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Abstrakt
Ak zdravotnícki pracovníci - záchranári ambulantných sanitných vozidiel nepoznajú základné
metódy efektívnej komunikácie so sluchovo postihnutým pacientom, nie sú
sa v primeranej kvalite a

kvantite dozvedieť

základné

schopní

informácie o akútnej situácii,

pacientovom zdravotnom stave, či o ďalších dôležitých podrobnostiach, napomáhajúcich k
určeniu diagnózy a správnemu postupu liečby. Komunikácia je preto pre obidve zainteresované
strany - záchranárov a sluchovo postihnutých psychicky náročná. Jej zefektívnením dosiahneme
spoluprácu pacienta a jeho rodiny, ktorá ak vie, čo zdravotnícky pracovník potrebuje vedieť,
ochotne poskytne všetky potrebné informácie. Pri úrazoch, dopravných nehodách a iných
zdravie, či život ohrozujúcich situáciách, kde každá minúta môže znamenať záchranu života
jednotlivca, predstavuje optimálna komunikácia veľmi dôležitý faktor. Prezentujeme stručný
komunikačný algoritmus pre

záchranárske tímy v interakcii

so sluchovo postihnutým

pacientom, s ktorým sa počas svojej praxe čoraz častejšie stretávajú. Sme presvedčení o
zlepšení podmienok komunikácie na

základe

zručností, čo zabezpečí vyššiu kvalitu služieb

osvojenia si základných

komunikačných

v týchto sporadických, avšak špecifických a

náročných situáciách.
Kľúčové slová: Komunikácia. Urgentný stav. Komunikačný algoritmus. Sluchové postihnutie.
Abstract
If the healthcare givers - paramedics in outpatient ambulances do not know the basic methods of
effective

communication

with

deaf

patients,

they

are

unable

to

know

in adequately quantity and quality the basic information about the acute situation, the patient's
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health status, or on other important details, facilitating the diagnosis and proper treatment
procedures. Communication is therefore important for both - rescuers and hearing impaired
mentally demanding. With its effectiveness we achieve the cooperation of patients and their
families that if they know what healthcare givers need to know, gladly to provide all necessary
information. In accidents, traffic accidents and other health or life-threatening situations where
every minute can mean saving lives of individuals an optimal communication is very important
factor. We present a brief communication algorithm for rescue teams in interacting with deaf
patients with whom they encountered of his practice increasingly. We believe improving the
conditions of communication on acquiring basic communication skills, which will provide higher
quality of services in these sporadic, but specific and difficult situations.
Key words: Communication. Urgent situation. Communication algorithm. Hearing disabilities.
Na základe osobne získaných skúseností z práce s nepočujúcimi prezentujeme modelovú
situáciu, v ktorej popisujeme priebeh komunikácie medzi zdravotníckym

záchranárom

a nepočujúcim pacientom. Postup ošetrovania a komunikácie vychádza zo situácie
a závažnosti zdravotného stavu pacienta. U každého pacienta záchranár štandardne zisťuje
anamnézu (osobnú, liekovú, alergickú a iné). Dôraz kladieme na získavanie informácií od
pacienta so sluchovým postihnutím a na jeho oboznámenie sa s výkonmi, ktoré bude u neho
záchranár vykonávať. Modelovú situáciu sme doplnili obrazovou fotodokumentáciou, ktorá
ilustruje komunikačný proces v posunkovej reči v prednemocničnej neodkladnej starostlivosti.
Cieľom je opísanie komunikačného algoritmu efektívnej komunikácie záchranára so sluchovo
postihnutým pacientom pri konkrétnom stave, ktorý riešil tím zdravotníckych záchranárov.
Modelová situácia
Z krajského operačného strediska bol nahlásený výjazd k 16 - ročnému dievčaťu, ktoré udáva
bolesť dolnej končatiny po páde zo schodov. Na miesto určenia je vyslaná posádka rýchlej
záchrannej služby. Po príchode posádka zisťuje, že pacientka je nepočujúca, preto bola zahájená
komunikácia v posunkovom jazyku.

68

Prezentácia komunikácie medzi zdravotníckym záchranárom a sluchovo postihnutým
pacientom s využitím posunkového jazyka.

Tabuľka 1 Popis komunikácie: sluchovo postihnutý pacient - záchranár

P - pacient
Z - záchranár
Z
P
Z
P
Z
P
Z
P
Z
P
Z
P
Z
P
Z
P
Z
Z

Popis komunikácie
Dobrý deň, som záchranár. Aké je Tvoje meno?
Laura.
Čo sa stalo? Čo Ťa bolí
Spadla som zo schodov a bolí ma pravá noha.
Máš ju asi zlomenú. Dám Ti dlahu a lieky na
bolesť.
Koľko máš rokov?
Mám 16 rokov.
Kde máš rodičov? Aká je Tvoja adresa?
Sú v práci
Sú Tvoji rodičia nepočujúci?
Nie, oni sú počujúci.
Máš telefónne číslo? Zavoláme im.
Máš kartu poistenca?
Áno mám.
Prosím, dáš mi ju? Ďakujem. Teraz Ti odmeriam
tlak (TK) a pulz. Máš nejakú chorobu?
Nie nemám, som zdravá.
Máš na niečo alergiu?
Nie, nemám. Musím ísť do nemocnice ?
Áno, musíš ísť na vyšetrenie. Urobia Ti röntgen
(RTG).
Prenesieme Ťa do sanitky a pôjdeme na
traumatologické oddelenie (odd.)

obr. 1 - dobrý

Obrázky
v posunkovom
jazyku
obr. 1 - 5
obr. 6 – 8
obr. 9 – 16
obr. 17 – 19
obr. 20
obr. 21
obr. 22 - 24
obr. 25-30
obr. 31
obr. 32 - 33

obr. 34 - 39

obr. 2 - deň
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obr. 3 - záchranár

obr. 4 - aké

obr. 5 - meno

obr. 6 - čo
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obr. 7 - sa stalo

obr. 8 - bolesť

obr. 9 - máš
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obr. 10 – zlomenú

obr. 11 – dám

obr. 12 – dlahu na nohu
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obr. 13 – lieky

obr. 14 – koľko máš

obr. 15 - rokov
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obr. 17 - kde sú

obr. 18 - rodičia

obr. 19 - adresa
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obr. 20 - pracujú

obr. 21 - nepočujúci

obr. 22 - mobil

obr. 23 - telefón
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obr. 24 - karta poistenca

obr. 25 – prosím
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obr. 26 - ďakujem

obr. 27 - odmeriam

obr. 28 - tlak
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obr. 29 - pulz

obr. 30 - choroba

obr. 31 - alergia
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obr. 32 - musím do

obr. 33 - nemocnice

obr. 34 - musíš
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obr. 35 - vyšetrenie

obr. 36 – RTG

obr. 37 - sanitka
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obr. 38 - prevoz

obr. 39 - traumatologické oddelenie

Sme presvedčení, že poznanie základných atribútov komunikácie zdravotníckeho záchranára
so sluchovo postihnutým pacientom skvalitní prácu záchranárskych tímov v týchto sporadických,
avšak špecifických a náročných situáciách. Práca so sluchovo postihnutými nás naučila, že život
nám neustále ponúka stale nové šance, ako môžeme zlepšovať svoju prácu. Súčasne sme sa
presvedčili, že keď sa pre niečo rozhodneme so srdcom na dlani, obyčajne to býva správne
rozhodnutie. Naučili sme sa, že aj keď má sluchovo postihnutý pacient nejaký problem, nemusí
byť na jeho riešenie sám.
V prípade záujmu o predmetnú problematiku sme spracovali aj ďalšie modelové situácie
a spôsoby komunikácie, ktoré sú uvedené v publikáciách Manuál komunikácie zdravotníckeho
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pracovníka so sluchovo postihnutými a Komunikácia zdravotníckeho pracovníka so sluchovo
postihnutými.
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