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o u ik cia s dep es  
pacie to   Communication with depressed 

patients

Abstract
In the atribution author give attention to communication with depressed patients. A%very important 
moment in communications nurse - patient occurs already at the 'rst contact. First impressions can 
in(uence the attitude and course of treatment as in positive as well as negative sense. )erefore, it is im-
portant that nurse to know correct communicate with the depressed patients. During duty nurse fre-
quent patient contact and follow-up interview him. Depression deprives a%person of joy from anything, 
especially from life. )e causes of depression are not known to this day - we know only the biological 
processes in the brain and the factors that may contribute to developing depression. Sadness, lack of in-
terest, indecisiveness, hopelessness, slowed speech and voice in which feel permanent a*iction, talking 
about leaving the life and sometimes even suicide attempts - these are the most common symptoms of 
depressive people. Able to communicate properly with depressed patients is very di+cult for nurses. 
During communication with depressed patients it should speak in a%calm and persuasive voice, slowly 
and clearly. Depressed patients are extremely sensitive to their health and any comment on his health 
condition. It is necessary to consider every word.
Keywords: Communication, patient, depression, communication skills, nurse, interview

ÚVOD
e,mi dôle&it- moment v%komunikácií sestra – pacient nastáva u& pri prvom 
kontakte. Prv- dojem doká&e ovplyvni. postoj a%priebeh lie/by ako v%pozi-
tívnom, tak aj v%negatívnom zmysle. Z%tohto dôvodu je dôle&ité aby sestra 

vedela správne komunikova. s%depresívnym pacientom. V%priebehu slu&by sestra 
/astej$ie pacienta kontaktuje a%nadväzuje s%ním rozhovor. Hlavne sa zaujíma ako 
sa pacient cíti, /i nie/o nepotrebuje alebo s%ním len tak pohovorí. Vedie. správne 
komunikova. s%depresívnym pacientom je pre sestru ve,mi náro/né. V%priebehu 
komunikácie s%depresívnym pacientom je potrebné hovori. pokojn-m a%presved-
/iv-m hlasom, pomaly a%zrozumite,ne. 
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Depresia zbavuje /loveka radosti z%/ohoko,vek, predov$etk-m zo &ivota. Smútok, 
nezáujem, nerozhodnos., beznádej, spomalená re/ a%hlas v%ktorom je cíti. trvalé 
trápenie, rozprávanie o%odchode zo &ivota a%niekedy i%pokusy o%samovra&du – to sú 
naj/astej$ie prejavy depresívnych ,udí. Depresívni pacienti sú mimoriadne citli-
ví na svoje zdravie a!akúko"vek poznámku o!jeho zdravotnom stave. Je nutné 
zvá#i$ ka#dé slovo. V%priebehu komunikácie s%depresívnym pacientom nepomô&e 
krik ani nahováranie aby prestal by. smutn-. Je nutné aby sme s%pacientom trpez-
livo hovorili. Pacienti trpiaci depresiou b%vajú hor&ie sústredení a!ich chápanie 
b%va po'as doby depresie zhor&ené. Preto komunikácia s%nimi vy&aduje pomal-
&ie tempo, pou&ívanie krat&ích viet, jasnos. a%konkrétnos$. Stavu pacienta má by. 
preto úmerná r%chlos$ re'i a!jej hlasitos$. Ml/anie neznamená &e pacient a%sestra 
si nemajú /o poveda. (Gulá$ová, 2006). Pacienti depresiou vnímajú ml'anie zle, 
preto#e h"adajú za (ou svoju chybu. 

ZÁSADY KOMUNIKÁCIE S DEPRESÍVNYM PACIENTOM
Verbálna komunikácia s%depresívnym pacientom sa dá posúdi. pod,a nasledujú-
cich kritérií:

Jednoduchos$ – vety majú by. jednoduché, nie rozvité, poskytujú len to,ko infor-
mácií ko,ko je pacient schopn- prija.. Sestra si musí overi. &e /i pacient porozumel 
informáciám. Preto u%depresívnych pacientov sa nepou&ívajú súvetia a%ani sa ne-
pokú$ame o%humor.

Stru'nos$ –stru/ná informácia je jasná a%pôsobí profesionálne. Nesmie by. a& taká 
stru/ná, &e stráca dôle&ité informácie a% t-m i%zrozumite,nos.. Pre depresívneho 
pacienta je stru/ná informácia pochopite,ná, dobre sa v% nej orientuje a% nemusí 
dlho uva&ova., /o v$etko informácia obsahuje.

Zrete"nos$ – pri komunikácií s%pacientom sestra musí jasne vyjadri. podstatu veci. 
Zrete,nos. sa t-ka nie len verbálnych ale i%neverbálnych zlo&iek. Pri nedostato/-
nej hlasitosti nemusí zdie,anie nemusí pacient s%hor$ou schopnos.ou koncentrácie 
porozumie..

Vhodné na'asovanie – podmienkou je pokoj pre zdie,anie, súkromie, neru$en- 
priestor a%dostatok /asu. Pokia, pacient chce zdie,a. svoj problém, sestra ho po/úva 
a%mô&e ho v%prejave podpori. (Linhartová, 2007).

Komunikácia s% pacientom mô&e by. rozvíjaná, ale bohu&ia, taktie& brzdená 
a% frustrujúca. Sestra by sa mala vyvarova$ ch%b ako je napríklad z"ah'ovanie 
problémov pacientov, preto#e depresívny 'lovek prepadá dojmu #e jeho situá-
cii nikto nerozumie. Nie je vhodné hlavne na za/iatku lie/by do poru/ova. nejaké 
nové aktivity, ktoré spôsobia zv-$ené nároky na adaptáciu a%pre.a&ujú pacienta. 
Sestra by nemala taktie# núti$ pacienta k!rozhodovaniu 'i ponecháva$ pacienta 
osamote, preto#e sa mô#e sta$ #e nezvládne be#né denne 'innosti. Má to ten-
denciu si to vy/íta. alebo sa obvi0ova. (Gulá$ová, 2006). 

Medzi zásady správnej komunikácie s%depresívnym pacientom a%správnemu psy-
choterapeutickému prístupu patrí:
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• neverbálne - chápav-, ale povzbudiv- poh,ad, mimika, pokoj, vo,né tempo 
s%jasnou artikuláciou. Dos. /asu na vypo/utie.

• verbálne – trpezlivé vypo/utie, prejavy akceptácie, úcty, záujem, pochope-
nie, vcítenie. Dáva. najavo pochopenie pre tento stav i%situáciu nemocného, 
vyjadri. nádej pre zlep$enie v%budúcnosti. Pomoc mu orientova. sa v%situácií, 
vysvetli. mu /o sa s%ním deje. Pomoc pri prijatí depresie ako nemoci, ktorá 
sa dá lie/i.. Vytvori. nádej vo vylie/enie a%stále ju podporova.. Zaisti. dôveru 
v%zdravotnícky tím. Vysvetli. plán lie/by a%jeho postupu. Neklás. náro/né ciele 
a%úlohy.

Zaradi. depresiu medzi du$evné poruchy trvalo pomerne dlho a%dodnes existujú 
otázky, na ktoré lekári nedoká&u odpoveda.. Najvä/$ím tajomstvom je presné ur-
/enie jej prí/iny. Prí'iny vzniku depresie dodnes nie sú známe - poznáme len 
biologické procesy v!mozgu a!faktory, ktoré sa mô#u na vzniku depresie podie-
"a$. Patria medzi ne:

• genetická v%bava (u%osôb, ktor-ch príbuzní trpia depresiami, je zv-$ené rizi-
ko ochorenia)

• zlomová udalos$ (úmrtie blízkeho /loveka, rozvod, strata zamestnania, od-
chod do dôchodku, .a&ká choroba a%pod.)

• dlhodob% stres
• typ osobnosti (vy$$ie riziko ochorenia sa vyskytuje u%precitlivel-ch a%úzkost-

liv-ch ,udí)
• v%chova v!rodine (neprimerané nároky a%opakovaná kritika najbli&$ích)
• pohlavné zneu#ívanie v!detstve
• alkohol, niektoré lieky a%drogy (Robinson, 2000)
Mnohí odborníci sa zhodujú, &e depresiu je niekedy .a&ké rozozna. mo&no aj pre-
to, &e nie ka&d- /lovek trpiaci depresiou sa okoliu javí ako smutn-. Mnohokrát sa 
problémy takto chorého /loveka odohrávajú len v%jeho mysli, ak v$ak trvá depresia 
dlh- /as, je ve,mi .a&ké jej príznaky pred okolím ukr-va. (Capponi, Novák, 1992).

Mnohí depresívni "udia preto prestávajú s!okolím komunikova$, uzatvárajú sa 
do seba, neberú telefón, odmietajú stretnutia. Preto je dôle&ité pozna. v$etky 
potenciálne príznaky, ktoré sa mô&u u%blízkych vyskytnú., a%ktoré signalizujú, &e 
treba vyh,ada. odbornú pomoc(Bldwin, et al. 2002).

Medzi 'asté príznaky patrí:

• strata záujmu o%okolit- svet, o%rodinu, priate,ov, prácu, koní/ky
• bezdôvodné zúfalstvo, beznádej, strata sebadôvery, pocity zbyto/nosti, smút-

ku, bezmocnos., pla/livos., pocity viny
• nechu. vykonáva. tie najjednoduch$ie /innosti, nezáujem o%vlastn- zov0aj$ok
• vy/erpanos. a& chorobná únava
• zní&ená alebo naopak zv-$ená chu. do jedla
• nespavos. alebo naopak nadmerné mno&stvo spánku
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• nezáujem o%sex
• bolesti hlavy, chrbta, za&ívacie .a&kosti, závrate, bú$enie srdca
• samovra&edné my$lienky (Gulá$ová, 2006).
LIEČBA DEPRESIE U MLADÝCH ĽUDÍ
Vä/$ine mlad-ch ,udí trpiacich depresiou sa dá pomôc., ak sa do&adujú lie/by. 
Mô&e im by. na osoh modlitba, komunikácia, poradenstvo a%lieky.

Nikdy nepodce0ujte silu modlitby. 

Uvediem príklad: Ve,akrát som sa modlil s%mlad-mi pacientmi a%povzbudzoval 
som ich, aby sa aj oni za seba modlili. Po&iadal som rodi/ov, aby sa modlili za lep-
$iu komunikáciu, trpezlivos. a%bezv-hradnú lásku k%svojim de.om (House, 2002). 
A%bol som svedkom mal-ch i%ve,k-ch zázrakov. „Pán je pri t-ch, /o majú srdce 
skrú$ené, a%zachra0uje zlomen-ch na duchu“ (1 34, 18).

Komunikácia je protipólom depresie. Mladí v%depresii sú pre strach, mlados. a%ne-
skúsenos. náchylní predpoklada., &e ich nikto nepochopí, neprijme. Vä/$ina ro-
di/ov, prirodzene, miluje svoje deti, chce pre ne to najlep$ie, venujú sa im v%/ase 
núdze. 

Ke) sú rodi'ia a! deti povzbudzovaní ku komunikácii a! spolo'ne diskutujú 
o!$a#kostiach, depresia sa 'asto zmier(uje (Linhartová, 2007).

Pri rie$ení depresie u%mladistv-ch je tie& dôle&ité odborné poradenstvo, no nes-
mierne dôle&it- je v-ber správneho poradcu. Ubezpe/te sa, /i die.a.u poradca vy-
hovuje a%/i uznáva podobné hodnoty. Nebojte sa ho op-ta. na jeho názory a%hod-
noty (K2ivohlav-, 2004). A%vedzte, &e poradenská práca si vy&aduje /as i%námahu. 
Vä/$ina t-ch, ktorí sa jej venujú, ju berú ako hodnotnú skúsenos., ktorá im pomá-
ha da. &ivotu lep$í smer.

Pri depresii u!mladistv%ch mô#u v%znamne pomôc$ aj lieky. Majte v$ak na pa-
mäti, &e je to síce r-chle, ale len do/asné a% nedostato/né vyrie$enie problému! 
Niektorí lekári zvy/ajne mlad-m len prosto predpí$u antidepresíva bez potreby 
poradi. im. Z% krátkodobého h,adiska je to mo&no lacnej$ie, v-skum v$ak upo-
zor0uje, &e t-mto mlad-m ,u3om sa nevodí tak dobre ako t-m, ktor-m pomohli 
poradcovia aj lieky (Jirák, 2004).

Depresia u%detí sa od tej u%dospel-ch mô&e lí$i. príznakmi, priebehom aj reakciou 
na lie/bu. U!dospel%ch sa depresia prejavuje 3 typick%mi príznakmi: smutná 
nálada, spomalené myslenie, psychomotorick% útlm.

U%detí sú ur/ité príznaky typické pre v$etky vekové skupiny, ur/ité sa vyskytujú len 
u%detí v%doj/enskom veku, v%pred$kolského veku, u%$kolákov alebo adolescentov. 
Vo v&eobecnosti ale platí, 'ím je die$a mlad&ie, t%m viac sa ochorenie prejavuje 
telesn%mi problémami. *asté sú aj poruchy správania, ktoré pri depresívnom 
pre#ívaní vyzerajú paradoxne – &a&kovanie, nek"ud, provokatívne správanie, 
agresivita apod.
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Depresia mô&e vznika. u& v!doj'enskom veku – zvy/ajne ako následok odlú/enia 
od osoby zabezpe/ujúcej bezpe/ie. Usmievavé die.atko sa mení na pla/livé, apa-
tické die.a, neprospieva, pôsobí dojmom telesne chorého a%objavujú sa poruchy 
v-voja. V!batolivom veku je v-razná rozladenos., strata zvedavosti a% iniciatívy, 
opä. zabrzdenie v-voja (Kind, 1997).

Pre pred&kolské deti sú typické smutn- v-raz tváre, podrá&denos. a& agresivita, 
neschopnos. z%/ohoko,vek sa radova. – z%hry, ani inej /innosti, pla/livos. – /asto 
s%udávaním bolesti bru$ka alebo kon/atín (bolesti hlavy sa objavujú a& s%pribú-
dajúcim vekom), obmedzenie aktivít a%záujmov, oslabenie mimiky a%gestikulácie, 
odmietanie kontaktov s%rovesníkmi, spolo/né hranie sa.

+kolsk% vek: depresívny vzh,ad, ale mô&e vyzera. aj znudene, somatizácia (prí-
tomnos. príznakov telesného ochorenia – bolesti hlavy, brucha, nevo,nos., prob-
lémy so spánkom…), /asto podrá&denos. a& agresivita, $a$kovanie, provokatívne 
správanie, hyperaktivita. V-sledkom sú problematické vz.ahy s%rovesníkmi aj do-
spel-mi, /asto sa zhor$uje $kolsk- prospech. Miesto nechutenstva sa mô&e objavi. 
tendencia k%prejedaniu a%priberanie na hmotnosti. V%my$lienkach majú deti /asto 
pocity viny za veci, ktoré v%skuto/nosti nemohli zaprí/ini., nízku sebadôveru, na-
ru$enú sebaúctu (Blaser, Heim, Ringer, )ommen, 1992). Nezriedka sa objavujú 
my$lienky o%smrti, mo&né sú aj pokusy o%samovra&du, ktoré sa nechtiac mô&e aj 
vydari.. V%tejto skupine detí sú relatívne /asté aj psychotické príznaky – sluchové 
halucinácie, bludy, paranoidita.

ZÁVER
Pod,a RevolutionHealth.com, mô&e by. depresia medzi mlad-mi ,u3mi spôsobe-
né alebo obnoven- rodinn- kon(ikt. V%tak-ch prípadoch, rodinná terapia mô&e 
pomôc. rodina prispôsobi. nové spôsoby komunikácie a%rokovania s%depresiou. 
RevolutionHealth.com poukazuje na to, &e rodinná terapia sám „ nebolo preuká-
zané, &e ú/inná pre lie/bu depresie, „ aj ke3 to mô&e by. jedn-m z%aspektov lie/by, 
ktorá zah40a lieky a%prípadne in- typ individuálneho poradenstva, napríklad ko-
gnitívno - behaviorálna terapia. 
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