
Základy komunikácie v medicíne 

 

Podstatou sociálnej komunikácie je 

K formám sociálnej komunikácie patrí 

Zložkami komunikačného procesu sú 

Dvojitá spätná väzba pri bezprostrednej komunikácii vyjadruje  

Denotatívna úroveň komunikácie označuje 

Konotatívna úroveň komunikácie obsahuje informácie, ktoré vysielame 

Príkladom obojsmernej komunikácie v klinickej praxi je 

Verbálna komunikácia poskytuje vo vzájomnej interakcii komunikujúcich približne 

K faktorom, ktoré podmieňujú rečový prejav, patrí 

K paralingvistickým aspektom reči patrí 

Intrúzia je  

Latentný čas vyjadruje 

K haptickým prejavom patrí 

K neverbálnym prejavom patrí 

K dôležitým kritériám účinnej komunikácie patrí 

Prežívanie emócií sa najvýraznejšie odráža v 

Zrakový kontakt komunikujúcich, ktorý trvá približne viac ako dve tretiny celkového času 

ich vzájomnej komunikácie, môže znamenať 

Pohyby rúk smerom k tvári tvoria základ gest, ktoré vyjadrujú 

Termín sebahaptika znamená 

K faktorom, ktoré podmieňujú vnímanie primeraných zónových vzdialeností patria 

Objatie ako haptický prejav môže vyjadrovať 

Pri podávaní rúk ako prvý podáva ruku 

Hranice vzdialenosti pri komunikácii zvyčajne určuje 

K zónovým vzdialenostiam patrí 

Otvorený útvar v komunikácii umožňuje 

Bariéry vyplývajúce z postavenia rúk a nôh signalizujú 

Evalvačné prejavy v komunikácii vyjadrujú 

K devalvačným prejavom vo verbálnej komunikácii patrí 

K evalvačným prejavom vo vizike patrí 

K evalvačným prejavom vo verbálnej komunikácii patrí 

Príkladom sémantických šumov v klinickej praxi je 

Ak sa pacient počas rozhovoru rozplače, odporúča sa 



Vzťah lekár – pacient je z hľadiska sociálnej psychológie 

Komplementárny vzťah je 

Pri poskytovaní informácií pacientovi a jeho príbuzným (o výsledkoch vyšetrenia, podstate 

choroby a terapeutickom postupe) lekár musí 

Iatropatogénia je  

Poškodenie pacienta nevhodnou komunikáciou zo strany lekára a/alebo sestry 

označujeme 

Empatia je 

Projektívne otázky sú zamerané na získanie informácií 

Schopnosť vcítiť sa do psychického stavu osoby v bezprostrednom kontakte je 

K príkladom iatropatogénneho pôsobenia lekára patrí 

O empatii hovoríme vtedy, keď 

K základným zložkám empatie patrí 

K prevažne neverbálnym komunikačným zručnostiam patrí 

Príkladom komplementárnej transakcie v interakcii lekár – pacient je 

Bálintovské supervízne skupiny predstavujú 

K chybám pri vedení rozhovoru patrí 

K prejavom porozumenia lekára pri nedirektívnom empatickom rozhovore s pacientom patrí  

Štandardizovaný rozhovor charakterizuje  

K zlozvykom načúvania patria 

V priebehu rozhovoru môže lekár používať 

K dôležitým odporúčaniam na otvorenie rozhovoru patrí 

Pri formulovaní otázok počas rozhovoru je potrebné sa vyhýbať 

Vývin empatických schopností súvisí s 

Rešpekt chápaný ako zručnosť v komunikácii charakterizuje 

Transakčná analýza sa zaoberá 

Empatické schopnosti súvisia s 

Na vytvorenie uvoľnenej a bezprostrednej atmosféry v rozhovore medzi lekárom a pacientom 

sa odporúča umiestniť kreslo alebo stoličku 

K všeobecným požiadavkám kladeným na komunikáciu lekára patrí 

Komunikácia s pacientom v preventívnej starostlivosti sa zameriava na  

K psychologickým postupom zmierňovania intenzity prežívaného strachu patrí 

Po ukončení hospitalizácie je úlohou lekára 

K závažným problémom ambulantnej starostlivosti patrí 

Na lekárskej vizite v kontakte s pacientom je potrebné predovšetkým 



Počas hospitalizácie pacient citlivo vníma 

Pri rezignácii pacient reaguje na pobyt v nemocnici 

Psychická dekompenzácia ako reakcia na hospitalizáciu sa prejavuje 

K formám neprimeranej adaptácie na nemocničné prostredie patrí 

Vo fáze psychickej dekompenzácie pacient 

Ambulantná starostlivosť sa zameriava na 

Lekár venuje pozornosť prežívaniu strachu u pacienta 

Protiprenos je  

Prenos je  

Príčinou nedostatočného prežívania strachu je 

Prítomnosť prežívania strachu môžeme potvrdiť prostredníctvom  

K psychologickým postupom zmierňovania intenzity prežívania strachu patrí 

K prejavom prežívania strachu a úzkosti patria 

K psychickým problémom chorých počas chirurgickej liečby patrí 

Psychologická starostlivosť o pacientov počas chirurgickej liečby zahŕňa 

Na psychickej predoperačnej príprave participujú 

Počas výkonov realizovaných v lokálnej a zvodovej anestézii sa komunikácia zameriava na 

Priebeh komunikácie v perioperačnom období ovplyvňuje 

K špecifikám komunikácie v zariadeniach jednodňovej chirurgie patrí 

K časným negatívnym javom na predsálí patrí 

K prejavom agresie vo verbálnej komunikácii patrí 

K prejavom agresie v neverbálnej komunikácii patrí 

K charakteristickým prejavom správania histriónskej osobnosti patrí 

K prejavom histriónskych pacientov vo verbálnej komunikácii patrí 

K prejavom histriónskych pacientov v neverbálnej komunikácii patrí 

K zásadám komunikácie s úzkostným pacientom patrí 

K zásadám komunikácie u pacienta s demenciou patrí 

K zásadám komunikácie s depresívnym pacientom patrí 

K zásadám komunikácie s manickým pacientom patrí 

K dôležitým predpokladom terapeutickej komunikácie v druhej fáze umierania – zlosti: Prečo 

práve ja? patrí 

Pre štvrtú fázu umierania (Čo to pre mňa znamená?) je charakteristické, že umierajúci 

V prvej fáze umierania  (Neochota prijať pravdu) umierajúci 

Deti vnímajú smrť ako niečo konečné, nezvratné a nevyhnutné 

K zásadám  komunikácie s pacientom v bezvedomí patrí 



K neuropsychiatrickým symptómom umierania patrí 

K všeobecným symptómom umierania patrí 

K fázam umierania patrí 

Podľa E. Küblerovej-Rossovej v priebehu umierania jednotlivé fázy umierania 

K častým chybám pri oznamovaní negatívnych správ patrí 

K zásadám komunikácie s pacientom s telesným postihnutím patrí 

Inadekvátne vyrovnanie sa s telesným postihnutím charakterizuje 

K zásadám komunikácie s pacientom so zrakovým postihnutím patrí 

K zásadám komunikácie s pacientom so sluchovým postihnutím patrí 

K zásadám komunikácie s pacientom s mentálnym postihnutím patrí 

K zásadám komunikácie s pacientom s afáziou patrí 

Ku komunikačným systémom u pacientov, ktorí majú súčasne zrakové a sluchové postihnutie, 

patrí 

Pre komunikáciu s dieťaťom v predškolskom období je dôležité 

Pri komunikácii s jedincom v období adolescencie je dôležité 

K prejavom hospitalizmu u detí patrí 

Príčinou hospitalizmu je 

K prevencii hospitalizmu patrí 

Hospitalizmus je 

Primárny vzdor sa vyskytuje v   

Vhodným spôsobom riešenia primárneho vzdoru je 

Sekundárny vzdor sa vyskytuje v 

Dieťa v dojčeneckom období získava informácie predovšetkým z  

Ak dieťa dlhodobo odmieta užívať lieky, správnou reakciou lekára je vyjadrenie 

K zásadám prístupu lekára k dieťaťu patrí 

K zásadám komunikácie s dieťaťom s poruchou reči patrí 

K dôležitým zásadám komunikácie s geriatrickým pacientom patrí 

Ageizmus je 

Medzi významné negatívne psychosociálne vplyvy v staršom veku patrí 

Postoj k starobe „doposiaľ som sa staral ja, teraz nech sa starajú iní“ je charakteristický pre 

K typickým vekovým zmenám psychických funkcií vo vyššom veku patrí 

Prejavom sociálnej izolácie vo vyššom veku je 

Príčinou sťaženej komunikácie u geriatrických pacientov je 

Nedoslýchavosť vo vyššom veku môže viesť k 

Asertívne správanie má v pozitívnej aj negatívnej rovine vyjadriť 



K verbálnym prejavom asertívnej komunikácie patrí 

K neverbálnym prejavom asertívnej komunikácie a správania patrí 

Podstatou techniky otvorených dverí je  

K asertívnym právam patrí právo 

Používanie tzv. ty - alebo vy - jazyka je typické pre 

K prejavom neasertívnej komunikácie patrí 

K prejavom asertívnej komunikácie patrí 

K vnútorným zdrojom konfliktov patria 

Prvou fázou hospitalizmu je 

Zdrojom psychickej iatropatogénie sú 

Kolízia nezlučiteľných psychických javov (názorov, postojov) medzi dvomi osobami je 

označovaná ako 

Konflikt môže byť 

K štádiám všeobecného adaptačného syndrómu patrí 

Frustrácia je  

K stratégiám zvládania náročných životných situácií patrí 

Výsledkom dlhodobej redukcie dôležitých podnetov môže byť 

Projekcia je  

Konverzia je  

Osobnosť typu A charakterizuje 

Nezdolnosť (hardiness) ako osobnostnú vlastnosť charakterizuje 

V rozhodovaní pri výbere pohnútok pre určité konanie sú rozhodujúce 

K symptómom burn-out syndrómu patrí 

Syndróm vyhorenia postihuje častejšie 

K fázam syndrómu vyhorenia patrí 

K príčinám syndrómu vyhorenia patrí 

K aktivitám zamestnávateľa zameraných na prevenciu syndrómu vyhorenia patrí 

Mobbing je 


