetně monitorace základních životních funkcí (Kolektiv autorů, 2009). 

 Pokud se týká dětí, musí urgentní ošetřovatelská péče řešit psychologické a 

fyziologické rozdíly mezi dětmi z hlediska jejich věku a vývoje. V této péči hrají sestry 

velmi důležitou roli, protože jsou přítomny prvnímu kontaktu, triáži  a navazující péči 

na oddělení urgentního příjmu (James, 2013). 

5.1 Oddělení urgentního příjmu pro děti Fakultní nemocnice v 

Motole 

Oddělení dětského urgentního příjmu vzniklo v roce 2011. Toto pracoviště je 

jediným dětským urgentním příjmem v České republice. Oddělení se skládá z 3. částí, 

ze samotného Dětského urgentního příjmu, z pracoviště LSPP dětí (Lékařská služba 

první pomoci) a Dětské cizinecké ambulance. 

Na Dětský urgentní příjem jsou pacienti přiváženi rychlou zdravotnickou 

záchrannou službou nebo leteckou záchrannou službou. Jsou zde ošetřovány pouze děti, 

a to ve věku 0-19 let s akutními obtížemi interními i úrazovými. Přijímány jsou rovněž 

děti z LSPP ve stavech, které neumožňují ošetření v ambulanci LSPP, a dále děti ke 

krátkodobé observaci z odborných ambulancí, nejčastěji z neurologické nebo 

chirurgické ambulance. V roce 2014 zde bylo ošetřeno 5 463 pacientů. 

 Pokud se jedná o akutní obtíže interního charakteru, jsou to často děti 

s kolapsovými stavy, dehydratované děti s akutní gastroenteritidou, s dušností, 

poruchami vědomí, křečemi, laryngitidami, febriliemi a alergickými reakcemi. Přijímáni 

jsou i pacienti po intoxikacích léky, rostlinami či alkoholem. Časté jsou i poruchy 

duševního stavu u adolescentů. Z úrazů jsou častá polytraumata, způsobená dopravními 

nehodami nebo pády z výšky, tupá traumata lbi, dále otevřené i uzavřené zlomeniny, 

tržné a řezné rány, atd. 
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 Na observačních lůžkách může být pacient sledován až 8 hodin. Jde velmi často 

o děti s akutní gastroenteritidou ke krátkodobé parenterální rehydrataci, děti s  

alergickými reakcemi, s akutní laryngitidou, adolescenty po intoxikaci alkoholem, ale i 

děti po repozicích zlomenin v analgosedaci.  

 Na oddělení je trvale přítomen 1 lékař (atestovaný pediatr), někteří z lékařů mají 

výcvik nebo atestaci v urgentní medicíně, 2 – 3 dětské nebo všeobecné sestry se 

specializací ARIP v pediatrii (specializační vzdělání pro sestry v anesteziologické, 

resuscitační a intenzivní péči v pediatrii) nebo zdravotničtí záchranáři a 1 sanitář, během 

dopoledne. V nočních hodinách dochází sanitáři na výzvu. Na výzvu docházejí rovněž 

konziliáři všech dětských specializací. K pacientům s polytraumaty se přivolává dětský 

traumatým.  

 Oddělení je vybaveno dvěma vyšetřovacími lůžky, jedním vyhřívaným lůžkem 

pro kojence a čtyřmi observačními lůžky. Všechna lůžka jsou monitorována. Dále je 

k dispozici resuscitační box, výplachovna, zákrokový sálek a sádrovna. Z vyšetřovacích 

metod je využíván přímo na oddělení analyzátor poin-of-care testing (POCT) a EKG 

(elektrokardiogram). Ostatní vyšetřovací metody, jako RTG (rentgen), CT (počítačová 

tomografie) a UZ (ultrazvukové vyšetření) navazují na oddělení a jsou rychle a snadno 

dostupné. 

 Oddělení dětského urgentního příjmu je součástí krizové připravenosti dětské 

části Fakultní nemocnice v Motole, a pokud je vyhlášen traumaplán, je lékař oddělení, 

který je ve službě, velitelem dětské části FN Motol (Dissou,2015). 
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6 EMPIRICKÁ  ČÁST 

 V empirické části této práce budou uvedeny cíle práce, metodika šetření a 

charakteristika zkoumaného vzorku, rovněž budou uvedeny přepisy rozhovorů se 

sestrami a rodiči, analýza těchto rozhovorů a diskuse nad získanými poznatky. 

6.1 Cíle práce  

Cílem práce bylo zmapovat komunikační dovednosti personálu s rodiči 

nemocných dětí, zjistit, zda jsou rodiče s komunikačními schopnostmi personálu 

převážně spokojeni, či nespokojeni. Dalším cílem je popsat, co rodičům nemocných dětí 

v komunikaci s personálem chybí, a také jak jsou spokojeni s komunikací sester s jejich 

dětmi. 

6.2 Metodika šetření 

 Průzkum byl prováděn na Oddělení urgentního příjmu pro děti Fakultní 

nemocnice v Motole mezi sestrami, které zde pracují a rodiči přijímaných dětí. Průzkum 

probíhal v období od září 2015 do ledna 2016. Byla zvolena kvalitativní metoda 

strukturovaného rozhovoru, který byl následně přepsán. Byly porovnávány dva soubory 

respondentů, kdy jeden soubor tvořily sestry, pracující na oddělení a druhý soubor 

rodiče dětí přijatých na Oddělení urgentního příjmu pro děti. Původní záměr byl, aby 

přijímané děti rodičů, kteří poskytnou rozhovor, měli prioritu ošetření 1, to znamená 

neodkladné ošetření. Ukázalo se, že získat tyto rodiče pro rozhovor je velmi obtížné, a 

proto byli do souboru respondentů zařazeni i rodiče, jejichž děti měly prioritu ošetření 

2, což znamená ošetření nejpozději do 1 hodiny od přijetí.  

Na Oddělení urgentního příjmu pro děti pracuje 13 sester, z nichž 10 souhlasilo 

s poskytnutím rozhovoru, 3 sestry odmítly. V době provádění průzkumu bylo osloveno 

větší množství rodičů, jejichž děti byli na Dětský urgentní příjem přijati, většina z nich 

ovšem odmítla rozhovor poskytnout. Nakonec bylo pro rozhovor získáno 10 rodičů, 

jejichž děti měly prioritu ošetření 1 a 2. Všechny rozhovory byly vedeny anonymně, 

proto nejsou uváděna jména, ani iniciály, ani datum ošetření. Rozhovory byly nahrány 

na diktafon a následně přepsány. 
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6.3 Charakteristika zkoumaného vzorku 

 První soubor respondentů tvoří sestry, které pracují na Oddělení urgentního 

příjmu pro děti. Celkem poskytlo rozhovor 10 sester. Věkové rozpětí je u sester 25 – 53 

let, délka praxe ve zdravotnictví činí 7 – 35 let, většina sester pracuje ve zdravotnictví 

15 a více let, některé sestry mají specializaci ARIP v pediatrii nebo dětská sestra, ev. 

některou ze specializací v současné době studují, výjimkou nejsou ani sestry 

s vysokoškolským vzděláním. Druhý soubor respondentů tvoří rodiče, dětí přijatých 

k ošetření na Dětský urgentní příjem. Celkem poskytlo rozhovor 10 respondentů, 

z nichž bylo 9 matek a 1 babička. Věkové rozpětí respondentů je 29 – 65 let, polovina 

respondentů má středoškolské vzdělání, ostatní mají vysokoškolské nebo základní 

vzdělání. Většina matek má více dětí, než jedno. 

6.4 Přepis rozhovorů se sestrami 

Sestra č. 1 

žena, 32 let, bezdětná, vzdělání vysokoškolské, praxe 9 let 

1. Jak probíhá první kontakt s rodiči dítěte přijatého na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti? 

„No, tak já je určitě pozdravím, bohužel se nepředstavuji. Myslím si, že je to určitě 

vhodný, ale nedělám to, protože na to není čas. Hned se vrhnu na dítě, ale určitě 

pozdravím, to jo. Ruku taky nepodávám, to dělá lékař. i když jak který, všichni lékaři se 

představují. Ruku jim fakt nepodávám, jdu za pacientem, za dítětem. Asi kdybychom byli 

v jiné roli, situaci, asi bych to udělala, ale tady na to není vůbec čas. Oční kontakt je 

důležitý, samozřejmě že se snažím, ale když budu píchat kanylu a rodiče se budou na 

něco ptát, tak ne. Ale když je musím o něčem informovat, dívám se jim do očí, to jo. A 

úsměv? To podle situace, vždycky se to nehodí, to znáš taky. 

Snažím se odborné výrazy moc nepoužívat, protože co jsme se tak učili ve škole, s 

laikama by se tak mluvit nemělo, aby nám rozuměli, chápeš? Rozhodně rodičům 

neřeknu, že má dítě frakturu, řeknu, že má zlomenou ruku. Když mluvím s lékařem, tak 

odborné výrazy používám, s rodiči ale ne. Snažím se podávat srozumitelné informace, 

většinou dopředu přemýšlím, co řeknu. Já komunikuju aktivně. To vidíš i na těch 

rodičích, jak jsou kolikrát takový roztěkaný, nevědí, co se bude dít. Takže já za nimi 

kolikrát sama jdu a řeknu jim, co budeme dítěti dělat, teď odebereme krev, potom 

pojedeme na rentgen apod., zkrátka něco navíc, aby nebyli tak vyděšení. Ale myslím, že 
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každý to taky nedělá. Ale jak říkám, jak u kterého pacienta, když je to nějaké  

polytrauma, tak se tohle rozhodně nestíhá.“ 

2. Myslíte si, že umíte dobře komunikovat s dětmi? 

„To je těžká otázka. Ale ano, umím. Snažím se, aby veškerá moje komunikace byla 

srozumitelná, aby to byla i hra pro děti, snažím se vymyslet něco, že máme třeba o pana 

doktora speciální úkol, který musíme zvládnout. Snažím se mluvit s dětmi podle jejich 

věku, aktivně, přebírám iniciativu, říkám jim co dělat, aby se nebály. Tohle jsme 

probíraly v nějakém komunikačním kurzu, dříve jsem nad tím nepřemýšlela a teď jsem si 

ověřila, že to funguje.“ 

Představuješ se dětem? „Hele, většinou ne, ale když nemá dítě u sebe rodiče a já musím 

dělat jinou práci, tak mu třeba řeknu svoje jméno a kdyby něco potřeboval, tak ať na mě 

zavolá jménem, že přijdu. Tak tohle někdy dělám, ale ne často, asi bych to měla dělat u 

každého, jen není čas, no, nevím. Vždy se snažím usmívat. Jestli pozdravím? Jasně, že 

jo. Pohlazení a doteky, to podle mě u někoho jde a u někoho ne. Rozhodně to není tak, 

že bych každé dítě pohladila, zkrátka jak to tak nějak přijde, když cítím, že má strach, 

tak ho pohladím.“ 

Hraje v komunikaci s dětmi roli fakt, že má sestra vlastní děti? „Určitě jo, i když já to 

nedokážu dobře posoudit, protože děti nemám, ale když je někdo má, asi se dívá na 

spoustu věcí jinak.“ 

3. Hrají v komunikaci s rodiči nemocného dítěte roli Vaše sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní jevy? 

„Bohužel hraje, chtěla bych ke všem přistupovat stejně, ale když mi jsou lidi sympatický, 

tak se ten hovor rozvine víc. Když je to takový strohý, jsem taky strohá. Přizpůsobím se 

tomu, jak se chovají ti rodiče.“ 

4. Došlo k nějaké konfliktní situaci mezi rodiči a personálem? 

„ Určitě došlo, konflikty nemám ráda, jsem si vědoma toho, že musím zůstat klidná, i 

když druhá strana není. Většinou jsou rodiče nervózní, mají strach a my musíme být ti 

klidní.“ 

5. Jak jste se v takové situaci zachoval/a? 

„Snažím se vše vyřešit v klidu, ale sprostý chování si teda líbit nenechám, slušně se 

ohradím.“ 

6. Zachováváte při komunikaci s rodiči soukromí? 

„P ři rozhovoru nevím, ale jinak se snažím, aby bylo dítě odděleno od ostatních pacientů 

závěsem. Musím říct, že k rodičům přistoupím blíž, ale že bych mluvila vysloveně 
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potichu nebo, že bych si uvědomila, že jsou tam ještě jiní, to asi moc nedělám. Asi kdyby 

to bylo něco velmi závažného, vzala bych si rodiče na sesternu.“ 

7. Pociťujete nějaké překážky v komunikaci s rodiči dětí přijímaných na urgentní 

příjem? 

„To je o těch jednotlivých rodičích. Když jsou v pohodě, tak komunikace plyne úplně 

normálně. Pro mě je překážkou, když musím během minuty odpovídat pořád na jednu a 

tu samou otázku dokola.“ 

8. Které komunikační dovednosti považujete pro sestru na Oddělení urgentního příjmu 

dětí za nejdůležitější? 

„Empatie, jak vůči pacientovi, tak jeho rodičům. Vlídné slovo, myslím si, vždycky hodně 

pomůže. Umět mluvit s dětma, i když nevím, jestli já to umím. Snaha komunikovat na 

profesionální úrovni s dítětem i rodiči. Snažit se dětem říkat, co všechno budu dělat, 

určitě se to vyplatí.“ 

9. Byl/a byste ochotná se dále zlepšovat v komunikačních dovednostech pod vedením 

odborníka? 

„V naší práci je důležitý sbírat pořád nový informace, takže určitě ano. Třeba otázka 

agrese je dost aktuální, takže pokud by byl nějaký kurz, který by nás na tohle připravil, 

tak jsem ochotná se dál vzdělávat.“ 

 

Sestra č. 2 

muž, zdravotnický záchranář, 25 let, vzdělání vyšší odborné, praxe 7 let, 2 děti 

1. Jak probíhá první kontakt s rodiči dítěte přijatého na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti? 

„Pozdravím se s rodiči. No, úplně se nepředstavuju. Řeknu, co jsem, tedy sestra, ne 

lékař, takže se vlastně nepředstavuju, tak jak bych mohl. Pokud chtějí rodiče vědět 

jméno, řeknu jim jméno, ale máme jmenovky. Ruku určitě nepodávám, protože ošetřuju 

pacienta. Pokud mluvím s rodiči, určitě se snažím usmívat, a dívám se na ně. Všechno 

se snažím vysvětlit srozumitelně, odborné výrazy téměř nepoužívám. Pokud je potřeba 

rodičům něco říct, řeknu jim to hned, nečekám, až se zeptají, třeba, co se bude dít dál 

s dítětem, až ho prohlédne lékař, a tak.“ 

2. Myslíte si, že umíte dobře komunikovat s dětmi? 

„Myslím, že jo. Svým pacientům říkám, kdo jsem, aby věděli, na koho se můžou obrátit. 

Pozdrav? Samozřejmě, že ano. Na děti mluvím srozumitelně, podle toho kolik jim je let, 

to je zkrátka potřeba, vždycky se na ně dívám. Dítě určitě prožívá stres, tak se snažím 
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být aktivní a na všechno ho připravit, aby se nebálo. Když je to nějakej prcek, určitě ho i 

pohladím, ale to záleží na situaci, ale úsměvy to jo, to je potřeba. Nevadí mi ošetřovat 

děti, je to určitě příjemnější než s dospělými, se kterými mám taky dost zkušeností. S 

dětmi není komunikace tak formální, tak snad mi to jde.“ 

Hraje v komunikaci s dětmi roli fakt, že má sestra vlastní děti? 

„To si nemyslím, že by to hrálo roli, neovlivňuje mě to.“ 

3. Hrají v komunikaci s rodiči nemocného dítěte roli Vaše sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní jevy? 

„I když by mi byl někdo nesympatický, nedal bych to najevo. Chci si zachovat 

profesionální přístup.“ 

4. Došlo k nějaké konfliktní situaci mezi rodiči a personálem? 

„N ěkolikrát. Většinou je to tak, že rodiče nechtějí přijmout informace tak, jak jsou, nebo 

si jdou tvrdě za svým názorem, i když se třeba neslučuje s nějakými lékařskými nebo 

ošetřovatelskými postupy. Často je problém s vybíráním poplatků za pohotovostní 

službu, taky někdy nechtějí, aby se do dítěte píchalo, i když lékař naordinoval odběr 

krve, a tak…“ 

5. Jak jste se v takové situaci zachoval/a? 

„Asi je dobře všechno řešit s chladnou hlavou, upozornit rodiče, že mohou podat 

stížnost, ev. vyhledat ošetření v jiné nemocnici.“ 

6. Zachováváte při komunikaci s rodiči soukromí? 

„Tak to tady fakt nejde, je tu otevřený prostor, ale zase tady nesdělujeme žádné 

choulostivé informace, vše se týká ošetřovatelské péče, plánu vyšetření apod. Pokud by 

se sdělovalo něco velmi závažného, to stejně sděluje lékař, a ten má možnost odvést 

rodiče mimo oddělení. Na soukromí velmi dbáme u pacientů s psychiatrickou 

diagnózou, kdy jim umožňujeme nerušený pohovor s psychiatrem v oddělené místnosti.“ 

7. Pociťujete nějaké překážky v komunikaci s rodiči dětí přijímaných na urgentní 

příjem? 

„Já žádné nepociťuji, ani jazykové, protože umím anglicky a domluvím se.“ 

8. Které komunikační dovednosti považujete pro sestru na Oddělení urgentního příjmu 

dětí za nejdůležitější? 

„Pozitivní přístup, vlídnost a nešetřit úsměvy, empatie a odolnost proti stresu, asertivní 

jednání u agresivnějších pacientů.“ 

9. Byl/a byste ochotná se dále zlepšovat v komunikačních dovednostech pod vedením 

odborníka? 
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„Prošel jsem kurzem proklientské komunikace, ten byl dost zajímavý, učili nás zvládat 

konfliktní situace apod. Čas od času se vyskytne nějaký seminář, nebráním se dalším 

novým věcem.“ 

 

Sestra č. 3 

žena, 39 let, vzdělání středoškolské, praxe 20 let, 1 dítě 

1. Jak probíhá první kontakt s rodiči dítěte přijatého na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti? 

„P řevezmu si pacienta od záchranné služby a chovám se k dítěti i k rodičům podle toho, 

co mi řeknou záchranáři, pokud mi řeknou, že byly s rodiči konflikty již v sanitě, chovám 

se k nim slušně, ale odměřeně. Prvotní je pro mě nemocné dítě, které ošetřuji s ohledem 

na jeho zdravotní stav a rodiče moc nevnímám. Určitě pozdravím. Nepředstavuji se, u 

sester to snad ani není zvykem, stejně jako podání ruky. Tohle dělají na našem oddělení 

lékaři. Usmívám se, pokud je to vhodné. Nepoužívám odborné výrazy, proto si myslím, 

že jsou moje informace srozumitelné. Když je to potřeba, tak rodičům informace 

zopakuji, abych věděla, že mi porozuměli. Zajímám se hlavně o dítě, a tak spíš 

vyčkávám na otázky rodičů, aktivně komunikuji, když potřebuji jejich spolupráci. Určitě 

se na ně při rozhovoru dívám.“ 

2. Myslíte si, že umíte dobře komunikovat s dětmi? 

„Usmívám se na dítě a snažím se s ním mluvit podle jeho věku, jinak mluvím 

s batoletem, jinak s patnáctiletou slečnou. Sama mám dítě, a tak vím, že děti vyžadují 

srozumitelnou komunikaci, přizpůsobenou věku. Nepředstavuji se, pozdravím a řeknu 

mu, že jsem sestra, co s ním budu dělat, a že ho přijde vyšetřit lékař. V rozhovoru 

s dítětem jsem aktivní, ptám se ho na věci, které s onemocněním nesouvisí. Třeba, kam 

chodí do školy nebo do školky, do které třídy, jestli má doma nějaké zvířátko apod. Děti 

jsou pak klidnější, menší děti někdy uklidňuju pohlazením. Celkově bych řekla, že moje 

komunikace s dětmi je srozumitelná, že mi to docela jde.“ 

Hraje v komunikaci s dětmi roli fakt, že má sestra vlastní děti? 

„Ur čitě ano. Řekněme, že mám trénink z domova.“ 

3. Hrají v komunikaci s rodiči nemocného dítěte roli Vaše sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní jevy? 

„Ano, hrají. S rodiči, kteří mi jsou sympatičtí, jsem ochotnější navázat „bližší kontakt“, 

více se jim věnuji a více vysvětluji. S rodiči, kteří například neustále telefonují nebo 

nějak jinak narušují moji práci, tak k těm jsem většinou dost odměřená.“ 
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4. Došlo k nějaké konfliktní situaci mezi rodiči a personálem? 

„V poslední době jsem byla svědkem konfliktní situace, která se týkala mojí kolegyně a 

rodičů malého pacienta, kteří bránili kolegyni v ošetření dítěte.“ 

5. Jak jste se v takové situaci zachoval/a? 

„Zastala jsem se kolegyně, ošetření bylo nezbytné, přesto se do situace musel vložit 

lékař a vše rodičům ještě jednou vysvětlit.“ 

6. Zachováváte při komunikaci s rodiči soukromí? 

„Někdy nechci, aby informace, které sděluji, slyšel ještě někdo jiný, tak si vezmu rodiče 

trochu stranou nebo ztiším hlas. Na našem pracovišti je velmi obtížné být v soukromí, 

nemáme žádné oddělené boxy, používáme pouze zástěny nebo závěsy.“ 

7. Pociťujete nějaké překážky v komunikaci s rodiči dětí přijímaných na urgentní 

příjem? 

„P řekážkou je někdy agresivita rodičů, kteří se za každou cenu dožadují velmi rychlého 

a okamžitého ošetření, bez ohledu na nějaké pracovní postupy a možnosti. A taky 

jazyková bariéra u cizinců.“ 

8. Které komunikační dovednosti považujete pro sestru na Oddělení urgentního příjmu 

dětí za nejdůležitější? 

„Asi by to měla být vstřícnost k rodičům, ochota odpovídat na jejich i hloupé otázky, 

protože rodiče jsou zkrátka a dobře ve stresu. Potom umět komunikovat s dětmi, to je 

asi nejdůležitější, protože musíme umět vysvětlit dětem různých věkových kategorií, co 

s nimi budeme dělat, proč a jak to budeme dělat. Musíme je přemluvit ke spolupráci, 

když je to potřeba.“ 

9. Byl/a byste ochotná se dále zlepšovat v komunikačních dovednostech pod vedením 

odborníka? 

„P řed dvěma lety jsem prošla kurzem komunikačních dovedností, kdy nás učili zvládání 

určitých modelových situací. Pokud by mi zaměstnavatel nabídl něco podobného znovu, 

zúčastnila bych se.“ 

 

Sestra č. 4 

žena, 51 let, vzdělání středoškolské, specializační vzdělání: ARIP v pediatrii, praxe 32 

let, 2 děti 

1. Jak probíhá první kontakt s rodiči dítěte přijatého na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti? 
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„Nepředstavuju se, pozdravím rodiče a řeknu jim, kam se mohou posadit. Uložím dítě 

na lůžko a začnu ho ošetřovat, změřím mu základní vitální funkce a udělám další úkony, 

které jsou potřeba, to podle toho s čím dítě přichází. Oční kontakt? Snažím se. Když 

mluvím na rodiče, dívám se na ně. Odborné výrazy? Myslím, že je nepoužívám, mluvím 

srozumitelně, je to potřeba, rodiče jsou ve stresu, že mají dítě v nemocnici, tak by asi 

nějaké odborné výrazy a termíny nepochopili. Ve většině případů se starám o dítě a 

odpovídám na otázky rodičů, až když se mě na něco zeptají. Ale jak kdy.“ 

2. Myslíte si, že umíte dobře komunikovat s dětmi? 

„Tak snad se mi to daří. Snažím se s dítětem komunikovat aktivně, ale taky záleží na 

tom, jak je člověk naladěný a kolik je ještě jiné práce. Jestli mám čas pacientovi 

všechno vysvětlovat, nebo musím dělat všechno v rychlosti, protože na mě čeká ještě 

jiný pacient. Určitě přizpůsobuju komunikaci věku dítěte a jeho stavu, to hlavně. Říkám 

jim, co budu dělat já, co lékař, jaká budou vyšetření, ale jak říkám, záleží na situaci a 

mých časových možnostech. Neverbální komunikaci… no, to nevím, jestli ji používám, 

ale asi jo, usmívám se, nemračím se, menší děti pohladím, pokud to situace dovolí. Oční 

kontakt? Ano, asi ano. Jestli dítě pozdravím? Samozřejmě.“ 

Hraje v komunikaci s dětmi roli fakt, že má sestra vlastní děti? 

„Tak nad tím jsem nikdy nepřemýšlela. Nedokážu ti odpovědět. Asi se spíš vcítím do 

toho rodiče, jsem taky rodič, to spíš. Pochopím, že rodiče jednají teď jinak, než bych 

očekávala, protože jsou vystrašení a ve stresu, nevědí, co bude dál. Někdy očekávají, že 

bude všechno hotovo rychleji, než se to děje.“ 

3. Hrají v komunikaci s rodiči nemocného dítěte roli Vaše sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní jevy? 

„Občas to hraje velkou roli. Takový ten první kontakt, ty se na něj podíváš a vidíš, že je 

naštvanej, tak s ním mluvíš jinak, než kdyby byl v pohodě, a byl ti sympatičtější.“  

4. Došlo k nějaké konfliktní situaci mezi rodiči a personálem? 

„Tak to asi určitě, ale že by to byl velkej konflikt, že by tady sestry a rodiče na sebe 

křičeli, tak to ne. Já jsem nikdy žádný velký konflikt s rodiči neměla, asi proto, že si 

dokážu včas uvědomit, že jsem přestřelila, a začít komunikovat nějak jinak, podívat se 

na problém z jejich strany.“ 

5. Jak jste se v takové situaci zachoval/a? 

„Nevím, jak bych se zachovala, asi bych se snažila o nějakou rozumnou domluvu, o 

nějaký kompromis, přijatelný pro obě strany.“ 

6. Zachováváte při komunikaci s rodiči soukromí? 
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„Nějak se snažím, ztiším hlas, aby mě slyšel jen ten jeden rodič. Taky si ho můžu vzít 

stranou, pokud by to bylo závažnější sdělení, ale to týká spíš lékaře.“  

7. Pociťujete nějaké překážky v komunikaci s rodiči dětí přijímaných na urgentní 

příjem? 

„Ur čitě jazyková bariéra při komunikaci s cizinci. Pro mě osobně je to velký problém.“ 

8. Které komunikační dovednosti považujete pro sestru na Oddělení urgentního příjmu 

dětí za nejdůležitější? 

„Podle mě je to komunikace s dítětem, aby sestra uměla mluvit s dětmi přiměřeně jejich 

věku. A na rodiče mluvit jednoduše, stručně, aby informace pochopili.“ 

9. Byl/a byste ochotná se dále zlepšovat v komunikačních dovednostech pod vedením 

odborníka? 

„Komunikace není nikdy dost, takže ano, byla bych ochotná.“ 

 

Sestra č. 5 

žena, 46 let, vzdělání středoškolské, specializační vzdělání: ARIP v pediatrii, praxe 25 

let, 2 děti 

1. Jak probíhá první kontakt s rodiči dítěte přijatého na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti? 

„Pozdravím rodiče, převezmu pacienta od záchranné služby a věnuji se hlavně 

pacientovi. Pokud mluvím s rodiči, tak se hodně přizpůsobím jejich stavu, mluvím 

pomalu, stručně a informace se snažím opakovat, abych si byla jistá, že mi rozumí. 

Rodičům se nepředstavuji, ani nepodávám ruku, máme jmenovky, pokud chtějí vědět 

moje jméno. Odborné výrazy většinou nepoužívám, chci, aby mi rodiče rozuměli. 

Málokdy začínám komunikovat s rodiči sama, starám se o dítě, a čekám, na co se rodiče 

budou ptát, ale taky to záleží na konkrétní situaci. Někdy je potřeba, abych začala 

rozhovor s rodiči aktivně já, to podle stavu dítěte. Pokud se rodiče ptají na postup 

vyšetření, řeknu jim svůj názor, co si myslím, že se bude dít. Se závažnějšími 

informacemi je odkazuji na lékaře. Když na rodiče mluvím, určitě se na ně dívám.“ 

2. Myslíte si, že umíte dobře komunikovat s dětmi? 

„Tak snad mi to po těch letech docela jde. Pozdravím dítě, nepředstavuji se, ale 

usmívám se, samozřejmě s ohledem na stav dítěte. Veškerou komunikaci musím 

přizpůsobit věku a hlavně zdravotnímu stavu dítěte, s dětmi jsem aktivnější. Když má 

polytrauma a je v analgosedaci, tak spolu moc mluvit nebudeme. Oční kontakt? To ano. 
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Musím dítě uklidnit, vysvětlit mu, co se bude dít. Menší děti i pohladím, pokud se to 

hodí.“ 

Hraje v komunikaci s dětmi roli fakt, že má sestra vlastní děti? „Určitě, protože 

v každém dítěti vidím to svoje.“ 

3. Hrají v komunikaci s rodiči nemocného dítěte roli Vaše sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní jevy? 

„Samozřejmě, že ano. Asi by to nemělo být, měli bychom být profesionálové, ale 

s rodiči, kteří mi jsou od prvního pohledu sympatičtí, se komunikuje lépe.“ 

4. Došlo k nějaké konfliktní situaci mezi rodiči a personálem? 

„Zažila jsem konflikt, ale teď si rychle nevzpomenu, kdy naposled, ale určitě to nebylo 

nic hrozného.“ 

5. Jak jste se v takové situaci zachoval/a? 

„ Řešení je podle situace, snažit se obě strany uklidnit a udělat to nejlepší pro dítě.“ 

6. Zachováváte při komunikaci s rodiči soukromí? 

„Snažím se o to, ztlumím hlas. Nic jiného moc nejde, máme tady na oddělení otevřený 

prostor.“ 

7. Pociťujete nějaké překážky v komunikaci s rodiči dětí přijímaných na urgentní 

příjem? 

„Jazyková bariéra, nic jiného mě nenapadá.“ 

8. Které komunikační dovednosti považujete pro sestru na Oddělení urgentního příjmu 

dětí za nejdůležitější? 

„Empatie je podle mě velmi důležitá, umět se vcítit do stavu rodičů a dítěte, umět je 

povzbudit.“ 

9. Byl/a byste ochotná se dále zlepšovat v komunikačních dovednostech pod vedením 

odborníka?  

„Jsem ochotná, chtěla bych se naučit asertivnímu jednání.“ 

 

Sestra č. 6 

Žena, 47 let, vzdělání středoškolské, specializační vzdělání: ARIP v pediatrii, praxe 26 

let, 2 děti 

1. Jak probíhá první kontakt s rodiči dítěte přijatého na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti? 

„Převezmu si dítě od záchranné služby a uložím ho na lůžko. Rodiče pozdravím, 

nepředstavuji se, ani nepodávám ruku, starám se o dítě. Pokud s rodiči mluvím, dívám 
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se na ně. Snažím se usmívat, to podle situace, myslím, že to může povzbudit. Když vidím, 

že mi rodiče nerozumí, opakuji to, co jsem již jednou řekla. Nepoužívám odborné výrazy 

a vysvětlím to jinak, srozumitelněji. Většinou komunikuji aktivně, snažím se vysvětlit 

rodičům sled událostí. Důležité je to podle mě u dětí ve vážném stavu, aby rodiče nebyli 

bez informací a trochu se uklidnili. Všechno ovšem v rámci mých kompetencí.“ 

2. Myslíte si, že umíte dobře komunikovat s dětmi? 

„Dětem se nepředstavuju, na to nejsme zvyklý, pozdravím ho. Oční kontakt, to se 

snažím, ale sama víš, že s batoletem to moc nejde. Usmívám se, jen v některých vážných 

situacích úsměv není na místě. V komunikaci jsem aktivní, musím se přizpůsobit věku 

dítěte, ale když dítě řve a řve, tak to prostě nedám, neuklidním ho. Někdy je lepší být 

zticha, protože moje mluvení dítě ještě víc rozčílí. Teď myslím hlavně malé děti, 

s adolescentem se domluvím bez potíží. Pokud to dítě akceptuje, tak ho pohladím, ale 

když vidím, že je mu to nepříjemné, tak to nedělám. Tak snad mi ta komunikace jde, 

ne?“ 

Hraje v komunikaci s dětmi roli fakt, že má sestra vlastní děti? „Bez debaty hraje, 

kdybych neměla děti, tak se asi budu chovat jinak, spoustu věcí bych nechápala.“ 

3. Hrají v komunikaci s rodiči nemocného dítěte roli Vaše sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní jevy? 

„Hodně, opravdu hodně. S rodiči, kteří mi jsou na první pohled sympatičtí, se mi mluví 

snadněji a poskytnu jim i informace navíc a ošetření dítěte probíhá v pohodě. 

V opačném případě se snažím chovat maximálně profesionálně, nikdo nemusí vědět, že 

mi je nesympatický. Snad se mi ti vždy daří, to ne můžu posoudit.“ 

4. Došlo k nějaké konfliktní situaci mezi rodiči a personálem? 

„Už jsem pár konfliktů zažila. Většinou se týkají toho, že rodiče nechtějí, aby se 

aplikovaly injekce, i když to je potřeba, protože to bude dítě bolet apod.“ 

5. Jak jste se v takové situaci zachoval/a? 

„Záleží na situaci, snažím se být vždy klidná, ale někdy se mi to taky nepodaří. Vždycky 

je někdo nespokojený. My, jako sestry, nejsme zvyklé, aby nám rodiče mluvili do 

ošetřování pacientů.“ 

6. Zachováváte při komunikaci s rodiči soukromí? 

„Samozřejmě, vždycky.“ 

7. Pociťujete nějaké překážky v komunikaci s rodiči dětí přijímaných na urgentní 

příjem? 
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„Ano, to je těžké. Někdy rodiče opravdu nechápou, co jim říkáme a chce to opravdu 

velkou trpělivost, tak tohle je na překážku. A taky jazyková bariéra u cizinců, a těch 

ošetříme hodně.“ 

8. Které komunikační dovednosti považujete pro sestru na Oddělení urgentního příjmu 

dětí za nejdůležitější? 

„Asi být slušná, myslím tím, chovat se slušně. Naslouchat, umět podat informace jasně a 

stručně a srozumitelně. A taky mít rád děti, bez toho se asi na dětském oddělení 

pracovat nedá.“ 

9. Byl/a byste ochotná se dále zlepšovat v komunikačních dovednostech pod vedením 

odborníka? 

„Mám sice za sebou kurz proklientské komunikace, ale klidně bych se zúčastnila i 

něčeho dalšího.“ 

 

Sestra č. 7 

Muž, 33 let, všeobecná sestra, vzdělání vysokoškolské, praxe 15 let, bezdětný 

1. Jak probíhá první kontakt s rodiči dítěte přijatého na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti? 

„Pozdravím, určitě nepodávám ruku, ani se nepředstavuju, oční kontakt, no to asi jo. 

Rodiče se stejně dívají na dítě, na to co s ním dělám, tak oční kontakt jen někdy. Snažím 

se netvářit se nepříjemně, usmívám se podle situace. Aktivně komunikuju, jen když 

potřebuji rodičům něco vysvětlit. Častěji, čekám na jejich iniciativu. Že bych se hrnul do 

toho si s nimi povídat, tak to je těžce individuální, musím si „sednout“ jak s rodiči, tak 

s dítětem. Odborné výrazy člověk asi používá, ale když vidím, že nechápou, tak to 

vysvětlím laicky, prostě srozumitelně.“ 

2. Myslíte si, že umíte dobře komunikovat s dětmi? 

„Asi jo, celou diskusi přizpůsobím věku, pozdravím ho, vysvětlím, co budu dělat. Popíšu 

to tak, aby dítě pochopilo. V komunikaci s dětmi jsem určitě aktivnější než u rodičů, 

protože chci dítě uklidnit. Určitě se na něj dívám, takže oční kontakt ano. Když malé dítě 

brečí, tak ho pohladím, ale to dělám minimálně, dítě mi musí být sympatické. Když si 

s dítětem „nesedneme“ komunikace trochu vázne.“ 

Hraje v komunikaci s dětmi roli fakt, že má sestra vlastní děti? „Ur čitě, sestry, které 

mají děti, jsou podle mě mnohem vnímavější k pocitům dětí a rodičů.“ 

3. Hrají v komunikaci s rodiči nemocného dítěte roli Vaše sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní jevy? 
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„Vlastně jsem ti už odpověděl, jasně že hrají. Když mi nesedí pacient nebo rodiče, 

komunikace není úplně optimální.“  

4. Došlo k nějaké konfliktní situaci mezi rodiči a personálem? 

„No jo, nějaké už byly.“ 

5. Jak jste se v takové situaci zachoval/a? 

„Když je pravda na mojí straně, tak si jí obhájím, i kdybych měl jít do extrému.“ 

6. Zachováváte při komunikaci s rodiči soukromí? 

„Samozřejmě, že to jde. Vždycky si můžu vzít rodiče stranou, ztišit hlas apod.“ 

7. Pociťujete nějaké překážky v komunikaci s rodiči dětí přijímaných na urgentní 

příjem? 

„Nechápavost rodičů nebo jejich arogance. Tady si dovolím tvrdit, že poskytujeme 

výbornou péči a některým se to ještě nelíbí. Jazyk není překážka, slušně mluvím 

anglicky.“ 

8. Které komunikační dovednosti považujete pro sestru na Oddělení urgentního příjmu 

dětí za nejdůležitější? 

„Umět vysvětlovat, jasně, stručně a srozumitelně. Taky chování je důležité, i vzhled 

hraje roli, to jak člověk vypadá, jak je třeba upravený.“ 

9. Byl/a byste ochotná se dále zlepšovat v komunikačních dovednostech pod vedením 

odborníka? 

„Ur čitě ne. Já sám školím v první pomoci, takže si myslím, že umím komunikovat dobře. 

Asi ne výborně, ale dobře.“ 

 

Sestra č. 8 

Žena, 38 let, vzdělání středoškolské, specializační vzdělání: ARIP, praxe 20 let, 2 děti 

1. Jak probíhá první kontakt s rodiči dítěte přijatého na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti? 

„Nepředstavuju se, nepodávám ruku, pozdravím a potom se věnuju dítěti, to znamená 

měření vitálních funkcí, ošetření dle stavu a charakteru zranění nebo onemocnění. Proč 

nepodávám ruku? A to se musí? Nějak to tady neděláme. Ale někdy si podávám ruku s 

rodiči, kteří odcházejí domů, když třeba děkují za ošetření. Většinou je to tak, že se 

bavím s dítětem a mezitím zjišťuji od matky informace, které potřebuji. Rodiče se stejně 

rozpovídají sami a potom už se konverzace naváže snadno. Nevím, jestli udržuju oční 

kontakt, ale asi jo, když s nimi mluvím. Úsměv? Usmívám se hodně, já se vlastně 
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usmívám pořád. Určitě komunikuju aktivně, jsem dost upovídaná a někdy se vybavuju až 

moc.“ 

2. Myslíte si, že umíte dobře komunikovat s dětmi? 

„Myslím, že ano. Vždycky pozdravím, představuju se jen někdy, hlavně větším dětem, 

protože když je tady fofr, tak aby věděli, na koho se mají obrátit. Snažím se být hodná a 

pořád se usmívám. Mám ráda děti, takže neverbální komunikace ano, hlavně malá 

miminka si pochovám. Určitě s nimi komunikuji aktivně, podle věku to rozhodně. Taky 

hodně záleží na stavu dítěte, někdy jsou v těžkém stavu a veškerá komunikace jde 

stranou.“ 

Hraje v komunikaci s dětmi roli fakt, že má sestra vlastní děti? „Ano, tady mě 

„dostanou“ dost často psychiatrické děti. To potom přemýšlím, jestli nedělám něco 

špatně ve výchově vlastních dětí.“ 

3. Hrají v komunikaci s rodiči nemocného dítěte roli Vaše sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní jevy? 

„Samozřejmě, že hrají a jakou. Jenže tohle se musí nějak překonat. Chce to 

profesionální jednání.“ 

4. Došlo k nějaké konfliktní situaci mezi rodiči a personálem? 

„ Často, někdy není ze strany rodičů žádná snaha o kompromis, takže některé konflikty 

řeší i lékař Hlavní pohotovostní služby. Mělo by se zkrátka dosáhnout kompromisu 

přijatelného pro obě strany.“ 

5. Jak jste se v takové situaci zachoval/a? 

„Snažím se, snažím se a snažím se o kompromis, udělat pro dítě to nejlepší.“ 

6. Zachováváte při komunikaci s rodiči soukromí? 

„Soukromí ano, mluvím tiše, hlavně když je tady více pacientů najednou. Někdy mám 

pocit, že hlasitě mluví více rodiče.“ 

7. Pociťujete nějaké překážky v komunikaci s rodiči dětí přijímaných na urgentní 

příjem? 

„U rodi čů, kteří jsou konfliktní, mám někdy strach se s nimi bavit, nebo něco chtít, 

protože to zavání dalším konfliktem. A taky jazyk.“ 

8. Které komunikační dovednosti považujete pro sestru na Oddělení urgentního příjmu 

dětí za nejdůležitější? 

„Empatie, empatie a zase empatie. Uvědomit si, že když je dítě nemocné nebude asi moc 

příjemné a podle toho se k němu chovat. Empatie k rodičům, což pro mě znamená 
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poskytnout jim něco navíc, když tu třeba někdy sedí několik hodin, uvařit jim čaj, třeba. 

To je práce navíc, ale někdy to dělám a někteří kolegové taky.“ 

9. Byl/a byste ochotná se dále zlepšovat v komunikačních dovednostech pod vedením 

odborníka? 

„Pokud bych měla časové možnosti, určitě ano. Byla jsem na kurzu proklientské 

komunikace, to bylo dobré.“ 

 

Sestra č. 9 

Žena, 53 let, vzdělání středoškolské, praxe 35 let, 3 děti 

1. Jak probíhá první kontakt s rodiči dítěte přijatého na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti? 

„Pořád stejně… (smích). Po příjezdu záchranné služby mi záchranáři předávají 

nejdůležitější informace o pacientovi, zároveň ho překládáme na lůžko, probíhá měření 

vitálních funkcí. Od rodičů se zjišťují osobní údaje. Abych řekla pravdu, začnu se starat 

o dítě a s rodiči mluvím až podle toho jaký je stav dítěte. Osobní údaje od nich zjišťuje 

kolegyně, protože jedna sestra nemůže dělat obojí. Pokud je dítě ve vážném stavu, 

posadím rodiče stranou a věnuji se pouze pacientovi, není čas na nic jiného. Musí čekat, 

než lékař dítě vyšetří a poskytne jim první informace. Asi tady vzniká situace, kdy se 

jakoby těmto rodičům nikdo nevěnuje, ale u vážných stavů se do péče zapojí nakonec 

všechny sestry a na uklidňování rodičů nemá nikdo moc čas. To už je spíš uklidní lékař. 

Pokud stav tak vážný není, tak mám samozřejmě prostor více komunikovat s rodiči, více 

vysvětlovat. Nepředstavuji se a nepodávám ruku, nejsme na to zvyklé, a nevím, jak by to 

rodiče přijali, asi víc se to čeká od doktora. Vždy pozdravím. Úsměv? To podle situace, 

někdy není vhodné se usmívat. Oční kontakt? Jasně že jo, když s někým mluvím, tak se 

na něj dívám. A jak říkám, moje ochota komunikovat s rodiči je závislá na stavu dítěte. 

Srozumitelnost informací je důležitá a patří sem i nepoužívání odborných výrazů, lidi 

jim stejně nerozumí. Takže odborné výrazy nepoužívám a velmi se mi to osvědčilo. Taky 

vysvětluji vše několikrát, aby rodiče pochopili, co jim chci říct.“ 

2. Myslíte si, že umíte dobře komunikovat s dětmi? 

„Umím, sama mám děti a už i vnoučata. S nemocným dítětem je to někdy těžký, ale jde 

to zvládnout. Musíš s ním mluvit podle toho, jak je velké, aby vůbec pochopilo, co mu 

říkáš. Nepředstavuji se a usmívám se, když je to vhodné. Oční kontakt? To ano. 

Komunikuji aktivně, vysvětluji dítěti, co s ním budu dělat. Čím víc spolupracuje, tím 

lépe. Neverbální komunikace? Tak to jenom někdy, když je to vhodné. Nebudu hladit po 
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hlavě patnáctiletýho kluka, ale u malýho batolete je to vhodnější. Jak říkám, všechno 

záleží na stavu dítěte, na situaci, na spolupráci s rodiči.“ 

Hraje v komunikaci s dětmi roli fakt, že má sestra vlastní děti? „Zcela určitě, já často 

vidím za nemocný dítětem, které sem přivezou, konkrétní osobu, třeba svého vnuka.“ 

3. Hrají v komunikaci s rodiči nemocného dítěte roli Vaše sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní jevy? „Samozřejmě, když jsou mi někteří rodiče od pohledu nesympatičtí, tak 

to potom všechno trochu vázne, stejně jako když vyvolávají konflikty.“ 

4. Došlo k nějaké konfliktní situaci mezi rodiči a personálem? „Jistě, že dochází ke 

konfliktům. Rodiče si často představují, že budou ošetřeni během pěti minut, jenže i u 

nás se musíme řídit zdravotním stavem pacienta, takže ten kdo přijde dříve, ale s méně 

závažným onemocněním, bude čekat, jestliže po něm přijde dítě v těžším stavu. Někdy se 

taky stane, že nám rodiče brání v ošetření dítěte se slovy, že mu ubližujeme a to oni 

nedovolí apod.“ 

5. Jak jste se v takové situaci zachoval/a? „Tohle se těžko řeší, jde o to najít nějaký 

kompromis přijatelný pro obě strany a neublížit dítěti. Ale na rovinu, řeším konflikty 

nerada, radši se jim vyhnu.“ 

6. Zachováváte při komunikaci s rodiči soukromí? 

„Snažím se, a moje kolegyně taky, o to, rodičům nějaké soukromí poskytnout, ale tady to 

moc nejde. Můžu si vzít rodiče někam stranou, nebo ztišit hlas, ale to je tak asi 

všechno.“ 

7. Pociťujete nějaké překážky v komunikaci s rodiči dětí přijímaných na urgentní 

příjem? „Jazyková bariéra.“ 

8. Které komunikační dovednosti považujete pro sestru na Oddělení urgentního příjmu 

dětí za nejdůležitější? „Empatie, vlídnost a pochopení.“ 

9. Byl/a byste ochotná se dále zlepšovat v komunikačních dovednostech pod vedením 

odborníka? „Byla, pokud bych měla čas.“ 

 

Sestra č. 10 

Žena, 40 let, vzdělání středoškolské, praxe 20 let. 2 děti 

1. Jak probíhá první kontakt s rodiči dítěte přijatého na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti? 

„No jak? Převezmu si pacienta od záchranné služby, uložím ho na lůžko, změřím vitální 

funkce, a potom se všechno ostatní odvíjí od zdravotního stavu dítěte. Zdravotní stav 

dítěte je důležitý, u dítěte ve vážném stavu není komunikace s rodiči na prvním místě. 
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Rodiče pozdravím, nepředstavuji se, ani nepodávám ruku. Proč? To jsou otázky, prostě 

se to nedělá, tedy u sester. Lékař se představuje. 

Když s nimi mluvím, dívám se na ně, někdy se usmívám, ale to záleží na situaci. Mluvím 

bez odborných výrazů, rodiče našich pacientů nejsou často ve stavu, že by mohli 

pochopit nějaké odborné výrazy. Všechno říkám jednoduše, pomalu, informace opakuji, 

ptám se, jestli mi rozuměli. Aktivně s rodiči komunikuji, pokud s nimi potřebuji něco 

vyřešit nebo se na něco zeptat. Jinak jsem spíš pasivní. Taky záleží na vzájemných 

sympatiích. 

2. Myslíte si, že umíte dobře komunikovat s dětmi? 

„Doufám, že ano. Dětem obvykle vysvětlím, co budu s nimi dělat, i nepříjemné věci, 

jako jsou odběry krve apod. Všechno, co říkám, přizpůsobím věku dítěte, jinak to nejde, 

většinou je potřeba získat pacienty pro spolupráci. Když s dítětem mluvím, tak se na něj 

dívám a podle potřeby se usmívám, záleží na situaci a věku dítěte. Při prvním kontaktu 

zdravím, ale nepředstavuji se. Pohlazení a dotek? Zase záleží na věku a situaci, někdy 

se některé věci fakt nehodí. Ale pokud je to vhodné, tak dítě pohladím, je to častěji u 

menších dětí.“ 

Hraje v komunikaci s dětmi roli fakt, že má sestra vlastní děti? „Já myslím, že ano. Díky 

vlastním dětem vím, co na děti v určitém věku platí a co je zajímá. To mi pomáhá 

v komunikaci s pacienty. Taky víc rozumím pocitům rodičům, protože se mi už stalo, že 

jsem najednou byla rodičem nemocného dítěte v nemocnici.“ 

3. Hrají v komunikaci s rodiči nemocného dítěte roli Vaše sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní jevy? „Ráda bych ti řekla, že ne, protože jsem profesionál, ale hraje to velkou 

roli. S rodiči se kterými si padneme do oka je lepší a volnější komunikace, asi se jim 

více věnuji. U konfliktních nebo nesympatických rodičů jsem ostražitá a velmi vážím 

slova, abych předešla případnému konfliktu.“ 

4. Došlo k nějaké konfliktní situaci mezi rodiči a personálem? „A jéje, samozřejmě, že 

došlo. Snažím se konfliktům vyhýbat, ale ne vždycky se to povede.“ 

5. Jak jste se v takové situaci zachoval/a? „Asi ti to už říkaly kolegyně a víš to taky 

sama, že rodiče mají někdy nesplnitelná očekávání, a my jim musíme vysvětlit, že přesto 

děláme všechno co je možné. V takové konfliktní situaci je nejlepší dosáhnou 

kompromisu, který nepoškodí dítě, ale někdy je to těžké a musí se do toho vložit kromě 

sester ještě lékař, někdy i konziliáři, kteří jsou k pacientovi přivoláni. Občas se stane, že 

musíme situaci řešit i s lékařem hlavní pohotovostní služby. Ale to jsou krajní situace a 
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není jich moc. Kompromisu se dosahuje těžce, ale asi je důležité s rodiči mluvit a 

naslouchat jim.“ 

6. Zachováváte při komunikaci s rodiči soukromí? 

„Snaha by tu byla, ale naše oddělení není moc soukromí přizpůsobeno. Většinou si 

vezmu rodiče stranou, když jim potřebuji říct něco, co nemusí slyšet ostatní pacienti.“ 

7. Pociťujete nějaké překážky v komunikaci s rodiči dětí přijímaných na urgentní 

příjem? 

„Konfliktní rodiče, to je velká překážka a v poslední době taky jazyková bariéra, 

protože hodně našich pacientů jsou cizinci.“ 

8. Které komunikační dovednosti považujete pro sestru na Oddělení urgentního příjmu 

dětí za nejdůležitější? „Pochopení a umění mluvit s dětmi, a taky profesionální 

chování.“ 

9. Byl/a byste ochotná se dále zlepšovat v komunikačních dovednostech pod vedením 

odborníka? „Jasně, že byla. Už jsem před pár lety chodila do nějakého kurzu, ale klidně 

bych šla znova.“ 

6.5 Přepis rozhovorů s rodiči 

Respondent č. 1 

matka: 29 let, 2 děti, základní vzdělání 

dítě: dívka, 5 let, přijata z LSPP dětí pro opakované zvracení ke krátkodobé rehydrataci. 

Matka uvádí, že jsou na urgentním příjmu již podruhé. Byla přítomna přijetí dítěte, 

pobyt trval 4 hodiny na expektačním pokoji. 

1. Jak na Vás působilo chování sester při prvním kontaktu s vámi? 

„Já si myslím, že dobře, sestra se nepředstavila, ani mi nepodala ruku, minule nás taky 

jenom pozdravila, alespoň si myslím, nepamatuju si to moc dobře. Sestry jsou milé, není 

tu nic vysloveně nepříjemného. Nepříjemný byl pobyt na pohotovosti, chtěli nás poslat 

domů, ale nakonec jsme skončili tady na kapačkách. Sestry působily profesionálně, 

všechno mi vysvětlily, rozuměla jsem jim dobře.“ 

2. Byl/a jste spokojený/á s komunikací sestry s Vaším dítětem? 

„Maximálně spokojená, nevím jistě, jestli se jí sestra představila a pozdravila, 

nevnímala jsem to, protože jsem měla strach, jak bude dcerka reagovat. Sestřička se 

usmívala, byla fajn, všechno jí vysvětlila, když s ní mluvila tak se na ní dívala. Měla 

jsem dobrý pocit, tak asi umí komunikovat s dětmi dobře.“ 

Myslíte si, že hraje v komunikaci sestry s dětmi roli fakt, že má sama děti? 
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„No to nevím, nikdy jsem nad tím nepřemýšlela, ale asi jo, asi se dovede lépe vcítit do 

situace.“ 

3. Hrály ve Vaší komunikaci se sestrou roli vzájemné sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní dojmy? 

„Osobní sympatie určitě hraje roli, sestra se mi hned líbila, byla mi moc sympatická.“ 

4. Došlo během vašeho pobytu na urgentním dětském příjmu k nějaké konfliktní situaci, 

která se týkala přímo Vás? 

„To ne, nedošlo.“ 

5. Jak se zachovala sestra v této konfliktní situaci? 

Vzhledem k předchozí odpovědi nebyla tato otázka položena. 

6. Měl/a jste pocit soukromí při komunikaci se sestrou? 

„M ěla, protože jsme zažily nějaký klidný den, kdy jsme tu byly víceméně samy. Neumím 

si ale představit více pacientů a soukromí, tady to není uzpůsobené na nějaké 

soukromí.“ 

7. Pociťoval/a  jste nějaké překážky v komunikaci se sestrou? 

„Ani ne, malá měla průjem, často jsem je tedy potřebovala, ale byly ochotné, neměla 

jsem zkrátka dojem, že bych obtěžovala.“ 

8. Které komunikační dovednosti pokládáte u sester na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti za nejdůležitější? 

„Asi aby uměla komunikovat s dětmi, aby uměla říct rodičům všechno co je potřeba, 

uměla se vcítit do situace pacientů, to je asi tak všechno.“ 

9. Co na Vás během pobytu na urgentním příjmu pro děti nejvíce zapůsobilo, ev. jaký 

byl váš nejsilnější zážitek? 

„Nevím, nemám žádný výrazný zážitek.“ 

 

Respondent č. 2 

matka: 40let, 3 děti, vzdělání středoškolské 

dítě: dívka, 8 let, přivezena rychlou záchrannou službou pro bolesti hlavy a krku, 

petechie v obličeji a hematemézu. Pacientka byla kompletně vyšetřena, byla jí 

ordinována antipyretika a krátkodobá infuzní léčba. Stav uzavřen jako komplikovaná 

tonzilitida. Pobyt na oddělení byl cca 5 hodin, poté propuštěna v celkově dobrém stavu s 

doporučením aplikace Penicilinu denně intramuskulárně po dobu 5 dní. Kontroly 

lékařem doporučeny po celou dobu podávání Penicilinu. Matka byla přítomna přijetí 

dívky na oddělení. 
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1. Jak na Vás působilo chování sester při prvním kontaktu s vámi? 

„Já jsem byla s přístupem sester spokojená, ale je pravda, že se mi sestra nepředstavila, 

nepodala mi ruku, to tedy neudělala, ale chápu, že v situaci, kdy se starala o pacienta, 

mi to nepřišlo zvláštní. Představila se mi paní doktorka, která potom přišla, sestřičky 

měli vizitky, že jo, takže jsem věděla, jak se jmenují, kdybych to náhodou potřebovala. 

Ale v té chvíli, říkám, mi to vůbec nevadilo, protože se staraly o moji dceru, a přišlo mi 

to adekvátní. Všichni pozdravili, ale jestli se usmívali, nevím, asi jo. Chování sester bylo 

určitě profesionální, informace jsem měla, ale spíš od paní doktorky, ne tak od 

sestřiček. Ty se při příjmu soustředily na dceru, vzpomínám si, že jí měřily teplotu, tlak, 

atd. A dávaly jí infuzi. Byla jsem spokojená, přijela jsem samozřejmě hrozně vyděšená, 

ale tak nějak jsem měla pocit, že jsem v dobrých rukou. Všichni se chovali 

profesionálně.“ 

2. Byl/a jste spokojený/á s komunikací sestry s vaším dítětem? 

„Určitě jí nepodaly ruku, ale to mi připadá v pořádku. Sestra dceru pozdravila, byla 

milá a usměvavá, vysvětlila dceři vše, co s ní budou dělat, oční kontakt určitě udržovala. 

Sestřička to prostě s dětmi uměla, pravidelně chodila dceru kontrolovat, když jsme 

čekaly na výsledky vyšetření a vždy se dcery ptala, jak se jí daří.“ 

Myslíte si, že hraje v komunikaci sestry s dětmi roli fakt, že má sama děti? 

„Myslím, že ano, asi lépe dovede pochopit dítě i rodiče.“ 

3. Hrály ve Vaší komunikaci se sestrou roli vzájemné sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní dojmy? 

„Asi to roli hraje, ale v tomhle případě, pokud jsou lidi rozumný, tak by nemělo. Já jsem 

tu zkušenost neměla, že bychom si se sestrami projevily nějaké velké sympatie nebo 

antipatie.“ 

4. Došlo během Vašeho pobytu na urgentním dětském příjmu k nějaké konfliktní 

situaci, která se týkala přímo Vás? 

„Ne, ne, nedošlo“ 

5. Jak se zachovala sestra v této konfliktní situaci? 

Vzhledem k předchozí odpovědi nebyla tato otázka položena. 

6. Měl/a jste pocit soukromí při komunikaci se sestrou?  

„Tady není soukromí, uspořádání tady toho prostoru neumožňuje moc velké soukromí. 

Nikdo na nás sice neviděl, ale pacient na vedlejším lůžku určitě slyšel všechno, o čem se 

bavíme se sestrami nebo jen já s dcerou. Nějak mi to ani nevadilo, nesdělovaly jsme si 

nějaké vážné informace, které by nemohl slyšet někdo další.“ 



Bakalářská práce                                              Kvalita komunikace na Oddělení urgentního příjmu pro děti  

 52

7. Pociťoval/a jste nějaké překážky v komunikaci se sestrou? 

„Mám tři děti a hodně zkušeností se zdravotnictvím a zdravotníky, zažila jsem i spoustu 

nepříjemných situací, takže se člověk naučí ozvat se a hájit svoje práva nebo práva 

dítěte. Tady jsem nic z toho uplatnit nemusela, kdykoliv jsem se na něco zeptala, tak mi 

sestry odpověděly, neměla jsem pocit, že bych obtěžovala. Cítila jsem se tu dobře.“ 

8. Které komunikační dovednosti pokládáte u sester na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti za nejdůležitější? 

„Z mého pohledu je nejdůležitější, aby to byl profesionál zdravotník. A jinak asi 

vstřícnost, chápavost zejména k rodičům, kteří musí být asi často vyděšení a určitě 

mírně zmatkují. Vnímavost k dětem, protože pokud dítě cítí v sestřičce tak trochu 

parťáka, bude s ní asi lépe spolupracovat. Asi bych sem dala i empatii a naslouchání, a 

taky sdílení informací s rodiči.“ 

9. Co na Vás během pobytu na urgentním příjmu pro děti nejvíce zapůsobilo, ev. jaký 

byl váš nejsilnější zážitek? 

„Nejvíc asi klidný průběh ošetření, protože jak se stav dcery zlepšoval, já jsem se 

uklidnila a odcházela jsem s dobrým pocitem.“ 

 

Respondent č. 3 

matka: 35 let, 3 děti, vzdělání středoškolské 

dítě: chlapec, 5 let, přivezen pro akutní zvracení, velmi plačtivý a negativistický. Po 

vyšetřeních, která vyloučila akutní apendicitidu, byly podány léky tlumící zvracení a 

infuzní terapie. Byl propuštěn domů v dobrém stavu, toleroval menší dávky tekutin per 

os. Pobyt na oddělení 6 hodin s matkou, která byla na oddělení přítomna od počátku. 

1. Jak na Vás působilo chování sester při prvním kontaktu s Vámi? 

„Abych pravdu řekla tak nevím, jestli se mi sestra představila, v tu chvíli, když sem 

přijedete, tak pozornost věnujete tomu dítěti, a opravdu teď nedokážu říct, jestli se 

představily. Ale bylo to vlastně jedno, staraly se o syna, to bylo nejdůležitější. Určitě 

pozdravily a my jsme také pozdravili. Oční kontakt? Ano, když se mnou sestra mluvila, 

dívala se na mě. A odborné výrazy, myslím, že nepoužívaly, protože jsem všemu 

rozuměla. Víc se se mnou sestra bavila, až když měl syn zavedenou infuzi. Chvilku jsme 

si povídaly o tom, jak bude probíhat náš pobyt na oddělení a kdy půjdeme na ultrazvuk. 

Neměla jsem nedostatek informací a určitě by mi odpověděly, kdybych se dál na něco 

ptala.“ 

2. Byl/a jste spokojený/á s komunikací sestry s Vaším dítětem? 
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„Sestra byla sympatická a dokázala se synem bavit tak, aby ho zklidnila, což si myslím, 

že je velmi důležité. Nepředstavila se mu. Pozdravila ho. Jestli se usmívala? Jo, jo, to 

jo, hodně si s ním povídala, on je takový, že hodně plakal, tak se na něj usmívaly a 

uklidňovaly ho, všechno mu vysvětlily. Třeba mu neřekly, že budou dělat odběr krve, ale 

že přiletí včelička. Věděly, co dělají, neměla jsem pocit, že by neuměly s dětmi mluvit, 

snažila se odvést jeho pozornost, bavila se synem o fotbalu, který hraje. Když tu syn 

plakal a my jsme se s manželem snažili ho uklidnit, tak se to spíš povedlo sestřičce, než 

nám. Ale tak mile, nabídla nám knížky ke čtení a syn se potom uklidnil.“ 

Myslíte si, že hraje v komunikaci sestry s dětmi roli fakt, že má sama děti? 

„To nevím, nedokážu to asi správně posoudit, asi nehraje. To musí mít člověk v sobě, 

určitě jsou sestry, které neumí s dětmi pracovat a přitom mají vlastní, nebo učitelky v 

mateřských školkách, taky to často neumí.“ 

3. Hrály ve Vaší komunikaci se sestrou roli vzájemné sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní dojmy? 

„Určitě, to je jako všude jinde, jestli si na první pohled padnete, jste si sympatičtí, tak 

víte, že se máte na koho obrátit, že máte podporu.“ 

4. Došlo během Vašeho pobytu na urgentním dětském příjmu k nějaké konfliktní 

situaci, která se týkala přímo Vás? 

„Nedošlo.“ 

5. Jak se zachovala sestra v této konfliktní situaci? 

Vzhledem k předchozí odpovědi nebyla tato otázka položena. 

6. Měl/a jste pocit soukromí při komunikaci se sestrou?  

„Tady moc soukromí nemáte, ale nevadilo, že někdo něco slyší. Byly s námi na pokoji 

další dvě děti a byly na tom se soukromím stejně jako my. Stejně se každý soustředí v tu 

chvíli jen na vlastní problémy.“ 

7. Pociťoval/a jste nějaké překážky v komunikaci se sestrou? 

„Nebála jsem se na něco zeptat, sestra byla ochotná, taky nás pravidelně kontrolovala a 

ptala se, jestli něco nepotřebujeme.“ 

8. Které komunikační dovednosti pokládáte u sester na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti za nejdůležitější? 

„Měla by umět mluvit s dětmi, umět dítě zbavit strachu z neznámého prostředí, umět ho 

uklidnit.“ 

9. Co na Vás během pobytu na urgentním příjmu pro děti nejvíce zapůsobilo, ev. jaký 

byl váš nejsilnější zážitek? 
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„P říjemná atmosféra.“ 

 

Respondent č. 4 

matka: 41 let, 1 dítě, středoškolské vzdělání 

dítě: dívka, 12 let, přijata pro frakturu distální metafýzy radia, defigurace končetiny, 

otok, v anamnéze transplantace ledviny. Po RTG vyšetření byla v krátkodobé 

analgosedaci provedena repozice zlomeniny, následně sádrová fixace. Dívka sledována 

ještě dvě hodiny po repozici, do odeznění analgosedace. Celkový pobyt 3 hodiny, matka 

byla přítomna od počátku ošetření. 

1. Jak na Vás působilo chování sester při prvním kontaktu s Vámi? 

„Moc příjemně, starala se o nás výborná sestřička, pořád se usmívala. Neuvědomuji si, 

jestli se představila, asi ne, nepodala nám ruku. Určitě pozdravila, odpovídala jsem jí. 

Pan doktor ten ano, ten se představil a podal nám ruku. Fakt jsem to neřešila, protože 

jsem měla strach o dceru, máme bohaté zkušenosti se zdravotnictvím a dcera je 

vyděšená z každé návštěvy nemocnice. Takže mi nevadilo, že se nepředstavila, nosíte 

stejně jmenovky. Sestra mluvila srozumitelně, nevím, jak moc používala odborné výrazy, 

nevnímala jsem to, ale rozuměla jsem všemu, co mi říkala. Oční kontakt? Ten ano.“ 

2. Byl/a jste spokojený/á s komunikací sestry s Vaším dítětem? 

„Pro nás bylo nejdůležitější to, jak se sestra chovala k dceři, že s ní uměla mluvit, to 

ostatní jsem moc nevnímala. Určitě se na ni dívala, když s ní mluvila, pořád se 

usmívala. Vlastně zbavila dceru strachu z ošetření, když jí vysvětlila všechno, co se bude 

dít, a ono pak taky tak bylo. Dcera se tu cítila moc dobře. Víte, ona nemá ráda, když s ní 

někdo jedná jako s malým dítětem, protože je jí už dvanáct let, a tady se k ní sestra 

chovala jako ke své kamarádce“ 

Myslíte si, že hraje v komunikaci sestry s dětmi roli fakt, že má sama děti? 

„To nevím, nemusím odpovídat, že ne?“ 

3. Hrály ve Vaší komunikaci se sestrou roli vzájemné sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní dojmy? 

„To jsem rozhodně neřešila, tak myslím, že na tom moc nezáleží, hlavně aby bylo dítě v 

pořádku, aby se cítilo dobře.“ 

4. Došlo během Vašeho pobytu na urgentním dětském příjmu k nějaké konfliktní 

situaci, která se týkala přímo Vás? 

„Ne, nedošlo.“ 

5. Jak se zachovala sestra v této konfliktní situaci? 
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Vzhledem k předchozí odpovědi nebyla tato otázka položena. 

6. Měl/a jste pocit soukromí při komunikaci se sestrou?  

„To jsem neměla, tady nemáte asi nikde soukromí, že jo.“ 

7. Pociťoval/a jste nějaké překážky v komunikaci se sestrou? 

„Nepociťovala, sestra, která se o nás starala, byla fakt výborná, veškerá komunikace 

plynula velmi přirozeně.“ 

8. Které komunikační dovednosti pokládáte u sester na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti za nejdůležitější? 

„Aby byla sestra příjemná, milá, usměvavá, aby poskytla dítěti pocit bezpečí, 

naslouchala mu, všechno mu vysvětlila atd.“ 

9. Co na Vás během pobytu na urgentním příjmu pro děti nejvíce zapůsobilo, ev. jaký 

byl váš nejsilnější zážitek? 

„Asi to, že naše dcera nepocítila žádný stres z ošetření, a že všechno proběhlo velmi 

klidně.“ 

 

Respondent č. 5 

matka: 45 let, 2 děti, vysokoškolské vzdělání 

dítě: dívka, 10 let, přijata po pádu ze stromu, z výšky cca 4 m, pád ztlumen větvemi. 

Dívka si stěžuje na silnou bolest hlavy, opakovaně zvrací, nepamatuje si na úraz, 

komunikuje opožděně. Diagnostikována komoce, RTG vyšetření potvrdilo fisuru lebky. 

Jiná poranění neměla, jen odřeniny horních a dolních končetin. Po dobu pobytu na 

oddělení monitorace stavu, byla provedena všechna ordinovaná vyšetření, infuzní 

terapie. Dívka byla na oddělení 2,5 hodiny, potom byla předána k hospitalizaci. Matka 

byla přítomna od počátku ošetření. 

1. Jak na Vás působilo chování sester při prvním kontaktu s Vámi? 

„Když jsme přišli, tak záchranáři a sestřičky přesunuly dceru na lůžko. Sestřičky se o ni 

začaly starat. Jedna se mě pořád na něco ptala, na adresu, na pojišťovnu. Neměla jsem 

kartičku pojištěnce. Pozdrav? Ano, pozdravily jsme se. Byla jsem vyděšená, protože 

jsem pád dcery neviděla a nedokázala jsem přesně popsat, co se stalo. Dceři bylo 

hrozně špatně a nemohla jsem jí pomoct. Sestry mě posadily na židli a staraly se o 

dceru, lékař se mě ptal, co se stalo, a dceru vyšetřil. Řekl mi, co všechno budou dělat a 

pak začal psát na počítači. Sestry pořád běhaly kolem dcery a domlouvaly se s lékařem. 

Seděla jsem na židli a nevěděla jsem, co mám dělat. Nevzpomenu si, jestli se mi sestry 

představily, asi ne, na to nebyl čas. Představil se jen pan doktor, nevadilo mi, že se 
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sestry nepředstavily, byly milé, pokud se na něco ptaly, dívaly se na mě. Ruku mi podal 

taky jenom lékař. Chování sester se mi zdálo profesionální, jako, že věděly, co mají 

dělat. Úsměv? Nevím, toho jsem si nevšímala. Občas působily chaoticky, ale to se mi asi 

jenom zdálo. Informací jsem měla dost, měla jsem pocit, že rozumím, ale po chvíli se mi 

zdálo, že jsem všechno zapomněla. Nevadilo jim, že mi musely něco opakovat. Nevím, za 

jak dlouhou dobu měla dcera hotová všechna vyšetření, sestra potom zatáhla závěs u 

lůžka a ztlumila světlo a řekla mi, že budeme čekat na přijetí na oddělení. Mohla jsem 

sedět u postele. Řekli mi, že když budu něco potřebovat, ať si řeknu, že mi rádi vyhoví. 

Sestřičky se mnou více mluvily, až když dceru ošetřily. Vlastně byly sestry milé a 

ochotné, nebylo mi tam nepříjemně….“ 

2. Byl/a jste spokojený/á s komunikací sestry s Vaším dítětem? 

„To jo, byla jsem spokojená, moc se mi líbilo, jak sestřičky mluvily na dceru, 

přizpůsobily se jí, usmívaly se a všechno jí říkaly, jako co jí budou dělat a tak. Stejně to 

ale k ničemu nebylo, byla zmatená a myslím, že je moc nevnímala, nebo si to 

nepamatovala, já vlastně nevím. Nepředstavily se jí. Pozdrav? Nevím, to jsem 

nevnímala. Taky jí hodně pomáhaly, pořád totiž zvracela, nic jim nebylo na obtíž. Byla 

hodně špinavá, tak jí nějak umyly, pořád na ní mluvily, i když byla tak mimo. Uměly to s 

dětma, všechny. Nijak ji nepřehlížely, když potřebovaly, ptaly se mě. Když na ní mluvily, 

dívaly se na ni.“ 

Myslíte si, že hraje v komunikaci sestry s dětmi roli fakt, že má sama děti? 

„Já nevím, nevím.“ 

3. Hrály ve Vaší komunikaci se sestrou roli vzájemné sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní dojmy? 

„Tak nad tím jsem nepřemýšlela, hlavně mě zajímalo, jak se starají o dceru. To, jestli je 

mi někdo sympatický nebo ne, to mě tedy neovlivňovalo. Ale za jiných okolností by to asi 

roli hrát mohlo.“ 

4. Došlo během Vašeho pobytu na urgentním dětském příjmu k nějaké konfliktní 

situaci, která se týkala přímo Vás? 

„Nedošlo.“ 

5. Jak se zachovala sestra v této konfliktní situaci? 

Vzhledem k předchozí odpovědi nebyla tato otázka položena. 

6. Měl/a jste pocit soukromí při komunikaci se sestrou?  

„To je divná otázka, na tom vašem otevřeném prostoru není možné soukromí dodržet. 

Lékař ani sestry mi neříkaly nic, co by nemohl slyšet ještě někdo další. Vedle na posteli 
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za závěsem taky někdo ležel, já jsem slyšela, jak lékař mluví s tou druhou paní, ale už si 

nepamatuju, co jí říkal.“ 

7. Pociťoval/a jste nějaké překážky v komunikaci se sestrou? 

„Postupně jsem pochopila, že se musím ozvat, když něco potřebuji, sestry měly opravdu 

hodně práce a nebyly pořád u dcery, měly ji na tom přístroji, na monitoru. Jedna se 

často chodila dívat. Přestala jsem se ostýchat a začala jsem se ptát, na toaletu, jestli 

můžu dostat vodu a tak. Sestra byla milá, neměla jsem pocit, že ji obtěžuji.“ 

8. Které komunikační dovednosti pokládáte u sester na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti za nejdůležitější? 

„Umět mluvit s dětmi a umět se k nim chovat. Taky se umět vcítit do situace rodičů.“ 

9. Co na Vás během pobytu na urgentním příjmu pro děti nejvíce zapůsobilo, ev. jaký 

byl váš nejsilnější zážitek? 

„Asi celková atmosféra oddělení, že jsem neměla pocit, že bych někoho obtěžovala.“ 

 

Respondent č. 6 

matka: 31 let, vzdělání středoškolské, 2 děti 

dítě: chlapec, 8 let, přivezen po autonehodě, kdy osobní auto v rychlosti 90 km / hod 

vyjelo ze silnice a přetočilo se na střechu a poté zpět na kola. Chlapec byl připoután 

v autosedačce za řidičem. Vozidlo řídila matka, která byla přivezena spolu s chlapcem. 

Chlapec si stěžuje pouze na bolesti zad. Dítě bylo kompletně vyšetřeno. Provedeno bylo 

RTG vyšetření, CT vyšetření, UZ břicha, základní odběry krve, infuzní terapie, tlumení 

bolesti. U chlapce byla prokázána kompresivní zlomenina tří hrudních obratlů a byl 

předán k hospitalizaci. Celkový pobyt na oddělení byl 2,5 hodiny, z toho 1 hodinu 

s matkou, která byla po všech chlapcových vyšetřeních odeslána k vyšetření na urgentní 

příjem dospělých. Matka se vrátila zpět, když byl chlapec převážen na oddělení 

k hospitalizaci. 

1. Jak na Vás působilo chování sester při prvním kontaktu s Vámi? 

„Asi dobře, víte, já jsem to moc nevnímala, byla jsem asi v šoku, přece jenom jsem to 

auto řídila. Já myslím, že sestry se staraly o kluka, pan doktor ho pečlivě prohlížel a 

ptal se mě, co se stalo, jestli si na všechno pamatujeme a tak Jedna sestra mě posadila 

na židli a přinesla mi vodu, pak si mě moc nevšímaly, starali se o syna. Sestry mě 

pozdravily, nepředstavily se, ani mi nepodaly ruku. Nemůžu říct, že by mi to vadilo, 

nebylo to důležité. Pan doktor mi vysvětlil, co budou dělat za vyšetření a jak bude celé 

ošetření probíhat. Doktor se přestavil a ruku mi asi taky podal, teď fakt nevím. Sestry se 
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mnou mluvily až, když byl syn ošetřený a měl jít na rentgen. Ptaly se, jestli chci jít s ním, 

jestli to zvládnu. Říkaly, že se jim zdám rozklepaná a že můžu zůstat na oddělení, než se 

syn z rentgenu vrátí, ale já jsem chtěla být s ním. Informací jsem měla dost, pan doktor 

mi hned řekl, co je na snímcích a kdo ještě přijde syna vyšetřit. Oční kontakt? To teda 

nevím, asi jo, když se mnou sestry mluvily, dívali se na mě. Úsměv? To jsem si 

nevšimla.“ 

2. Byl/a jste spokojený/á s komunikací sestry s Vaším dítětem? 

„Byla, ze začátku jsem to moc nevnímala, moc si toho vlastně nepamatuju. Po nějaké 

době to už bylo lepší. Seděla jsem na židli a sledovala jsem sestry, jak se starají o syna. 

Hodně na něj mluvili, často se usmívali, všichni i doktor mu vysvětlovali, co mu budou 

dělat. Snažili se, aby syn všechno pochopil. Ptali se ho, jestli má bolesti, a když řekl, že 

ano, tak mu dali nějaké léky. Potom jsme šli na rentgen, a i sanitář, který tam syna vezl, 

byl moc milý a hezky si se synem povídal. Vlastně se mu sestry nepředstavily, ale to je 

jedno, hlavně, že mu pomohly, nevím, jestli ho pozdravily.  Syn si se sestřičkami povídal, 

a to on s cizími lidmi moc nemluví, tak to asi s dětmi uměly. Nebála jsem se odejít sama 

na vyšetření a nechat ho tam samotného, vážně byli všichni moc hodní a syn to sám 

zvládnul.“ 

Myslíte si, že hraje v komunikaci sestry s dětmi roli fakt, že má sama děti? „To nevím, 

teď se mi nechce nad tím přemýšlet.“ 

3. Hrály ve Vaší komunikaci se sestrou roli vzájemné sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní dojmy? „Tohle jsem fakt neřešila.“ 

4. Došlo během vašeho pobytu na urgentním dětském příjmu k nějaké konfliktní situaci, 

která se týkala přímo Vás? „Ne.“ 

5. Jak se zachovala sestra v této konfliktní situaci? 

Vzhledem k předchozí odpovědi nebyla tato otázka položena. 

6. Měl/a jste pocit soukromí při komunikaci se sestrou?  

„Tohle jsem nevnímala“ 

7. Pociťoval/a jste nějaké překážky v komunikaci se sestrou? 

„Ne, co jsem potřebovala, na to jsem se zeptala. Měla jsem dobrý pocit, ve všem, co 

jsem po sestrách chtěla, mi vyhověly.“ 

8. Které komunikační dovednosti pokládáte u sester na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti za nejdůležitější? 

„Promiňte, ale tuhle otázku nedám, nedokážu moc přemýšlet.“ 
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9. Co na Vás během pobytu na urgentním příjmu pro děti nejvíce zapůsobilo, ev. jaký 

byl váš nejsilnější zážitek? 

„Nevím. Snad to, že se všichni o syna pěkně starali, tak asi to.“ 

 

Respondent č. 7 

matka: 41 let, vzdělání středoškolské, 2 děti 

dítě: dívka, 6 let, narozená v 25. týdnu těhotenství, atrofie CNS (centrální nervový 

systém), posthemoragický hydrocefalus, zaveden V-P shunt, psychomotorická 

retardace. Nyní přivezena pro 10 minut trvající záchvat křečí, matka doma podala 

Diazepam 10 mg. Po záchvatu i během transportu opakovaně zvrací, utlumena 

Diazepamem, nekomunikuje. Provedeny základní odběry krve, neurologické vyšetření, 

RTG a CT vyšetření ke zjištění průchodnosti shuntu, monitorace stavu, infuzní terapie. 

Pobyt na oddělení 3 hodiny, po celou dobu pobytu s matkou. Předána k hospitalizaci. 

1. Jak na Vás působilo chování sester při prvním kontaktu s Vámi? 

„Za ty roky, co jezdím opakovaně s dcerkou do nemocnice, bylo tohle úplně nejlepší, 

všichni byli velmi milí. Když měla dcera minule ucpaný shunt, tak mě vyhnali na chodbu 

a neměla jsem žádné informace. 

Sestra pozdravila a usmála se, ale nepředstavila se, ani mi nepodala ruku, od sester to 

ani nečekám, vadilo by mi to od lékaře, znám i doktory, kteří se nepředstavují. Ale tady 

se lékařka představila, podala mi ruku. Sestra se starala o dcerku, se mnou se ochotně 

bavila, až když udělala všechno, co jí lékař řekl. Měla jsem dobrou představu, co se 

bude dít, protože sestrami všechno vysvětlila. Bylo to pro mě srozumitelné, nepoužívala 

výrazy, kterým bych nerozuměla. Oční kontakt? To ano, dívala se na mě.“ 

2. Byl/a jste spokojený/á s komunikací sestry s Vaším dítětem? 

„Ano, sestra se k dceři chovala velmi hezky, to mě vždycky potěší, když je někdo milý na 

dítě, které je takovéhle, sestra se přizpůsobila jejím schopnostem. Nepředstavovala se jí, 

to by dcera stejně nepochopila, ale pozdravila. Byla na ní hodná a milá a pečlivě se o ní 

starala. Když dcera zvracela, nebyl problém, aby jí sestra omyla a převlékla jí lůžko, 

k tomu obvykle sestry nejsou moc ochotné. Mám opravdu hodně negativních zkušeností 

z mnoha pobytů v nemocnici, ale i těch pozitivních. Určitě to s dětmi uměla, usmívala 

se.  Oční kontakt? To ano, dívala se na ni, když s ní mluvila.“ 

Myslíte si, že hraje v komunikaci sestry s dětmi roli fakt, že má sama děti? „Asi ne, 

znám hodně sester, které děti nemají a jsou výborné a opačně.“ 
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3. Hrály ve Vaší komunikaci se sestrou roli vzájemné sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní dojmy? 

„Sympatie určitě roli hrají, sestra, která se o nás starala, mi byla hned sympatická, 

dobře se s ní mluvilo.“ 

4. Došlo během vašeho pobytu na urgentním dětském příjmu k nějaké konfliktní situaci, 

která se týkala přímo Vás? „Nedošlo.“ 

5. Jak se zachovala sestra v této konfliktní situaci? 

Vzhledem k předchozí odpovědi nebyla tato otázka položena. 

6. Měl/a jste pocit soukromí při komunikaci se sestrou?  

„ Částečně, na vedlejším lůžku bylo jiné dítě s matkou a byli jsme odděleni jen závěsem. 

Sestřička ztlumila hlas, když mi něco říkala, ale nebyly to žádné zásadní informace, 

které by nemohl slyšet i někdo další.“  

7. Pociťoval/a jste nějaké překážky v komunikaci se sestrou? 

„Ne, nepociťovala, jsem zvyklá mluvit se sestrami.“ 

8. Které komunikační dovednosti pokládáte u sester na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti za nejdůležitější? 

„To jak umí mluvit s rodiči, zda jim všechno vysvětlí nebo ne. A taky to umět s dětma.“ 

9. Co na Vás během pobytu na urgentním příjmu pro děti nejvíce zapůsobilo, ev. jaký 

byl váš nejsilnější zážitek? 

„Milé prostředí.“ 

 

Respondent č. 8 

matka: 33 let, vysokoškolské vzdělání, 1 dítě 

dítě: chlapec 2 roky, přijat pro opakované zvracení, den před počátkem zvracení 

vyšetřen pro tříselnou kýlu na Klinice dětské chirurgie a byl objednán k operaci. V noci 

začal zvracet a matka zavolala záchrannou službu. Na oddělení provedeny odběry, 

infuzní terapie, UZ břicha, chirurgické vyšetření. Závěr: zvracení nesouvisí s kýlou, 

chlapec sledován 5 hodin. Potom propuštěn v dobrém stavu do domácí péče, tekutiny 

toleruje, nezvrací. Matka přítomna od počátku ošetření. 

1. Jak na Vás působilo chování sester při prvním kontaktu s Vámi? 

„První, co si pamatuju, byl úsměv sestry, která nás přijímala. Moc si nevzpomínám, jak 

to probíhalo, protože, když jsme přišli, zvraceli jsme oba. Já jsem těhotná a jízda 

sanitkou mi neudělala dobře. Sestřičky byly moc milé, hned mě posadily na židli, daly 

mi napít vody a věnovaly se malému. Pozdravily, ale nepředstavily se, ruku mi 
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nepodaly. Ale když o tom teď zpětně přemýšlím, tak mi to nevadilo. Neměla jsem pocit, 

že bych něčemu nerozuměla, všechno mi opakovaně vysvětlovali, jak sestry, tak paní 

doktorka, byla jsem maličko zmatená…. Odborné výrazy jsem nezaznamenala, spíš 

naopak. Oční kontakt?  Dívaly se na mě, když se mnou mluvily, takže ano.“ 

2. Byl/a jste spokojený/á s komunikací sestry s Vaším dítětem? 

„Sestra se synovi nepředstavila, pozdravila. Na malého byla sestra moc hodná, 

nevyžadovala, abych byla u odběrů a zavádění infuze, protože se mi z toho dělá špatně. 

Seděla jsem na chodbě a sestry zvládly všechno samy, malý ani moc nebrečel, slyšela 

jsem, jak na něj celou dobu mluví. Sestra malého určitě nepřehlížela, dokázala 

komunikovat s námi s oběma, pořád se usmívala a říkala synovi co se s ním děje, tak 

nějak přiměřeně, jsou mu jenom dva roky. Dívala se na něj, takže oční kontakt ano. 

Když dokázala zvládnout při infuzi syna beze mě, tak to s dětmi určitě umí, a ostatní 

sestry taky.“ 

Myslíte si, že hraje v komunikaci sestry s dětmi roli fakt, že má sama děti? 

„Tak nad tím jsem ještě nepřemýšlela, ale asi ano, asi se potom dokáží lépe vcítit do 

situace, ale nevím, vážně nevím.“ 

3. Hrály ve Vaší komunikaci se sestrou roli vzájemné sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní dojmy? 

„Ano, sympatie určitě roli hrají. Už jenom to, že vás někdo přivítá úsměvem, i když jsme 

přišli nad ránem, kdy už měly sestry za sebou dost práce a byly unavené.“ 

4. Došlo během vašeho pobytu na urgentním dětském příjmu k nějaké konfliktní situaci, 

která se týkala přímo Vás? 

„Ne, nedošlo.“ 

5. Jak se zachovala sestra v této konfliktní situaci? 

Vzhledem k předchozí odpovědi nebyla tato otázka položena. 

6. Měl/a jste pocit soukromí při komunikaci se sestrou?  

„M ěli jsme soukromí, protože během hodiny odvezly sestry ostatní dva pacienty někam 

na oddělení. Ale před tím se sestra snažila ztlumit hlas, když s námi mluvila.“ 

7. Pociťoval/a jste nějaké překážky v komunikaci se sestrou? 

„Neměla jsem ostych, ptala jsem se na to, co jsem potřebovala vědět. Žádné překážky, 

občas, když jsem volala sestry, protože malý zvracel, jsem měla pocit, že je přece 

nemůžu pořád otravovat. Ale sestry byly milé, ochotné, nebyl žádný problém.“ 

8. Které komunikační dovednosti pokládáte u sester na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti za nejdůležitější? 
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„Slušné chování a jednání, a úsměv, ten zvládne hodně. Taky umět mluvit s rodiči a 

umět se vcítit do jejich situace.“ 

9. Co na Vás během pobytu na urgentním příjmu pro děti nejvíce zapůsobilo, ev. jaký 

byl váš nejsilnější zážitek? 

„Usměvavé sestry.“ 

 

Respondent č. 9 

babička dítěte, 65 let, vzdělání neuvádí 

dítě: chlapec, 4 roky, přivezen RZS po autonehodě, chlapec byl i s matkou sražen na 

přechodu pro chodce. Lékařem RZS vysloveno podezření na kraniotrauma a zlomeninu 

pravého femuru, byla zavedena intravenózní kanyla a podány opiáty na zmírnění 

bolesti. Na oddělení urgentního příjmu provedeny základní odběry, zavedena další 

intravenózní kanyla, provedeno CT hlavy, UZ břicha a RTG pravého femuru, rovněž 

bylo provedeno neurologické, ortopedické a chirurgické vyšetření. Po celou dobu 

pobytu na oddělení monitorovány vitální funkce, podávána infuzní terapie a léky tlumící 

bolest. Stav pacienta byl uzavřen jako těžká komoce a zlomenina pravého femuru, na 

pravou dolní končetinu byla naložena sádrová fixace a chlapec byl převezen 

k hospitalizaci. Matka dítěte byla přijata na urgentní příjem dospělých. Chlapec byl 

přijat bez doprovodu, asi po 30 minutách přichází otec dítěte s babičkou. Rozhovor 

veden s babičkou dítěte. Pobyt pacienta na oddělení cca 2 hodiny 

1. Jak na Vás působilo chování sester při prvním kontaktu s Vámi? 

„Ani nevím, přišli jsme se synem / otcem dítěte / později, to už tady vnuk byl. Sestry nás 

k němu nepustily a posadily nás stranou na židle. Nikdo si nás nevšímal. Viděli jsme, co 

s vnukem dělají, ale nemohli jsme si ho ani pohladit. Sestry kolem pobíhaly a pořád 

s ním něco dělaly. Za chvíli přišel lékař a ptal se, co a jak se stalo, ale to jsme mu 

nemohli říct, protože ani jeden z nás u té nehody nebyl. Taky nám řekl, jaký bude plán 

ošetření a zase odešel. Potom jsme zase čekali a pak přišla sestra a sdělila nám, že už 

můžeme k vnukovi, a že za chvíli pojedou na CT. Ptala jsem se jí, jak to s ním vypadá. 

Ona mi řekla, že musíme počkat, až budou provedena všechna vyšetření a výsledky nám 

potom sdělí lékař, a že když budeme něco potřebovat, máme se na ní obrátit. Byla milá, 

ale neusmívala se. Vnuk byl ve vážném stavu, myslím, že spal, ale mohli jsme být u 

něho. Sestra nám řekla, že dostal léky proti bolesti a něco na zklidnění, aby se nehýbal 

na tom CT. Všude pípaly nějaké přístroje. Ale nějak jsem se uklidnila. Jeho táta 

pak odešel za jeho mámou do dospělé části, aby zjistil, co a jak. Oční kontakt? No jo, to 
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jo, sestry i lékař se na nás dívali, když s námi mluvili. Sestry se nepředstavily a 

nepodaly ruku, lékař ano. Ano, všichni pozdravili. Profesionální chování? Asi ano, 

alespoň to tak vypadalo, rozuměla jsem všemu, co mi říkali. Chování lékaře i sester 

nebylo nepříjemné. 

Po CT byl vnuk ještě na rentgenu, potom přišli ještě další lékaři, myslím, že neurolog a 

ortoped a ještě někdo. Potom si vnuka vzaly sestry na sádrovnu a tu zlomenou nohu mu 

daly do sádry a lékař nám k tomu něco říkal, ale nevím co. Pamatuji se jenom, jak nám 

řekli, že má s největší pravděpodobností otřes mozku a tu zlomenou nohu, a bude ležet 

na „jipce“. Když jsme přišli, tak se nám nikdo nevěnoval, až když byl vnuk ošetřen a 

sestry měly asi víc času, tak se nám víc věnovaly.“ 

2. Byl/a jste spokojený/á s komunikací sestry s Vaším dítětem? 

„Nedokážu to moc zhodnotit, byla jsem trochu v šoku z toho, co se stalo. Ale pamatuji 

se, že na něj sestry mluvily, i když je nevnímal. Nevím, jestli ho pozdravily nebo se na 

něj usmívaly, ale spíš ne. Neumím odpovědět, jestli sestry umí komunikovat s dětmi, 

protože s vnukem nebylo možné mluvit, spal po těch lécích, takže ani oční kontakt nebyl 

možný.“   

Myslíte si, že hraje v komunikaci sestry s dětmi roli fakt, že má sama děti? 

„ Nevím, na to nedokážu myslet“ 

3. Hrály ve Vaší komunikaci se sestrou roli vzájemné sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní dojmy? „Na tohle jsem fakt nemyslela, zabývala jsem se jenom tím, jestli bude 

vnuk v pořádku, nemůžu říct, kdo mi byl sympatický a kdo ne.“ 

4. Došlo během vašeho pobytu na urgentním dětském příjmu k nějaké konfliktní situaci, 

která se týkala přímo Vás? „ Nevzpomínám si.“ 

5. Jak se zachovala sestra v této konfliktní situaci? 

Vzhledem k předchozí odpovědi nebyla tato otázka položena. 

6. Měl/a jste pocit soukromí při komunikaci se sestrou? „Nevím, nevnímala jsem to. 

Pamatuji se, že tam byli i další pacienti, ale bylo mi jedno, jestli někdo slyší, co nám 

lékař nebo sestry říkají.“ 

7. Pociťoval/a jste nějaké překážky v komunikaci se sestrou? 

„Ne, všechno bylo pochopitelné a sestry nebyly nepříjemné.“ 

8. Které komunikační dovednosti pokládáte u sester na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti za nejdůležitější? 

„Nezlobte se, ale nad tím teď nebudu přemýšlet.“ 
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9. Co na Vás během pobytu na urgentním příjmu pro děti nejvíce zapůsobilo, ev. jaký 

byl váš nejsilnější zážitek? „Asi rychlost ošetření a docela milá atmosféra.“ 

 

Respondent č. 10 

matka: 35 let, vysokoškolské vzdělání, 2 děti 

dítě: chlapec, 10 let, přijat na oddělení urgentního příjmu z LSPP pro toxoalergický 

exantém. Pacient má splývající červené skvrny, místy vystupující nad povrch kůže, na 

obličeji, trupu a končetinách, otok očních víček a horního rtu, pociťuje silné svědění. 

Byl zajištěn žilní vstup a intravenózně byly podány kortikoidy v krátké kapací infuzi a 

antihistaminika, po celou dobu byly pravidelně sledovány vitální funkce. Již hodinu po 

podání léků bylo vidět ústup exantému. Chlapec byl propuštěn do domácího ošetřování 

za cca 3 hodiny, matka poučena o vhodném stravovacím režimu, užívání léků a kontrole 

u praktického lékaře. Matka byla s chlapcem po celou dobu jeho pobytu na oddělení. 

1. Jak na Vás působilo chování sester při prvním kontaktu s Vámi? 

„Dobře, protože sestra, která nás přijímala, byla docela příjemná. Syna prohlédl lékař a 

sestra mu změřila tlak a puls a teplotu. Pokud si dobře vzpomínám, tak sestra 

pozdravila, ale nepředstavila se, ani nám nepodala ruku. Zpětně, když o tom mluvíme, 

musím říct, že mi to ani nepřišlo divné, asi jsem to ani od sestry nečekala. Pan doktor 

pozdravil, představil se a podal mi ruku, taky mě informoval o postupu léčby, že syn 

dostane kortikoidy v infuzi, a když vyrážka začne mizet, tak budeme moct odejít domů. 

Líbilo se mi, že byl pan doktor velmi hodný a všechno mi vysvětlil a hezky mluvil se 

synem. Když mu sestra šla dávat infuzi, taky mi řekla, co bude synovi dělat a proč. Oční 

kontakt? Ano, když jsme spolu mluvily, dívala se na mě. Mluvila srozumitelně. A 

odborné výrazy? Ne, ne, asi ne. Úsměv? No, moc se neusmívala, ale byla velmi slušná a 

ochotná. Ale taky musím říct, že jsme přišli v době, kdy bylo na tom oddělení docela 

dost dětí, a sestra neměla na starosti jenom nás, a taky tam přivezli někoho snad 

z nějaké autonehody a sestry měli opravdu co dělat. Tak asi proto se moc neusmívala. 

Těžko mluvit o ochotě komunikovat, protože sestry měly dost práce, tak jsme si řekly jen 

to podstatné, ale asi kdyby bylo víc času, tak bych si možná se sestřičkou popovídala 

víc.“ 

2. Byl/a jste spokojený/á s komunikací sestry s Vaším dítětem? 

„Byla, sestřička mu všechno pěkně vysvětlila, taky už je větší, tak je s ním dobrá 

domluva. Pozdravila ho, ale taky se mu nepředstavila. Určitě se na něj dívala, když 

s ním mluvila. Ano, měla jsem pocit, že umí komunikovat s dětmi, protože jsem slyšela i 
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to, jak se baví s ostatními pacienty. Jak jsem už říkala, sestra se moc neusmívala, ani na 

syna.  Ale mluvila s ním hezky. Jestli se přizpůsobila věku dítěte? Tak to určitě ano.“ 

Myslíte si, že hraje v komunikaci sestry s dětmi roli fakt, že má sama děti? „Já myslím, 

že ano. Asi, když má svoje děti, tak ví, co na ně platí, a umí zvládnout i náročnější 

situace.“ 

3. Hrály ve Vaší komunikaci se sestrou roli vzájemné sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní dojmy? „To bych neřekla, myslím, že jsme si se sestřičkou nebyly 

nesympatické, ale byl to takový neutrální vztah. Ale asi se může stát, že si lidi nepadnou 

do oka a můžou si být nesympatický, nemělo by to ovšem ovlivnit péči o toho pacienta.“ 

4. Došlo během vašeho pobytu na urgentním dětském příjmu k nějaké konfliktní situaci, 

která se týkala přímo Vás? „Byla tam konfliktní situace, ta se netýkala nás, ale jiného 

pacienta. Nevím přesně, o co šlo, nebyla jsem svědkem celé té situace, ale bylo to dost 

vzrušené, byla tam i policie, lékař, sestry…“ 

5. Jak se zachovala sestra v této konfliktní situaci? „To si netroufám hodnotit, nebyla 

jsem u toho. Ptala jsem se sestry, jak to dopadlo, a ona mi odpověděla, že dobře.“ 

6. Měl/a jste pocit soukromí při komunikaci se sestrou? „Ani ne. Jsou tady otevřené 

prostory a je tady všechno slyšet. Sestřička vždy, když se mnou mluvila, tak se snažila 

ztišit hlas, ale stejně si myslím, že ostatní pacienti nás slyšeli, stejně jako já jsem slyšela 

všechno, co se povídalo okolo.“ 

7. Pociťoval/a jste nějaké překážky v komunikaci se sestrou? „Ne, to jsem 

nepociťovala.“ 

8. Které komunikační dovednosti pokládáte u sester na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti za nejdůležitější? 

„Já si myslím, že umět komunikovat s dětma a taky mít ráda děti. Určitě by měli mít 

dobré komunikační dovednosti, protože kromě dětí tady mají i nás rodiče. A jak jsem to 

tak pozorovala během našeho pobytu, tak je to s rodiči náročné.“ 

9. Co na Vás během pobytu na urgentním příjmu pro děti nejvíce zapůsobilo, ev. jaký 

byl váš nejsilnější zážitek? „Byla tu příjemná atmosféra, i přes velké vytížení sester, a 

hlavně syn si neodnesl žádné negativní zážitky.“ 

6.6 Analýza rozhovorů 

Otázka č. 1 pro sestry: Jak probíhá první kontakt s rodiči dítěte přijatého na 

Oddělení urgentního příjmu pro děti Fakultní nemocnice v Motole? 
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Všechny dotázané sestry, celkem 10, odpovědělo, že při prvním kontaktu pozdraví, ale 

rodičům přijímaného dítěte se nepředstavují a nepodávají jim ruku. 1 sestra uvedla, že 

by se představila v jiné situaci, jedna sestra si myslí, že představování je vhodné, ale 

nedělá to, protože na to není čas. 3 sestry informují rodiče o tom, že jsou sestry 

(vzhledem k jednotnému oblečení sester i lékaře není na první pohled jasné kdo je kdo), 

dvě sestry si myslí, že stačí jmenovky. 

5 sester uvádí, že komunikují aktivně, 5 sester spíše vyčkává na otázky rodičů. 

9 sester uvedlo, že při komunikaci s rodiči udržují oční kontakt, 1 sestra uvádí 

udržování očního kontaktu jen občas. 

6 sester uvádí, že se usmívají podle situace, která panuje při přijímání dítěte, 2 sestry se 

usmívají pokaždé a 2 sestry se usmívat snaží. 

Všechny sestry si myslí, že se snaží mluvit srozumitelně a proto nepoužívají odborné 

výrazy, když s rodiči mluví. 4 sestry uvedly, že informace poskytované rodičům 

opakují. 

Otázka č. 1 pro rodiče: Jak na Vás působilo chování sester při prvním kontaktu 

s Vámi? 

9 rodičů z 10. dotázaných uvedlo, že se sestry nepředstavily, ani nepodaly ruku. 1 rodič 

uvádí, že neví, zda to udělaly. Všech 10 respondentů uvedlo, že je sestry pozdravily. 

4 respondenti uvedli, že se sestry usmívaly, 2 respondenti si nevšimli, 2 respondenti 

uvedli, že se sestry neusmívaly (což bylo dáno jednou zdravotním stavem dítěte a 

jednou situací na oddělení) a 2 respondenti neodpověděli. 

8 respondentů si všimlo očního kontaktu, 2 respondenti nevědí, zda sestry udržují oční 

kontakt. 

Na 8 respondentů působilo chování sester profesionálně, 2 respondenti neodpověděli. 8 

respondentů hodnotí chování sester jako milé a příjemné, 2 respondenti neodpověděli. 9 

respondentů uvedlo, že měli dostatek informací, že sestrám rozuměli, protože nebyli 

zahlceni odbornými výrazy. 1 respondent uvádí, že více informací se mu dostalo spíš od 

lékaře, než od sester. 

Otázka č. 2 pro sestry: Myslíte si, že umíte dobře komunikovat s dětmi? 

Všech 10 sester uvedlo, že umí komunikovat s dětmi, že s nimi komunikují aktivně, 

pozdraví, snaží se udržovat oční kontakt a komunikaci s dítětem přizpůsobují věku a 

stavu dítěte. 

7 sester uvedlo, že se dětem nikdy nepředstavují. 3 sestry se představují jen někdy, 1 

z těchto sester uvádí pro příklad situaci, kdy se dítěti představuje. Jedná se o případ, že 
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je dítě přivezeno na oddělení samo, bez rodičů, tak, aby vědělo, na koho se má obrátit o 

pomoc. 

9 sester uvedlo, že pohlazení a doteky používají podle situace, pokud je to vhodné. 1 ze 

sester podmiňuje použití pohlazení a doteků sympatiemi k dítěti. 6 sester se usmívá na 

dítě vždy, 4 sestry se usmívají podle situace. 

8 sester si myslí, že na komunikaci s dětmi má vliv fakt, že mají samy děti, 1 sestra 

uvádí, že vlastní děti nemají vliv na její komunikaci s nemocnými dětmi, 1 sestra 

uvedla, že neví. 

Otázka č. 2 pro rodiče: Byl/a jste spokojený/á s komunikací sestry s Vaším 

dítětem? 

Všech 10 respondentů uvádí spokojenost s chováním sester k jejich dítěti. 9 respondentů 

se domnívá, že sestry přizpůsobily komunikaci věku dítěte a jeden respondent uvádí, že 

toto nedokáže zhodnotit. 

8 respondentů uvádí, že se sestry na dítě usmívaly, 2 uvádějí, že se neusmívaly. 9 

respondentů uvádí, že se sestra jejich dítěti nepředstavila, 1 respondent tuto skutečnost 

nevnímal. 

5 respondentů si myslí, že sestry jejich dítě pozdravily, 3 respondenti nevědí a 2 

respondenti tuto skutečnost nevnímali. 

6 respondentů uvádí, že sestry udržovaly oční kontakt s dítětem, 1 respondent neví a 2 

respondenti se nevyjádřili a jeden uvádí, že oční kontakt nebyl možný. 

Pouze 4 respondenti si myslí, že fakt, že má sestra vlastní děti, má vliv na její 

komunikaci s nemocnými dětmi. 2 respondenti si myslí, že tato skutečnost vliv na 

komunikaci sester nemá a 4 respondenti neodpověděli. 

Otázka č. 3 pro sestry: Hrají v komunikaci s rodiči nemocného dítěte roli Vaše 

sympatie či antipatie, ev. jiné negativní jevy? 

9 sester uvedlo, že ano. 1 sestra odpověděla, že se chová za všech okolností 

profesionálně a vzájemné sympatie, či antipatie roli nehrají 

Otázka č. 3 pro rodiče: Hrály ve Vaší komunikaci se sestrou roli vzájemné 

sympatie či antipatie, ev. jiné negativní dojmy? 

4 respondenti uvedli, že sympatie nebo antipatie hrají ve vzájemné komunikaci roli, 2 

respondenti uvádí, že ne. 4 respondenti se nad touto otázkou nezamýšleli, nebo jim jsou 

vzájemné sympatie, či antipatie jedno.  

Otázka č. 4 pro sestry: Došlo na oddělení k nějaké konfliktní situaci mezi rodiči 

a personálem? 
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Všechny sestry, celkem 10, odpovědělo, že ke konfliktům dochází. 

Otázka č. 4 pro rodiče: Došlo během vašeho pobytu na urgentním příjmu 

k nějaké konfliktní situaci, která by se týkala přímo vás? 

9 respondentů odpovědělo, že nedošlo. 1 respondent uvedl, že byl svědkem konfliktu, 

který se ale netýkal jeho. 

Otázka č. 5 pro sestry: Jak jste se v této situaci zachovala? 

5 sester uvedlo, že jejich snahou je kompromis, 3 sestry uvádějí snahu o klidné vyřešení 

konfliktu, 1 sestra řešila konflikt s pomocí lékaře a 1 sestra uvádí, že pokud má 

v konfliktní situaci pravdu, tak si jí obhájí. 

Otázka č. 5 pro rodiče: Jak se zachovala sestra v této konfliktní situaci? 

9 respondentům nebyla tato otázka položena, protože na otázku č. 4 odpověděli 

negativně. 1 respondentka uvedla, že nebude hodnotit chování sestry, protože nebyla 

svědkem konfliktu po celou dobu a konflikt se jí netýkal. 

Otázka č. 6 pro sestry: Zachováváte při komunikaci s rodiči soukromí? 

8 sester z 10. odpovědělo, že se zachovávat soukromí snaží. 1 sestra uvedla, že 

zachovávat soukromí nelze, a 1 sestra zachovává soukromí pouze částečně. 6 sester 

uvedlo, že překážkou v zachování soukromí je otevřený prostor oddělení. 

Z 8. sester, které odpověděly kladně, 7 sester uvedlo, že ztišují hlas při komunikaci 

s rodiči a 6 sester uvedlo, že si mohou vzít rodiče stranou, pokud jim něco sdělují. 

Otázka č. 6 pro rodiče: Měl/a jste pocit soukromí při komunikaci se sestrou? 

2 respondenti uvádějí, že měli pocit soukromí, ale pouze proto, že byli na oddělení sami. 

2 respondenti soukromí nevnímali, 1 respondent uvedl, že soukromí měli pouze 

částečně, protože sestra na ně mluvila potichu.  

5 respondentů uvádí, že neměli pocit soukromí, protože otevřený prostor oddělení žádné 

soukromí neumožňuje. 3 z těchto 5. respondentů uvádí, že jim nevadilo, když ostatní 

pacienti slyšeli jejich konverzaci. 

Otázka č. 7 pro sestry: Pociťujete nějaké překážky v komunikaci s rodiči dětí 

přijímaných na urgentní příjem? 

9 sester odpovědělo ano, pociťují překážky v komunikaci s rodiči. 1 sestra žádné 

překážky nepociťuje. Jazyková bariéra u cizinců je překážkou pro 7 sester. 2 sestry 

uvádějí jako další překážku nepochopení informací rodiči. 2 sestry uvádí jako překážku 

i rodiče, kteří vyvolávají konflikty. 1 sestra považuje za překážku v komunikaci 

aroganci rodičů a 1 sestra agresivitu rodičů. 
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Otázka č. 7 pro rodiče: Pociťoval/a jste nějaké překážky v komunikaci se 

sestrou? 

Všech 10 respondentů uvedlo, že v komunikaci se sestrami nepociťovali žádné 

překážky. 3 respondenti uvádějí, že sestry byly ochotné. 2 respondenti neměli pocit, že 

by sestru s čímkoliv obtěžovali, 1 respondentka uvedla, že sestra byla výborná a 

komunikativní. 1 respondentka řekla, že umí komunikovat se sestrami, protože má 

zkušenosti z častých pobytů v nemocnici. 

Otázka č. 8 pro sestry: Které komunikační dovednosti považujete pro sestru na 

Oddělení urgentního příjmu dětí za nejdůležitější? 

Každá sestra uvedla nejméně dvě dovednosti, o kterých se domnívá, že jsou pro sestru 

důležité. 6 sester považuje za důležitou empatii, 5 sester umět komunikovat s dětmi, 3 

sestry uvádějí i vlídnost, profesionální chování a umět mluvit srozumitelně. 1 sestra 

považuje za důležitou ještě vstřícnost k rodičům a 1 sestra i upravený vzhled. 

Otázka č. 8 pro rodiče: Které komunikační dovednosti pokládáte u sester na 

Oddělení urgentního příjmu pro děti za nejdůležitější? 

Každý rodič uvedl více dovedností. Vyjádřilo se 8 respondentů, 2 respondenti na tuto 

otázku neodpověděli.  7 respondentů považuje za nejdůležitější umět komunikovat 

s dětmi, 3 umět komunikovat s rodiči a 5 empatii. 1 respondent uvádí ještě 

profesionalitu, 1 příjemné vystupování a 1 slušné jednání. 

Otázka č. 9 pro sestry: Byl/a byste ochotný/á se dále zlepšovat v komunikačních 

dovednostech pod vedením odborníka? 

9 sester uvedlo, že by bylo ochotno se dále zdokonalovat v komunikačních 

dovednostech. 1 sestra uvedla, že ne. 

Otázka č. 9 pro rodiče: Co na vás během pobytu na urgentním dětském příjmu 

nejvíce zapůsobilo, ev. jaký byl váš nejsilnější zážitek? 

Někteří respondenti uvedli více skutečností. 

5 respondentů uvedlo příjemnou atmosféru na oddělení, 2 respondenti uvedli dobrou 

péči o své dítě. 1 respondent měl z pobytu na oddělení dobrý pocit, 1 uvedl, že jeho dítě 

nebylo ve stresu, 1 uvádí, že na něj zapůsobily usměvavé sestry. 1 respondent neměl 

žádný výrazný zážitek. 

6.7 Diskuse 

V otázce č. 1 se sestry i rodiče shodnou v tom, že sestry pozdraví, ale 

nepředstavují se a nepodávají ruku. Při porovnání s prací Zuzany Postlové (2012) na 
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téma Problematika komunikace sester s rodiči při příjmu dítěte na dětské oddělení, se 

sestry na sledovaných příjmových ambulancích ve většině případů rodičům představily 

a podaly jim ruku. Domnívám se, že to bylo způsobeno tím, že zkoumaná přijetí do 

nemocnice byla v naprosté většině plánovaná, sestra měla dostatek času jak na pacienty, 

tak na jejich rodiče. 

 Sestry urgentního příjmu uvádí, že je nutné nejdříve dítě ošetřit, proto se při 

příjmu soustředí hlavně na ně, což je dáno i tím, že pacienti jsou většinou v těžším 

stavu, čímž vysvětlují, proč se nepředstavují a nepodávají ruku. 

Většině rodičů tato skutečnost nevadí, jeden ani nečeká, že se budou sestry 

představovat a podávat mu ruku. Z rozhovorů s rodiči, kteří se k této otázce vyjádřili, 

vyplývá, že je pro ně důležitější okamžitá péče o dítě ze strany sester, než to, že se jim 

sestra představí a podá jim ruku. Domnívám se, že je to dáno i tím, že přijetí na naše 

oddělení nejsou plánovaná, jedná se o akutní péči, rodiče jsou často vyděšení a soustředí 

se pouze na své dítě. Shoda panuje i ve srozumitelnosti informací, sestry uvádějí, že se 

snaží nepoužívat odborné výrazy a rodiče jejich informace potvrzují, což koresponduje 

s Venglářovou (2006), podle které mezi hlavní zásady komunikace sestry s pacientem, 

potažmo s jeho doprovodem, patří jednoduchost, stručnost a zřetelnost.  

Několik sester uvedlo, že poskytované informace rodičům opakují, aby si byly 

jisté, že jejich sdělení bylo pochopeno. Podle studie provedené Héléne  Chappuy (2012) 

je pouze 19 % rodičů dětí, přijatých na dětské pohotovostní oddělení, schopno pochopit 

všechny informace od zdravotnického personálu. Pochopení rodičů je ovlivněno obavou 

z utrpení dítěte a dojmem, že dítě pociťuje bolest. Ukázalo se, že je velmi užitečné 

pokud informace lékaře přeformuluje a zopakuje ještě sestra po vyřešení bolestivého 

stavu. Sestra může s rodiči komunikovat méně odborným jazykem, takže je 

srozumitelnější a rodiče jsou klidnější, pokud dítě již necítí bolest. Domnívám se, že 

opakování informací sestrami je velmi důležité a jistě je vhodné přihlížet i ke stavu 

dítěte, protože i na tom záleží, kolik informací rodiče pochopí. 

Někteří z rodičů uvádějí, že při prvotním ošetření dítěte měli pocit, že s nimi 

sestry moc nemluví, že ošetřují dítě a jich si nevšímají. Tato skutečnost potvrzuje moje 

pozorování, které vedlo k tématu této bakalářské práce. Podle mého názoru by měl i tuto 

chvíli někdo s rodiči mluvit, aby se necítili opominuti. 

Většina respondentů hodnotí chování sester jako milé, příjemné a profesionální, 

což koresponduje se sestrami, které ve většině uvádějí snahu usmívat se podle situace, 

nebo se usmívají pokaždé, toto uvádějí dvě ze sester. Zde se shoduje tato práce s prací 
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Zuzany Postlové (2012), která uvádí přátelský postoj sester při přijetí dítěte do 

nemocnice téměř ve většině případů. V případě urgentního příjmu je hodnocení rodičů 

kladné i přesto, že aktivně s nimi při přijetí dítěte komunikuje pouze polovina ze sester, 

ostatní spíš vyčkávají na otázky rodičů. Plevová a Slowik (2010) uvádějí, že dobrým 

začátkem komunikace je zájem a ochota komunikovat, takže můžeme říci, že v tomto 

směru mají sestry z urgentního příjmu rezervy. 

Shoda je i v otázce očního kontaktu, téměř všechny sestry a téměř většina rodičů.  

V otázce č. 2 se sestry i rodiče shodli, že komunikace s dětmi je vedena podle 

jejich věku a stavu, což je pro dítě velmi důležité, jak uvádí Řezníčková (2008). Rovněž 

tak v souladu s Řezníčkovou (2008) si sestry uvědomují, že musí dětem vysvětlovat, co 

s nimi budou dělat, a také tak činní, to potvrzují někteří rodiče. Jedná se spíš o rodiče, 

jejich dítě mělo lehčí onemocnění. Většina rodičů uvádí, že se sestry nepředstavily, 

zatímco skutečnost, že se nepředstavují, uvádí většina sester, některé sestry uvádějí, že 

se představují občas proto, aby pacienti věděli, na koho se mají obrátit, protože byli 

přijati bez rodičů.  

Všechny sestry uvádějí, že dítě pozdraví, zatímco z rodičů uvádí tuto skutečnost 

polovina, druhá polovina neví nebo si nevšimla. Tuto druhou polovinu tvoří rodiče, 

jejichž děti byly přijaty ve vážném stavu, což hraje pravděpodobně roli v tom, že 

pozdrav sestry nevnímali. Žádný z rodičů vysloveně neuvedl, že by mu tato skutečnost 

vadila. 

Všechny sestry si myslí, že udržují oční kontakt vždy. Této skutečnosti si všimla 

polovina respondentů, ostatní toto nevnímali. Domnívám se, že je to opět způsobeno 

stavem dítěte a obavou rodičů o jeho zdraví. 

Většina sester uvedla, že na jejich práci má vliv skutečnost, že mají vlastní děti. Totéž 

uvádí necelá polovina respondentů.  Pro některé z rodičů to byla zvláštní otázka, nad 

kterou se nechtěli zamýšlet, většinou z důvodu špatného stavu svého dítěte. Můj osobní 

názor a zkušenost je, že tato skutečnost roli hraje. Tato otázka by se jistě mohla stát 

předmětem výzkumu u většího počtu respondentů z řad sester, pracujících na dětských 

odděleních. 

V otázce č. 3 z rozhovorů se sestrami vyplývá, že s rodiči, kteří jsou sestrám 

sympatičtější, se komunikuje lépe, než s těmi, kteří jim sympatičtí nejsou. Některé 

sestry uvádějí, že v profesionálním chování k rodičům by toto roli hrát nemělo. Menší 

části rodičů se zdá, že sympatie nebo antipatie roli hrají a uvádějí, že sestra, která je 

ošetřovala, jim byla velmi sympatická. Někteří rodiče otázku sympatií, či antipatií 
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neřešili. Takto odpovídali rodiče, jejichž dítě bylo v těžším stavu a chtěli pouze, aby 

bylo jejich dítě v pořádku. Naopak rodiče, jejichž dítě nebylo v takovém ohrožení, 

uvádějí své sympatie k sestrám, které je ošetřovaly. 

V otázce č. 4 všechny sestry uvedly, že ke konfliktům dochází a téměř všichni 

rodiče uvedli, že se během svého pobytu na oddělení s konfliktní situací nesetkali. 

Pouze jedna z respondentek uvedla, že byla svědkem konfliktu, který se ovšem netýkal 

přímo jí. 

Domnívám se, že je to způsobeno tím, že pobyt dítěte na oddělení je omezen na 

poměrně krátkou dobu a rodiče hodnotí pouze tento časový úsek. Sestry naopak hodnotí 

konfliktní situace v delším časovém horizontu. 

Otázka č. 5 nebyla většině rodičů vzhledem k odpovědi na předchozí otázku 

položena. Jediná respondentka, která byla svědkem konfliktní situace, odmítla hodnotit 

chování sester, protože neviděla konflikt celý. Z odpovědí sester vyplývá snaha o klidné 

a kompromisní řešení konfliktních situací. Velmi často se jedná o situace, kdy rodiče 

brání sestrám v ošetření dítěte, protože mají pocit, že mu bude ublíženo. Jak uvádějí 

sestry, někdy je potřeba zapojit do vyjednávání i lékaře. Řezníčková (2008) uvádí, že 

rodiče potřebují podporu, aby sami mohli být oporou pro své dítě, tato podpora spočívá 

hlavně v dostatku informací. Osobně se domnívám, že konfliktní situace vznikají ze 

stresu rodičů, kteří se snaží prosadit svoje názory a sestry někdy nemusí situaci 

zvládnout, ať už jsou důvody jakékoliv. Dále si myslím, že v naší společnosti stále 

lékaři neberou rodiče nemocných dětí jako partnery. 

V otázce č. 6 sestry ve většině uvádějí, že snaží mluvit s rodiči v soukromí, 

přestože prostorové uspořádání oddělení toto neumožňuje. Uvádějí, že mají dvě 

možnosti, mluvit potichu nebo si vzít rodiče někam stranou. V této otázce panuje shoda 

s rodiči, kteří v polovině případů odpověděli, že žádné soukromí neměli, právě z důvodu 

otevřeného prostoru na oddělení. Někteří respondenti na tuto otázku neodpověděli. Jen 

dva z respondentů uvedli, že soukromí měli. Bylo to způsobeno tím, že byli na oddělení 

v době, kdy tam nebyl nikdo jiný. Domnívám se, stejně jako Venglářová (2006), že 

soukromí na rozhovor je velmi důležité. Myslím, že si to sestry uvědomují a za daných 

okolností přistupují k této otázce dostatečně. 

V otázce č. 7 uvedly všechny sestry, že pociťují překážky v komunikaci s rodiči, 

naopak všichni rodiče uvedli, že žádné překážky nepociťovali. Domnívám se, že je tato 

situace dána tím, že rodiče hodnotí pouze krátký časový úsek, zatímco sestry hodnotily 

tuto otázku z dlouhodobého pohledu. U sester dominuje jazyková bariéra u pacientů 
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cizinců, kterou uvedla více než polovina z nich. Dalšími překážkami ze strany sester 

jsou nepochopení rodičů, jejich arogance, agresivita a vyvolávání konfliktů ze strany 

rodičů. Naopak rodiče byli spokojeni s ochotou sester ve většině případů, někteří se 

nevyjádřili. 

V otázce č. 8 uvedla více než polovina sester, že za nejdůležitější komunikační 

dovednost považuje empatii, polovina uvedla umění komunikace s dětmi. Sestry dále 

uváděly profesionalitu, vstřícnost k rodičům, vlídnost, umět mluvit srozumitelně, 

pochopení rodičů. Pro rodiče je nejdůležitější umění komunikace s dětmi a potom 

empatie. Někteří považují za důležité umět mluvit s rodiči, profesionální vystupování, 

slušné jednání a příjemné vystupování.  

V otázce č. 9 se sestry vyjadřovaly k otázce, zda jsou ochotny se dále zlepšovat 

v komunikačních dovednostech. Téměř všechny sestry uvedly, že by byly ochotné 

vylepšit své komunikační dovednosti, některé toto podmiňují svými časovými 

možnostmi. Některé by se chtěly zaměřit na asertivní jednání nebo zvládání agrese proti 

zdravotníkům. Pouze jeden z mužů, pracujících na oddělení jako sestra, si je jistý svými 

komunikačními dovednostmi, že další zdokonalování považuje za zbytečné. 

Rodiče v této otázce měli zodpovědět, co na ně nejvíc během pobytu na oddělení 

urgentního příjmu pro děti nejvíce zapůsobilo. Polovina rodičů uvedla příjemnou 

atmosféru, ostatní uvedli dobrou péči o dítě, nestresované dítě, usměvavé sestry. 

 Myslím si, že komunikace sester a rodičů v prostorách Dětského urgentního 

příjmu je z velké části ovlivněna zdravotním stavem nemocného dítěte. Nemůžeme 

proto jednoznačně říci, zda rodičům v komunikaci se sestrami něco konkrétního chybí, 

protože zkrátka některé skutečnosti nevnímají. To, co by možná vadilo rodičům na 

standardním oddělení, je tady opominuto. Přestože se sestra nepředstaví a nepodá rodiči 

při příjmu ruku, není toto rodiči hodnoceno negativně a někteří to ani od sester 

neočekávají. Pozitivní je, že všichni rodiče hodnotili chování a vystupování sester jako 

milé a příjemné a měli za to, že jim sestry poskytují srozumitelné informace. Pozitivně 

rovněž hodnotili chování sester k jejich dětem. Jak vyplývá z rozhovorů se sestrami, 

uvědomují si nutnost citlivého přístupu k rodičům, jsou si vědomy toho, že jejich 

komunikaci směrem k rodičům mohou ovlivnit sympatie či antipatie a uvědomují si, že 

se musí chovat profesionálně. Všechny sestry vědí o nutnosti komunikovat s dětmi 

podle jejich věku a rozumové vyspělosti a snaží se podle toho i jednat. Otázka 

dodržování soukromí při rozhovoru s rodiči je limitována možnostmi oddělení, které 
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není stavebně uzpůsobeno na dostatek soukromí pro jednotlivé pacienty. Přesto se sestry 

snaží soukromí svých pacientů a jejich rodičů dodržovat.  

Sestry by měly mít, podle mého názoru, více iniciativy při komunikaci s rodiči, 

protože polovina sester aktivně nekomunikuje a spíše vyčkává na otázky rodičů. 

Výpovědi některých rodičů potvrzují moji domněnku, že po určitou dobu ošetření dítěte 

jsou rodiče pozorovateli dění a nikdo se jim příliš nevěnuje. Jedná se o rodiče dětí, které 

byly ve vážném stavu a sestry se soustředily hlavně na ošetření pacienta a na rodiče si 

našly čas, až když splnily všechny ordinace lékaře. Rodiče uvádějí, že je jim to jedno, 

že jde hlavně o dítě a na ničem jiném nezáleží, ale myslím si, že by bylo dobré, kdyby i 

v této chvíli s rodiči někdo mluvil.  

 Doufám, že získané poznatky budou sestrami z Oddělení urgentního příjmu dětí 

využity k dalšímu zlepšení komunikace mezi nimi a rodiči dětských pacientů, přestože 

dotázaní rodiče hodnotí sestry a celkovou atmosféru na oddělení kladně. Jak uvádí Kyle 

(2008), rodiče chtějí být stále častěji rovnocennými partnery zdravotnického týmu a 

aktivně se podílet se na péči o své dítě. 
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ZÁVĚR 
 Bakalářská práce na téma Kvalita komunikace na Oddělení urgentního příjmu 

pro děti měla nastínit komunikační problémy mezi sestrami a rodiči dětských pacientů 

na tomto oddělení. Cílem práce bylo zmapovat komunikační dovednosti personálu 

s rodiči nemocných dětí, zjistit, zda jsou rodiče s komunikačními schopnostmi 

personálu převážně spokojeni, či nespokojeni. Dalším cílem bylo popsat, co rodičům 

nemocných dětí v komunikaci s personálem chybí, a také jak jsou spokojeni 

s komunikací sester s jejich dětmi. 

Práce sester na Oddělení urgentního příjmu pro děti je velmi náročná, mimo 

odborných znalostí, i z hlediska komunikace, protože sestra je často první osobou, se 

kterou se malí pacienti a jejich doprovod setkávají po příjezdu na oddělení. Akutní 

příjem dítěte do nemocnice, z jakýchkoliv příčin, je vždy pro rodiče stresující událostí a 

reakce na tuto událost mohou být různé. Z výpovědí respondentů z řad rodičů vyplývá, 

že čím je závažnější stav dítěte, tím více se na něj rodiče soustředí, očekávají informace 

o jeho zdravotním stavu a okolí je téměř nezajímá. Proto jsou empatie a příjemné 

vystupování prvním předpokladem k efektivní komunikaci a dobré spolupráci s rodiči 

nemocného dítěte. 

 Z  rozhovorů s rodiči dětí přijatých na Oddělení urgentního příjmu pro děti 

vyplynulo, že jsou s komunikací se sestrami spokojeni, také uváděli spokojenost 

s komunikací sester s jejich dětmi a celkově popisují atmosféru na oddělení jako 

příjemnou. Sestry jsou hodnoceny jako milé, převážně usměvavé a ochotné. Sestry, 

přestože mají velmi náročnou práci, si uvědomují nutnost náležité komunikace jak 

s dětskými pacienty, tak s rodiči. Větší ochota ke komunikaci s rodiči by jistě 

vzájemnou komunikaci vylepšila. Samy sestry uvádějí jako překážku v komunikaci 

jazykovou bariéru u cizinců přijímaných na oddělení, což lze eliminovat podporou 

výuky cizího jazyka u sester. 

Výsledkem průzkumu v této práci je velmi pozitivní hodnocení komunikačních 

dovedností sester Oddělení urgentního příjmu pro děti. Přesto uvádím, jako doporučení, 

další vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností a kompetencí, ke kterým jsou 

sestry, podle svých vyjádření, ochotné. Sestry by jistě uvítaly i možnost výuky cizího 

jazyka. Také bych sestrám doporučila více se věnovat rodičům, i když zrovna ošetřují 

jejich dítě. Uklidnění rodiče se tak mohou stát součástí realizace ošetřovatelského 

procesu. 
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Jsem si vědoma toho, že tato práce je prvním zhodnocením komunikačních 

dovedností sester Oddělení urgentního příjmu pro děti Fakultní nemocnice v Motole. 

Poznatky z této práce mohou být využity jako zpětná vazba pro sestry nebo posloužit 

jako výchozí bod dalšího šetření, které by zahrnulo větší počet respondentů z řad rodičů 

nemocných dětí. 
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PŘÍLOHY 
 

PŘÍLOHA A 

Povolení hlavní sestry Fakultní nemocnice v Motole k provedení průzkumného šetření. 
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PŘÍLOHA B 

Struktura rozhovoru pro rodiče 

Úvodní informace: věk rodiče, pohlaví, počet dětí + krátké zhodnocení zdravotního 

stavu dítěte, proč bylo přivezeno záchrannou službou, věk dítěte, celková doba pobytu 

na Oddělení urgentního příjmu. Byl/a jste již při přijetí vašeho dítěte na Oddělení 

urgentního příjmu, nebo jste se dostavil/a později? 

1. Jak na Vás působilo chování sester při prvním kontaktu s Vámi? 

• Představila se vám sestra? 

• Podala vám ruku? 

• Usmála se na vás? 

• Udržovala s vámi oční kontakt? 

• Zdálo se vám její chování profesionální? 

• Používala sestra/y odborné výrazy, kterým jste nerozuměl/a? 

• Měl/a jste dostatek vstupních informací, tj. mluvily sestry srozumitelně? 

• Bylo vám něco nepříjemné? (tón hlasu, gestikulace, nepříjemný postoj, 

familiárnost, hlučnost apod.) 

• Cítil/a jste ze strany sester ochotu komunikovat?  

2. Byl/a jste spokojený/á a komunikací sestry s Vaším dítětem? 
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• Představila se mu sestra? 

• Usmála se na něj? 

• Udržovala s ním oční kontakt? 

• Přehlížela sestra vaše dítě a bavila se pouze s vámi? 

• Měl/a jste pocit, že sestra umí komunikovat a dětmi, tj. že vaše dítě rozumí 

tomu, co sestra říká? 

• Měl/a jste pocit, že sestra přizpůsobila způsob komunikace věku dítěte? 

3. Hrály ve Vaší komunikaci se sestrou roli vzájemné sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní dojmy? 

4. Došlo během vašeho pobytu na urgentním příjmu k nějaké konfliktní situaci, která se 

týkala přímo vás? 

5. Jak se zachovala sestra v této konfliktní situaci? 

6. Měl/a jste pocit soukromí při komunikaci se sestrou? 

7. Pociťoval/a jste nějaké překážky v komunikaci se sestrou? 

• Ostýchal/a jste se zeptat? 

• Nechtěl/a jste rušit? 

• ev. uveďte jiné 

8. Které komunikační dovednosti pokládáte u sester na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti za nejdůležitější? 

9. Co na vás během pobytu na urgentním příjmu pro děti zapůsobilo nejvíce, ev. jaký 

byl váš nejsilnější zážitek? 

 

PŘÍLOHA C 

Struktura rozhovoru pro sestry 

Úvodní informace: věk, pohlaví, vzdělání, délka praxe, vlastní děti 

1. Jak probíhá první kontakt s rodiči dítěte přijatého na Oddělení urgentního příjmu pro 

děti? 

• Představíte se rodičům? 

• Podáváte jim ruku? 

• Usmějete se? 

• Udržujete během rozhovoru oční kontakt? 
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• Používáte odborné výrazy? 

• Myslíte si, že jsou vaše informace srozumitelné? 

• Jste ochotná/ý komunikovat aktivně, nebo vyčkáváte na otázky rodičů? 

2. Myslíte si, že umíte dobře komunikovat s dětmi? 

• Představíte se? 

• Usmíváte se? 

• Udržujete s dítětem oční kontakt? 

• Přizpůsobíte se věku dítěte? 

• Komunikujete s dítětem aktivně, nebo jste spíše pasivní? 

• Používáte i neverbální komunikaci? (pohlazení, dotek, úsměv) 

• Ovlivňuje komunikaci s dítětem fakt, že máte sám/a děti? 

3. Hrají v komunikaci s rodiči nemocného dítěte roli Vaše sympatie či antipatie, ev. jiné 

negativní jevy? 

4. Došlo k nějaké konfliktní situaci mezi rodiči a personálem? 

5. Jak jste se v této situaci zachoval/a? 

6. Zachováváte při komunikaci s rodiči soukromí? 

7. Pociťujete nějaké překážky v komunikaci s rodiči dětí přijímaných na urgentní 

příjem? 

8. Které komunikační dovednosti považujete pro sestru na Oddělení urgentního příjmu 

dětí za nejdůležitější? 

9. Byl/a byste ochotný/á se dále zlepšovat v komunikačních dovednostech pod vedením 

odborníka? 

 
 


