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Desatero komunikace zdravotnického pracovníka s pacienty se 

sluchovým postižením 
 
 

1. Před rozhovorem s člověkem se sluchovým postižením navážeme zrakový kontakt. Pokud se na nás 
nedívá, můžeme jej upozornit lehkým dotykem na rameno, paži nebo předloktí, že s ním chceme 
hovořit. Každého člověka se sluchovým postižením se zeptáme, zda chce mluvit, odezírat, psát, nebo 
používat znakový jazyk. Otázku můžeme i napsat. Zjištěnou komunikační preferenci napíšeme na 
desky neslyšícího pacienta. Člověk se sluchovým postižením má při komunikaci se zdravotníky právo 
na tlumočníka, pokud o to požádá. Tlumočení probíhá podle komunikační preference konkrétního 
klienta - překladem do znakového jazyka, převodem do znakované češtiny, písmem či artikulací.  
Při hovoru s nedoslýchavým člověkem nezvyšujeme hlas a nekřičíme. 

2. S neslyšícím je třeba mluvit přirozeně, pomaleji, čelem a s „prázdnými ústy“. Při mluvení by jednající 
osoba neměla jíst, pít, kouřit, žvýkat, podpírat si bradu či dávat si ruce před ústa. Je vhodné udržovat 
pomalejší rytmus řeči a nezvyšovat hlas.  

3. Pro komunikaci s neslyšícím je dobré využívat výrazy obličeje a gesta rukou. Přijímání zpráv je pro 
neslyšícího stejně důležité jako jejich předávání. Neslyšící účastník hovoru má právo na informace v 
plné kvalitě a v čase, kdy mu jsou určeny a ptát se průběžně na to, co ho zajímá. Ověřujeme si, zda 
neslyšící člověk dobře rozuměl. Průběžně žádáme pacienta, aby nám svými slovy sdělil, co nám 
rozuměl (nikdy se neptáme přímo, zda nám rozuměl). Ptáme se zásadně po každém důležitém 
sdělení. 

4. Odezírání pro neslyšící nepředstavuje úlevu. Je zjištěno, že odezírání je pro neslyšící zřetelné pouze 
z 30-40%. 

5. Pokud jednající osoba neslyšícímu nerozumí, je vhodné požádat neslyšícího, aby zpomalil nebo větu 
zopakoval. 

6. Zná-li jednající osoba s neslyšícím základy znakového jazyka či prstové abecedy, měla by je používat. 

7. Při konverzaci ve skupině je třeba říci neslyšícímu téma rozhovoru tak, aby se necítil vyčleněn. 

8. Při rozhovoru udržujeme oční kontakt přímo s neslyšícím člověkem, nikoliv s tlumočníkem. Tlumočník 
při tlumočení musí stát vždy vedle slyšící osoby. Neslyšící člověk potřebuje vidět nejen na tlumočníka, 
ale především na osobu, se kterou jedná. Vzdálíme-li se od tlumočníka, neslyšící člověk se obrací za 
námi a uniká mu tak část důležitých informací, které jsou pro něj v tu chvíli tlumočeny. Stojíme či 
sedíme  tak, abychom za zády neměli světlo. Komunikace „přes papír“ s neslyšícími je většinou 
neúčinná. Lidé, kteří se narodili jako neslyšící nebo ztratili sluch v raném věku, nemají dostatečnou 
slovní zásobu, takže psaný projev pro ně neznamená úlevu. 

9. Při komunikaci s neslyšícím je žádoucí vypnout všechny rušivé zvuky (mobil, rádio, televize apod.). 

10. Pokud chceme získat zpětnou vazbu a ujištění, že neslyšící našemu sdělení skutečně porozuměl, 
není dobré ptát se, zda porozuměl, ale položit otázku „Co jste mi rozuměl?“. 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno dle: http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/desatero-pro-komunikaci-s-ozp.html 
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