
Komunikácia pacienta s lekárom  
 
Komunikácia pacient - lekár má zásadný vplyv na liečbu. Nevyhnutným predpokladom efektívnej 
komunikácie je obojstranná spolupráca založená na dôvere, vzájomnej úcte a rešpekte.  
 

V zdravotníctve sa kladú vysoké nároky na lekárov a sestry nielen po odbornej, profesijnej stránke, ale aj z 
hľadiska empatie k pacientovi a jeho rodine a spôsobu oznamovania predovšetkým tých menej pozitívnych 
informácií súvisiacich s diagnózou.  
 

Pacienti si rovnako veľmi cenia vzťah medzi lekárom a sestrou, ktorí pôsobia a komunikujú ako tím vo 
vzájomnom súlade. Lekár a sestra by sa preto mali pred pacientmi oslovovať svojou pracovnou pozíciou, 
aby si udržali vzájomnú úctu nielen medzi sebou, ale i pred pacientmi. Poďakovať si navzájom pred 
pacientmi za pomoc pri realizácii zákroku by malo byť tiež samozrejmosťou. Pred pacientmi by sa nikdy 
nemali riešiť pracovné nedostatky, neúspechy alebo profesijné konflikty. 
 
Čo by mal urobiť pacient, aby bola komunikácia s lekárom efektívnejšia? 
V prvom rade to, že sa na ňu pacient pripraví.  
 
Odporúčania pre pacientov:  
- Ak sa budete cítiť istejšie, absolvujte rozhovor v sprievode niekoho blízkeho. Nielen, že bude pre vás 
oporou, ale pomôže vám zapamätať si informácie od lekára a môže vám neskôr sprostredkovať svoje dojmy 
a postrehy z rozhovoru. 
 

- Napíšte si na papier základné informácie, ktoré chcete lekárovi povedať a otázky, ktoré mu chcete položiť.  
 

- V rozhovore sa snažte byť vecní, presní a otvorení. Formulujte zrozumiteľné a krátke otázky.  
 

- Hovorte aj o s svojich obavách a očakávaniach.  
 

- Keď nerozumiete tomu, čo vám lekár hovorí, alebo keď potrebujete vedieť viac, pýtajte sa. 
 

- Na záver rozhovoru zhrňte vlastnými slovami, čo ste sa od lekára dozvedeli. Overíte si tak, či ste ho 
pochopili správne a predídete tak nedorozumeniam.  
 

- Informujte lekára o všetkých doplnkových alebo alternatívnych formách liečby.  
 

- Spýtajte sa lekára akým spôsobom (telefonicky, osobne, mailom) sa s ním môžete kontaktovať v prípade, 
že by ste s ním potrebovali hovoriť mimo dohodnutej konzultácie. 
 
Informovanosť o diagnóze  
V súčasnosti väčšina lekárov informuje pacienta o jeho diagnóze pravdivo. Tento postup kladie väčšie 
nároky na lekára, ale aj na pacienta. Lekár by mal vedieť podať informáciu citlivo, postupne a primerane 
psychickému stavu pacienta.  
 

Od pacienta sa očakáva, že dokáže informáciu prijať a spracovať. Treba však zdôrazniť, že nie každý pacient 
informáciu o svojej chorobe prijať dokáže. Sú pacienti, ktorí neznesú pocit, že nevedia o svojej diagnóze a 
prognóze všetko. A sú naopak takí, ktorých tieto informácie znepokojujú, stresujú a nechcú ich počuť.  
 

Je dobré, ak vie pacient lekárovi povedať, aký prístup mu v tomto smere vyhovuje, pretože na začiatku 
liečby má lekár o pacientovi len veľmi málo informácií a o to ťažšie je nájsť vhodný spôsob, ako ho potom 
informovať.  
 

Pacient má právo rozhodnúť sa, či a do akej miery chce byť informovaní, rovnako aj, či súhlasí s tým, aby 
lekár informoval jeho príbuzných. Ide o to, aby si pacient dokázal vybrať to, čo považuje za najvhodnejšie 
pre seba a čo mu pomôže udržať motiváciu k liečbe a tomu, aby ju zvládol. 
 
„Second opinion“ – názor nezávislého odborníka  
Pacient má možnosť rozhodnúť sa pre svojho lekára a v prípade, že u neho nenachádza kvality, ktoré 
považuje za dôležité pre svoju liečbu a psychickú pohodu, má možnosť ho zmeniť. V prípade, že má 
pochybnosti o tom, či ho lekár lieči správne (mal by však vychádzať z faktov, nie z pocitov a dohadov), môže 
požiadať o tzv. „second opinion“, teda o názor nezávislého odborníka.  
 



Kým však pristúpi pacient k tomuto kroku, mal by sa snažiť získať potrebné informácie a odpovede na 
otázky, ktoré ho znepokojujú od svojho ošetrujúceho lekára.  
 

V zahraničí je pomerne bežné požiadať o názor nezávislého odborníka. U nás k tomuto kroku pacienti 
pristupujú s obavami, uvedomujú si, že tým spochybňujú odborné znalosti lekára a obávajú sa jeho reakcie. 
Ide však o zdravie pacienta, je pochopiteľné, že pacient chce mať istotu, že dostáva tú najsprávnejšiu 
liečbu a najadekvátnejšiu starostlivosť.  
 

A ak je lekár kvalitný nie len ako odborník, ale aj ako človek, v zásade by nemal byť pre neho problém, ak sa 
k jeho terapeutickým postupom vyjadrí iný kolega.  
 
Ako vyťažiť čo najviac z komunikácie s lekárom?  
Mnohí pacienti tvrdia, že pri stretnutí s lekárom im chýba čas a príležitosť pýtať sa na svoje ochorenie; 
presne nevedia, ako a na čo by sa mali pri konzultácii spýtať svojho lekára. Vzájomné porozumenie je 
pritom kľúčom k plnohodnotnému vzťahu medzi lekárom a pacientom.  
 

Každý pacient je jedinečná osobnosť. Tu neexistujú pevné hranice, ktoré by stanovovali množstvo 
informácií a druh vzťahu medzi lekárom a pacientom. Dobrá informovanosť o chorobe a pozitívny vzťah k 
lekárovi však môžu priniesť mnoho dobrého, vrátane toho, že pacient bude cítiť osobnejší prístup, 
kvalitnejšie pochopenie jeho potrieb a záujmov, a že bude môcť spoločne s lekárom nájsť najvhodnejšiu 
liečebnú voľbu.  
 
Problém komunikácie s lekárom 
Ak má pacient niekedy pocit, že lekár hovorí iným, pre neho nezrozumiteľným jazykom, nemusí to byť tým, 
že mu to nepáli alebo nedokáže lekára počúvať. 
 

Ak vyjde pacient z ordinácie a nemá jasno v tom, čo mu je, aké sú možnosti liečby alebo aké vyšetrenia sú 
potrebné, chyba nemusí byť iba na strane pacienta.  
 

Keď lekár namiesto rozhovoru s pacientom vypisuje dokumentáciu, žiadanky o vyšetrenia a testy, nielenže 
môže lekár prehliadnuť vysvetlenia zdravotných ťažkostí, ale pripravuje sa o jeden z najdôležitejších 
informačných zdrojov.  
 
Čo môže urobiť pacient, aby si s lekárom lepšie porozumel? 
Komunikácia medzi lekárom a pacientom je špecifická tým, že medzi nimi vládne odborná nevyváženosť. 
Tú si často nesprávne interpretujeme tak, že lekár je ten „nadradený“ a pacient „podradený.“ Práve vysoká 
odbornosť lekára nás k nemu privádza, preto ho vyhľadáme.  
 

Vzťah pacienta by mal byť partnerský – obaja totiž majú rovnaký záujem: zistiť príčinu zdravotných 
problémov a nájsť riešenie, ako sa ich zbaviť.  
 

Samozrejme, musíme mať na pamäti, že sú aj pacienti, ktorí sa chcú plne zveriť do rúk lekára a prajú si byť 
neinformovaní. Aj takéto želanie treba rešpektovať, lekár by ho však nemal predpokladať u všetkých svojich 
pacientov. Čo teda pacient môže urobiť, aby si s lekárom lepšie porozumel? Predovšetkým naplno využiť 
to málo času, ktoré má k dispozícii.  
 
Odporúčania pre pacienta:  
 

- Pripravte sa na rozhovor s lekárom už doma.  
Majte na pamäti, že väčšina ordinácií je pre vás cudzie prostredie, v ktorom sa nebudete cítiť úplne vo 
svojej koži. Aby ste v strese nezabudli nejakú dôležitú otázku, napíšte si v bodoch veci, ktoré chcete so 
svojím lekárom prediskutovať. Tým, že si ich premyslíte, budete mať aj príležitosť logicky ich zoradiť.  
 

- Prejavte sa aktívne.  
Nečakajte, na čo sa vás lekár opýta, ale sami hovorte o zdravotných ťažkostiach, ktoré vás trápia. Snažte sa 
čo najpresnejšie pomenovať svoj problém. Lekár sa pri stanovovaní diagnózy odpichne z iného bodu, ak mu 
poviete iba: „bolí ma noha“, ako keď poviete: „z ľavého bedra mi vystreľuje ostrá bolesť smerom ku kolenu, 
zhoršuje sa to vždy k večeru a bolesť pulzuje.“  
 

- Popisujte svoje pocity, nepredkladajte možné diagnózy – to je úloha lekára.  
 
 
 



 
 

- Snažte sa s lekárom udržiavať očný kontakt.  
Ak je stále zahľadený do spisu, zdvorilo ho požiadajte o pozornosť. Napríklad: „Prepáčte, pán doktor, keď sa 
na mňa nepozeráte, nie som si istý, či ma počúvate.“  
 

- Požiadajte o súkromie, ak ho potrebujete.  
Ak vám je nepríjemné hovoriť o chúlostivých problémoch v prítomnosti inej osoby, jasne to vyjadrite, 
nečakajte s problémom na inú (vhodnejšiu) chvíľu. Je pravdepodobné, že pre lekára a ošetrujúci personál je 
bežné riešiť aj intímne problémy pacientov, to však neznamená, že ste aj vy zvyknutí preberať ich pred 
širším publikom.  
 

Aj keď ste pacientom univerzitnej alebo fakultnej nemocnice, automaticky to neznamená, že ste súhlasili s 
tým, že sa vyzlečiete pred skupinkou medikov. Zákon o zdravotnej starostlivosti, charta práv pacienta aj 
etický kódex chránia pacienta pred porušovaním jeho práva na súkromie, intimitu a dôstojnosť. 
 

- Zaujímajte sa o svoj zdravotný stav. 
Aj keď nemáte medicínske vzdelanie, mali by ste poznať svoj krvný tlak, krvnú skupinu, vedieť, na čo presne 
užívate lieky, nakoľko sú nežiaduce účinky závažné. Našťastie, dnešné krvné i iné testy sa zväčša robia tak, 
že kritické hodnoty sú vypísané hrubším písmom alebo inou farbou.  
 

Požiadajte lekára, aby vám výsledky ukázal, hoci nerozumiete všetkým skratkám. Opýtajte sa ho, či všetky 
hodnoty máte v norme a ak nie, aké to môže mať príčiny a dôsledky.  
 

- Robte si poznámky. 
Aj keď v ordinácii je vám všetko jasné, neraz sa stáva, že kým prídete domov, polovica informácií vám vyfučí 
z hlavy. Nehanbite sa robiť si poznámky – ak vám aj tak niečo vypadne, môžete si informácie vyhľadať na 
internete alebo v náučnej literatúre.  
 

- Vezmite so sebou blízku osobu, ak vám zdravotný problém vyvoláva strach.  
Je totiž možné, že stres vás paralyzuje a nebudete schopní pozorne vnímať všetko, čo vám lekár povie. 
Ďalšia osoba vám môže pomôcť s poznámkami.  
 

- Zaujímajte sa, čo môžete urobiť pre zlepšenie zdravotného stavu a odporúčania berte vážne.  
Pre lekárov môže byť frustrujúce stále opakovať zásady zdravej stravy a zdôrazňovať potrebu pohybu, ak sa 
v ordinácii stretávajú s pacientmi, ktorí ich zjavne nepočúvajú.  
 

Ani najúčinnejšia liečba nedokáže zázraky, ak telu nepomôžete vlastným pričinením. Pacient má byť ten, 
komu na jeho zdraví záleží najviac a je ochotný preň aj najviac urobiť.  
 

- Na záver stručne zrekapitulujte, na čom ste sa dohodli.  
Toto je spravidla posledná príležitosť, ako si vyjasniť, či ste si s lekárom navzájom porozumeli.  
 

- Poďakujte sa, že vám váš lekár venoval čas spôsobom, ktorý obom vyhovoval. 
Zdvorilosť a ocenenie práce znamená pre mnohých lekárov viac, než si myslíte.  
Prestíž medicínskeho vzdelania vyvoláva mylnú predstavu, že lekári „majú v sebe“ schopnosť náležite 
komunikovať s pacientmi, že je to samozrejmá súčasť ich povolania a nepotrebujú sa nič učiť.  
 

Keď sa v zdravotníckom prostredí hovorí o komunikácii medzi lekárom a pacientom, lekári argumentujú 
faktom, že to robí celý život, tak to, hádam ovládam. Skutočnosť, že možno „celý život“ robiť niečo 
nedokonale, sa mnohokrát nedoceňuje.  
 
Každý z nás vie komunikovať, ale to neznamená, že niektoré oblasti nemôžeme trénovať alebo zlepšovať. 
Tak pacient, ako aj lekár by mali preferovať nielen obsahovú stránku komunikácie, ale najmä vhodný 
spôsob vyjadrovania, ktorý prispieva k porozumeniu a upevneniu vzájomných vzťahov.  
 

Dostatok času, vhodnosť prostredia, zrozumiteľné vyjadrovanie a potrebná miera empatie by teda urobili 
komunikáciu s lekárom príjemnejšou. Vzťah a komunikácia je však interaktívny proces, čo znamená, že nie 
je dôležité len to ako k pacientovi pristupuje lekár, ale aj to, ako pristupuje k nemu pacient. Kvalita 
spolupráce a komunikácie závisí od oboch strán.  
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