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VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 

1. Sociálna komunikácia v klinickej praxi 
2. Komunikačný proces v klinickej praxi  
3. Rozbor verbálnej komunikácie v klinickej praxi 
4. Neverbálna komunikácia v klinickej praxi /mimika, vizika, gestika 
5. Neverbálna komunikácia v klinickej praxi /haptika, proxemika, posturika, kinezika, vonkajší 

vzhľad   
6. Evalvačné prejavy vo vzťahu lekár – pacient 
7. Devalvačné prejavy vo vzťahu lekár – pacient 
8. Komunikačné zručnosti a ich uplatnenie v klinickej praxi 
9. Druhy rozhovorov v klinickej praxi 
10. Priebeh a štýl vedenia rozhovorov v klinickej praxi 
11. Typy otázok a odpovedí v rozhovore lekár – pacient 
12. Význam komunikácie a sociálne vzťahy v zdravotníctve 
13. Koncept transakčnej analýzy v klinickej praxi 
14. Asertívna komunikácia a správanie 
15. Agresívna komunikácia a správanie 
16. Neasertívna komunikácia a správanie 
17. Asertívne techniky v sociálnych interakciách 
18. Asertívne práva v klinickej praxi 
19. Manipulatívne techniky v sociálnych interakciách  
20. Náročné životné situácie a ich rozbor 
21. Ochorenie ako náročná životná situácia 
22. Mechanizmy psychickej adaptácie  
23. Bálintovské supervízne skupiny 
24. Syndróm vyhorenia a jeho prevencia 
25. Mobbing a jeho prevencia 

 
 
 
ŠPECIÁLNA ČASŤ 

 
1. Požiadavky kladené na komunikáciu lekár – pacient, pacient – lekár, lekár - rodina 
2. Interpersonálna komunikácia v klinickej praxi 
3. Psychologická problematika ambulantnej starostlivosti, informovaný súhlas 
4. Komunikácia s pacientov pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti  
5. Psychologická problematika ústavnej starostlivosti 
6. Komunikácia s pacientom pri poskytovaní ústavnej starostlivosti 
7. Psychologická problematika v perioperačnom období 
8. Faktory ovplyvňujúce priebeh komunikácie v perioperačnom období 
9. Špecifiká komunikácie pri plánovaných operačných postupoch 
10. Špecifiká komunikácie v intraoperačnom období 
11. Špecifiká komunikácie v jednodňovej chirurgii a pri urgentných stavoch 
12. Vnímanie smrti v jednotlivých vývinových obdobiach, vitálne ohrozený pacient 



13. Špecifiká komunikácie v jednotlivých fázach umierania 
14. Symptómy umierania a ich riešenie 
15. Komunikácia s ťažko chorým a umierajúcim, oznamovanie  negatívnych správ 
16. Prístup spoločnosti k znevýhodneným osobám 
17. Vplyv postihnutia na psychiku a spôsoby vyrovnávania sa s postihnutím 
18. Komunikácia s pacientom s telesným postihnutím 
19. Komunikácia s pacientom so zrakovým postihnutím 
20. Komunikácia s pacientom so sluchovým postihnutím 
21. Komunikácia s pacientom s mentálnym postihnutím 
22. Spôsoby komunikácie s detským pacientom, oznamovanie správ  
23. Špecifiká komunikácie s detským pacientom v jednotlivých vývinových obdobiach 
24. Špecifiká komunikácie v psychiatrii, všeobecné zásady komunikácie s pacientom 

s psychickou poruchou 
25. Komunikácia s pacientom s demenciou a kvalitatívnou poruchou vedomia 
26. Komunikácia s pacientom s psychotickou poruchou 
27. Komunikácia s úzkostným a agresívnym pacientom  
28. Komunikácia s pacientom s afektívnou poruchou 
29. Psychosociálna problematika v geriatrii 
30. Komunikácia s pacientom vo vyššom veku 
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