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ÚVOD 

Jedním z nejdůležitějších smyslů, které v životě využíváme, je sluch. Prostřednictvím 

sluchu získáváme informace z okolí, které jsou základem pro rozvoj myšlení a mluvené 

řeči. Podílí se také na procesu sociálního učení a získávání pohybových dovedností. 

Sluch má tedy vliv na celý vývoj a život člověka.  

Tématem absolventské práce, která se Vám právě dostala do rukou, jsou nejčastější 

komunikační problémy lidí se sluchovým postižením v přednemocniční neodkladné péči 

(dále jen PNP). Toto téma je mi blízké, protože jsou v mém okolí lidé s tímto postižením 

a to oni mi nastínili tuto problematiku a já bych ji chtěla přiblížit i ostatním čtenářům. 

 Cílem práce je zjistit, jaké komunikační problémy lidí se sluchovým postižením nejčastěji 

vznikají v přednemocniční péči. 

Druhým cílem je vytvoření tabulky se základními komunikačními postupy při ošetření lidí 

se sluchovým postižením v PNP. 

 V teoretické části absolventské práce budou čtenáři seznámeni s anatomií sluchového 

ústrojí, s druhy sluchových vad a poruch, jejich příčinami, terapií, nejčastějšími 

potřebami a problémy lidí s tímto postižením a s možnostmi komunikace s lidmi se 

sluchovým postižením. 

V části praktické provedu výzkum pomocí dotazníků, ve kterých budu zjišťovat 

zkušenosti zdravotnického personálu s touto problematikou, zda vědí, jak se zachovat 

při ošetření pacienta se sluchovým postižením, jak tento komunikační problém řeší a zda 

ovládají základy znakového jazyka či využívají jiné komunikační pomůcky. Výzkum bude 

prováděn na pracovištích pro přednemocniční péči, tedy dotazovanými budou 

zdravotničtí záchranáři.  

Dále v praktické části vytvořím souhrn specifických postupů, které by měly být 

dodržovány při ošetření lidí se sluchovým postižením v přednemocniční neodkladné 

péči, kterou by se měli záchranáři řídit při komunikaci s těmito pacienty. 

Doufám, že tato práce bude přínosná a poučná pro všechny její čtenáře. 
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1. CÍLE ABSOLVENSTKÉ PRÁCE 

1.1 Hlavní cíl 

Zjistit jaké komunikační problémy lidí se sluchovým postižením nejčastěji 

vznikají v přednemocniční péči. 

1.2 Dílčí cíl 

Vytvořit tabulku se základními komunikačními postupy při ošetření lidí se 
sluchovým postižením v PNP. 

1.3 Hypotézy 

             50% záchranářů nezná základy orální komunikace s neslyšícím. 

1.4 VÝZKUMNÉ NÁSTROJE 

Výzkumnými nástroji v mé absolventské práci budou dotazníková šetření, sběr 

a zpracování údajů z terénu a práce s literaturou. 
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2.   TEORETICKÁ ČÁST  

 

2.1  Charakteristika sluchu 
 

Jedním z nejdůležitějších smyslů, které v životě využíváme, je sluch. Prostřednictvím 

sluchu získáváme informace z okolí, které jsou základem pro rozvoj myšlení a mluvené 

řeči. Podílí se také na procesu sociálního učení a získávání pohybových dovedností. Sluch 

má tedy vliv na celý vývoj a život člověka. 

Slyšící lidé si často neuvědomují významnost a nenahraditelnost tohoto smyslu. Jedinec 

se sluchovým postižením je ochuzen až o 60 % poskytovaných informací, právě proto se 

také považuje sluchové postižení za druhé nejzávažnější. [1] 

 

 

2.2 Anatomie a fyziologie sluchového ústrojí 
 

Sluchové ústrojí je rozděleno do tří částí – zevní, střední a vnitřní ucho. Dále ke 

sluchovému ústrojí nesmíme zapomenout přidat sluchovou nervovou dráhu včetně 

sluchových center v mozkové kůře a také vestibulární ústrojí, které leží ve vnitřním uchu. 

[1] 

Zevní ucho  

Zevní ucho se skládá z ušního boltce (auricula) a ze zevního zvukovodu (meatus acusticus 

externus), který je zakončen bubínkem (membrána tympani). Funkcí zevního ucha je 

vedení akustických vln k bubínku. [1] 
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Boltec  

Na boltci, který je tvořen chrupavkou a kůží, se nachází několik útvarů a hrbolků udávající 

jeho tvar a funkci, jenž koncentruje zvukovou energii z velkého okolního prostoru do 

vchodu zvukovodu. Nejvýraznější útvar boltce je vnější kožní závit nazýván helix, na 

němž je na jeho kraniálním okraji u některých osob Darwiniho hrbolek (tuberculum 

auriculae Darwini). Kaudálním směrem přechází helix v kůží tvořený ušní lalůček. [1] 

 

Zevní zvukovod 

Zevní zvukovod má stěny vystlané ze 2/3 chrupavkou a z 1/3 kostí. V průběhu vývoje 

dostává esovitý tvar a v dospělosti dosahuje délky 2,5 centimetrů. Tvar zvukovodu, délka 

i jeho šířka mají velký vliv na zesílení některých tónů a na možnosti aplikace 

zvukovodového sluchadla. Zevní zvukovod má nejen funkci sluchovou, ale také 

ochrannou. Zabraňuje průniku nečistot k bubínku, které jsou zachycovány na ušním 

mazu. Mazové žlázky produkují tento maz v chrupavčité části zvukovodu. [1,9] 

 

Střední ucho 

Střední ucho je tvořeno dutinou středoušní (cavum tympani), která začíná bubínkem a 

končí třemi sluchovými kůstkami (kladívko, kovadlinka, třmínek), spojenými v kloubech. 

Okolo nich je několik vazů a drobný středoušní sval. Středoušní dutina je vyplněna 

vzduchem. Vyrovnávání vnějšího tlaku s vnitřním zajišťuje Eustachova trubice. [1,9] 

 

Bubínek 

Bubínek je blanka na konci zevního zvukovodu oddělující zevní a střední ucho. Uprostřed 

je mírně vpáčená, toto místo je nazýváno umbo a odtud navazuje dlouhé raménko 

kladívka. Bubínek je napínán tzv. napínačem bubínku (musculus tensor tympani), který 

společně s třmínkovým svalem chrání svou kontrakcí a následným omezením přenosu 

akustického podnětu dál sluchové ústrojí při nadměrném hluku. [1] 
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Na blance se mění energie z akustické na pohybovou. Sluchové kůstky slouží k přenášení 

chvění bubínku na tekutiny vnitřního ucha. [9] 

 

Středoušní dutina 

Středoušní dutina je v kontaktu s dutinkami v bradavčitém výběžku spánkové kosti. Do 

středoušní dutiny ústí dále z nosohltanu Eustachova trubice. Funkcí této trubice je 

vyrovnávání atmosférického tlaku a tlaku v dutině středoušní, která je přes oválné 

okénko spojena s vnitřním uchem. [1,9] 

 

Vnitřní ucho 

Vnitřní ucho je uloženo v kostěném a blanitém labyrintu pyramidy ve spánkové kosti. 

Skládá se ze dvou částí – vestibulární, jenž tvoří dva váčky a tři polokruhovité kanálky 

umožňující vnímání polohy a z části sluchové, která je tvořena hlemýžděm, v němž se 

přeměňuje vlnění na nervové vzruchy. [1,9] 

 

Kostěný labyrint 

Kostěný labyrint můžeme rozdělit na tři části: přední část je tvořena kostěným 

hlemýžděm, střední část tvoří tzv. vestibulum a v zadní části jsou již zmíněné tři 

polokruhovité kostěné kanálky. [1] 
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Blanitý labyrint 

Blanitý labyrint je uložen v kostěném labyrintu. Prostor mezi oběma labyrinty je vyplněn 

perilymfou, vnitřek blanitého labyrintu vyplňuje endolymfa. Tvoří ho dva blanité váčky, 

blanité polokruhovité kanálky a blanitý hlemýžď. [1,9] 

 

Obr. 1 
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2.3  Dělení sluchových vad a poruch 
 

Léze sluchu můžeme rozdělit na dočasné a trvalé. Dočasné jsou tzv. poruchy sluchu. 

Pokud odstraníme primární příčinu, je jedinec zcela vyléčený, proto jej nenazýváme 

sluchovým postižením. Trvalé změny sluchu, tzv. vady sluchu, již sluchovým postižením 

nazýváme, protože je nelze vyléčit, ale pouze korigovat speciálními technickými 

pomůckami, které však u všech nejsou možné. [1] 

Postižení sluchu lze rozdělit na centrální a periferní. Centrální postižení sluchu má původ 

v korových či podkorových oblastech. Ucho sice zcela správně přenáší zvukové vjemy, 

ale ty nejsou v mozku zpracovány. Znamená to, že takový jedinec slyší zvuky, ale 

nerozpoznává sluchem význam slyšených slov. [1] 

Důvodem periferního postižení sluchu je organické poškození ucha. Nedoslýchavost je 

snížená schopnost vnímat zvuk, zatímco hluchota je úplná neschopnost slyšet.  Periferní 

sluchové postižení se dělí dle místa poškození na převodní a percepční. [1,13] 

 Příčina převodního postižení sluchu se nachází ve vnějším nebo středním uchu, kde jsou 

sníženy vjemy ve všech tónech. Nejde ale o úplnou ztrátu sluchu, jedná se o poruchu 

kvantity slyšení, kterou je možné zlepšit zesílením zvuku (sluchadlem). [1,13] 

Percepční sluchová postižení jsou tzv. kochleární vady, jedná se o poškození blanité části 

vnitřního ucha, a suprakochleární vady, kde dochází k postižení drah sluchového nervu.  

Stupně sluchového postižení se popisují od lehké nedoslýchavosti až po úplnou 

hluchotu. Pro stupně lze použít mezinárodní klasifikaci, která rozlišuje dle ztráty sluchu:    

- normální sluch (ztráta max. do 15 dB) 

- malá ztráta sluchu (ztráta max. 16-25 dB)  

- lehká nedoslýchavost (26-40 dB) 

- mírná či střední nedoslýchavost (41-55 dB) 

- středně těžká nedoslýchavost (56-70 dB) 

- těžká nedoslýchavost (71-90 dB)   

- velmi těžké postižení sluchu (ztráta více než 91 dB) [1] 
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Z hlediska doby vzniku sluchového postižení je možné rozdělit vady na prelingvální a 

postlingvální. Mezi prelingvální postižení se řadí vady sluchu vrozené či získané, které se 

však projeví ještě před ukončením vývoje řeči. Zatímco postlingvální poruchy vznikají až 

po upevnění řečové komunikace. [1] 

 

2.4  Příčiny sluchových vad a poruch  
 

Z lékařského hlediska lze za sluchové postižení považovat veškerou poruchu funkce 

sluchového orgánu. Je možné do této kategorie zahrnout snížení sluchové ostrosti nebo 

změnu kvality sluchového vjemu, která při audiometrickém hodnocení vykazuje ztrátu 

větší než 20 dB. 

Vrozené vady mohou být geneticky podmíněné či kongenitálně – intrauterinní infekcí 

nebo protahovaným porodem. Získané mohou být následkem infekčních chorob 

(příušnice, zánět mozkových blan, spála), onemocněním horních cest dýchacích, 

opakovanými nebo chronickými záněty středního ucha, působením toxinů, 

degenerativním onemocněním, onemocněním vnitřního ucha, mozkových nervů, drah a 

sluchových center, nebo následkem úrazů.  

Z hlediska úrazu je sluch poškozen mechanicky či akusticky a může být postižena jakákoli 

část ucha. V případě mechanického postižení bývá u středního ucha nejčastěji postižen 

bubínek. Příčinou bývá poranění ostrým předmětem či úderem přes ucho. K poranění 

vnitřního ucha dochází nejčastěji při poranění hlavy, kdy dochází k fraktuře spánkové 

kosti, případně báze lební. 

Akustické poškození je způsobeno destrukcí některých buněk vnitřního ucha. 

Další příčinou vedoucí ke zhoršení kvality sluchu patří věk a hluk. Dlouhodobým 

působením hluku se přetěžují sluchové buňky vnitřního ucha a tím dochází k jejich 

poškození. Zatímco odumírání těchto buněk má za následek tzv. stařeckou 

nedoslýchavost, kterou jedinec získává s přibývajícím věkem. [1,2] 
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2.5  Prevence poruch a vad sluchu 
 

Prevence poruch a vad sluchu lze rozdělit na tři skupiny: primární, sekundární a terciální 

prevence. Primární prevencí chceme zabránit vzniku sluchového postižení, proto je 

vhodné budoucí matku informovat o rizikových faktorech poškozujících plod, jako je 

alkohol, drogy, ototoxické léky, některé infekce (toxoplazmóza, zarděnky, spalničky, 

syfilis a herpetické choroby). Velmi důležitá je pro správný vývoj plodu také životospráva 

matky, odpovídající léčba metabolického onemocnění (diabetes mellitus) či oběhového 

onemocnění (hypertenze) matky. Nedílnou součástí je prevence proti úrazům, aby 

nedošlo k poruše prokrvení a hypoxii plodu. Nesmíme zapomenout myslet na vady 

vzniklé později v dětství, ale ještě před fixací řeči (kojenec až předškolák). Zde je potřeba 

edukovat oba rodiče o bezpečnosti dítěte a prevenci úrazů v oblasti hlavy. Dítě bychom 

neměli vystavovat nadměrnému hluku, kdy hrozí nebezpečí akustického traumatu. 

V poslední řadě nesmíme opomenout předcházení nachlazení a přenosu infekčních 

zánětlivých onemocnění ucha, dýchacích cest a centrálního nervového systému 

(encefalitida, meningitida). [1] 

Sekundární prevence je zaměřena na včasný záchyt a okamžité zahájení léčby. Zaměřují 

se na ní nejvíce pediatři při preventivních prohlídkách dětí ve 3 měsících, mezi 9. -12. 

měsícem, ve střech letech a před nástupem do školy. [1] 

Terciální prevence je založena na odstranění či minimalizování následků již vzniklé 

poruchy. Zde je velmi důležitá přesná diagnostika, včasná léčba, korekce sluchadlem a 

intenzivní edukace řeči. [1] 
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2.6  Terapie sluchových vad a poruch  
 

Terapie veškerých sluchových poruch se opírá především o odstranění vyvolávající 

příčiny. Pokud vyvolávající příčinu není možné odstranit nebo její odstranění nevede k 

vymizení sluchové poruchy, snažíme se o rekonstrukční operaci sluchového orgánu nebo 

o protetické řešení. Včasná korekce sluchové vady nabývá zvláštní důležitosti u dětí, 

jelikož zde nedoslýchavost může vést k opožděnému vývoji řeči. [1,13] 

  V případě převodní nedoslýchavosti se snažíme rekonstruovat bubínek a řetězec kůstek 

pomocí chirurgického zákroku. Pokud se jedná o převodní poruchy způsobené 

překážkou, kromě chirurgického zákroku lze použít i terapii farmakologickou. [1,13] 

U pacientů s percepční nedoslýchavostí se u náhle vzniklé poruchy snažíme působit 

nespecificky na trofiku vnitřního ucha prostřednictvím vazoaktivní infuzní terapie a 

hyperbarické oxygenoterapie. Cílem léčby je alespoň částečné nahrazení poškozené 

funkce. Existují technické pomůcky sloužící ke zlepšení komunikace jedinců se 

sluchovým postižením, jako jsou sluchadla, kochleární implantáty, signalizační světelné 

zařízení (například světelné zvonky), překladače, vibrační zařízení (vibrační budík), 

speciální mobilní telefony apod. [1,3] 

 

2.6.1  Sluchadla 
Jednou z nejefektivnějších technických pomůcek používaných u nedoslýchavosti je 

sluchadlo. Je to elektronický akustický přístroj, kterým lze zesílit a modulovat zvuk. 

Zesílený zvuk je veden do ucha a modulován dle typu sluchové vady. Sluchadlo je 

indikováno u převodních či percepčních sluchových vad. Podmínkou indikace je, že vadu 

nelze vyřešit trvale operačně či medikamentózně. Pacient, jenž je vhodný pro užití 

sluchadla, je nedoslýchavý. [1,3] 

Druhů sluchadel je mnoho. Mezi nejpoužívanější patří závěsná naslouchadla. Mají tvar 

půlměsíce a zavěšují se za boltec. 

Kapesní sluchadlo se nosí v kapse či u malých dětí bývá zavěšené na krku a připevněné 

k tělu.  Z hlediska nevýhod tohoto naslouchadla, jako je velikost sluchadla, složitost 
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nošení, častá poruchovost při poškození vedoucího drátku a rušivé zvuky přenášené 

z oblečení, se prakticky tyto sluchadla už nepoužívají. [1,3] 

Nitroušní individuální sluchadla jsou vyráběna přesně podle odlitku boltce a zvukovodu. 

Rozlišují se typy boltcové, zvukovodové a kanálkové, dle místa jejich zavedení. 

Brýlové sluchadlo už podle názvu má tvar brýlí a je závěsné. Používá se pro kostní vedení. 

Výše uvedená sluchadla se používají pro vedení vzdušné. 

Do vnitřní části sluchadla patří mikrofon, lineární či digitální zesilovač, modulační 

ovládací zařízení, zdroj (baterie) a reproduktor. Vnější část tvoří individuální ušní olivka 

neboli vložka. [1,3] 

 

2.6.1.1  Péče o sluchadla 

Péče o sluchadlo má mnoho základních pravidel. Na noc, kdy se sluchadlo nepoužívá, jej 

musíme vyndat a vypnout. Při delším nepoužívání raději vyndáme baterii. Je nutné 

zabránit namočení, protože sluchadla nejsou vodotěsná (např. při dešti, sprchování, 

koupání, či plavání v bazénu). Ušní olivku je třeba pravidelně čistit od mazu, umýt 

mýdlem, usušit a profouknout. Ostatní části sluchadla se čistí nasucho. Vlivem pocení 

tvrdnou a praskají přívodné hadičky k olivce, proto si neslyšící pravidelně jednou ročně 

nechávají hadičky vyměnit. Sluchadlo je velmi náchylné, proto se s ním musí zacházet 

velmi šetrně. Nesmí se vystavovat vysoké teplotě (např. při vysoušení vlasů).  Negativní 

vliv na funkci sluchadla má také jakékoliv elektromagnetické vlnění. Při pohybu (sportu) 

je třeba zabránit pádu sluchadla či poškození nárazem cizího předmětu. [1] 
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2.6.2  Kochleární implantát  

 

Kochleární implantát je speciální zařízení sloužící ke kompenzaci sluchových vad. Skládá 

se z řečového procesoru s mikrofonem, 22 elektrod a vysílací cívky. [1] 

Indikací ke kochleárnímu implantátu je pacient, jenž má oboustranně postižený sluch a 

pro tuto poruchu není schopen verbální komunikace a aplikace sluchadel nevede ke 

zlepšení jeho stavu.  Důležitou indikací je také doba, ve které přišel dotyčný o sluch. U 

vrozené hluchoty je rozhodující věk dítěte, který by neměl přesáhnout tři roky, u 

získaných poruch věk nerozhoduje, ale doba od ohluchnutí by neměla být delší než jeden 

rok. [1,4] 

 

 

Obr. 2 

 

2.6.3  Logopedická péče 
 

Logopedie je označení řeckého původu vzniklé z logos = slovo, nauka a paideia = 

výchova.  Jde o obor zabývající se výchovou řeči, péčí o správné používání řeči a v širším 

slova smyslu také o kvalitu mezilidské komunikace. [1] 

Logopedie je součástí speciální pedagogiky. Zabývá se zvláštnostmi osob fyzicky nebo 

psychicky postižených od dětského věku po dospělost.  
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Logoped nejdříve učí dítě pomocí zrcátka správně otevírat a zavírat ústa. S tímto 

cvičením je vhodné začít už v rámci rané péče v domácím prostředí, jelikož už od 2. až 3. 

měsíce je dítě schopno rozvíjet vizuální a případné sluchové vnímání. Později učí logoped 

vyvozovat hlásky přímou metodou a metodou onomatopoií (využití přirozených 

významných zvuků jako fuj, haf, baf,…). [1,7] 

 

2.7  Komunikace 
 

„Vzájemné dorozumívání je jedním ze základních předpokladů mezilidských vztahů. 

Pojem komunikace je odvozen od latinského communis, společný.“ [1] 

Komunikaci lze chápat jako lidskou schopnost užívat výrazové prostředky k vytváření a 

udržování mezilidských vztahů. Lze ji tedy považovat za složitý proces výměny informací.  

Komunikace má i velký vliv na ošetřovatelskou péči. Komunikační prostředky, způsoby a 

cesty personálu se podílejí na efektivitě celé ošetřovatelské péče.  

I když v komunikaci hraje hlavní roli verbální projev, dorozumíváme se i jinými 

prostředky, a to prostředky neverbální komunikace, která nese podstatnou část 

sebevyjádření. Naše společnost tedy rozlišuje komunikaci verbální a neverbální. 

Verbální komunikací rozumíme vyjadřování pomocí slov prostřednictvím daného jazyka. 

V širším slova smyslu, lze do verbální komunikace zařadit komunikaci ústní i písemnou.  

Do neverbální neboli mimoslovní komunikace řadíme gesta, mimiku, pohledy očí, ale i 

úpravu zevnějšku apod. Tímto způsobem sdělujeme 60 - 80 % informací. Můžeme říci, 

že neverbálně komunikujete například tehdy, když se usmíváte, mračíte, gestikulujete, 

když se vám rozšiřují zorničky nebo si jen přisunete židli blíže k druhému. Neverbální 

komunikace je vývojově starší než verbální a zahrnuje tedy veškeré dorozumívací 

prostředky neslovní podstaty. [1,5,8] 
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2.7.1  Možnosti komunikace lidí se sluchovým postižením 
 

Pro lidi se sluchovým postižením je obousměrná didaktická komunikace nesmírně 

důležitá. Odráží se na výchově, vzdělání i sociálním zařazení. Jedinec pomocí komunikace 

projevuje své city a potřeby, svou vůli a své myšlenky či vědomosti. Komunikací s okolím 

pacient naváže kontakt, vyjádří vlastní potřeby či potíže. 

Komunikace neslyšících probíhá na dvou úrovních – intrakulturní (dorozumívání 

neslyšících mezi sebou) a interkulturní (dorozumívání neslyšících se slyšícími).  

Neexistuje optimální metoda nebo způsob komunikace pro neslyšící, ale máme 

k dispozici široké spektrum komunikačních prostředků či možností k překonání 

dorozumívacích bariér. Dříve bylo největší chybou upřednostňování jednoho 

univerzálního způsobu komunikace pro všechny neslyšící. Dnes je důležité nabídnout 

rodině veškeré možné komunikační způsoby (orální komunikace, simultánní, totální 

komunikace, bilingvální a jiné). [1] 

 

2.7.1.1  Orální komunikace 
 

Snahou orální komunikace je pomocí zraku a hmatu neslyšících vytvořit mluvenou neboli 

orální řeč. Neslyšící jedinec sleduje mluvícího očima a hmatá na jeho ústa či krk, čímž 

vnímá změny při jednotlivých hláskách. K dovysvětlení je možné využít kresbu, nějaký 

předmět, prstovou abecedu, znakový jazyk nebo písmo. Existuje více druhů orálních 

metod. Mezi nejrozšířenější patří auditivně - verbální metoda, aurálně - orální metoda nebo 

mateřská reflexní metoda von Udena. Nesmírná variabilita sluchových postižení ale 

neumožňuje, aby se orální řeč naučil každý neslyšící. Orální přístup je vhodný zejména u lidí, 

kteří mají využitelné zbytky sluchu, užívají sluchadla nebo kochleární implantát. Výhodou orální 

řeči je komunikace s širokou skupinou, větší možnost vzdělání a využití psaného jazyka. 

[1] 
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2.7.1.2  Simultánní komunikace 

 

Cílem simultánní komunikace je vizualizace většinového jazyka, zpřesnění sdělení a 

naplnění oboustranné snahy o dorozumění. Tato komunikace využívá mluvený jazyk a 

k tomu především vizuálně - motorické doplňky, kterými jsou například znakovaný český 

jazyk, prstová abeceda, psaná podoba jazyka, pomocné artikulační znaky, gesta, mimika 

či pantomima. Všechny se opírají o vizualizaci. Simultánní komunikace je často využívána 

pro překlad mluveného jazyka do znakového a naopak. [1] 

 

2.7.1.3  Prstová abeceda 
 

Prstová abeceda je slovní vizuálně - motorická komunikační forma, která znázorňuje 

hlásky nebo písmena mluveného jazyka pomocí postavení prstů jedné či obou rukou. 

Historie prstové abecedy nás zavede až do 8. stol. n. l., kde byli mniši zavázáni k věčnému 

mlčení a potřebovali se nějakým způsobem bez řeči dorozumět. V České republice se 

používají dva typy prstové abecedy: 

 Jednoruční prstová abeceda - je nejčastěji využívaná ve školách pro sluchově postižené 

jako podpůrná metoda při nácviku čtení v předškolním věku. Podporuje zapamatování 

slov a fixaci gramatiky českého jazyka.  

 Dvouruční prstová abeceda -  Tvary dvouruční abecedy napodobují tvary tiskacích 

písmen, jsou tedy zřetelnější a snadněji zvládnutelné. Prstová abeceda se používá 

například k odhláskování cizích slov, jmen, odborných termínů nebo jen jako doplňková 

metoda komunikace. [1] 

 

Výhody prstové abecedy:  

 snadno naučitelná a produkovatelná 

 rychlejší než písmo 

 nenarušuje školní práci 

 gramaticky přesná 
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Nevýhody prstové abecedy: 

 slovo/věta se tvoří úryvkovitě 

 soustavně se hláskuje 

 je pomalejší než mluvená řeč 

 neumožňuje srozumitelné dorozumívání s majoritní společností 

[10] 

 

2.7.1.4  Daktylografie 
 

Jde o psaní velkých písmen ukazováčkem pravé ruky do levé dlaně příjemce. Shoda tvarů 

daktylografických znaků s tvary písmen je výhodná pro zapamatování a jednoduchost 

užití. Daktylografie slouží také jako komunikační technika hluchoslepých lidí. [1] 

 

2.7.1.5  Mluvená a psaná podoba českého jazyka 

 

Mluvená i psaná podoba českého jazyka je pro většinu neslyšících velmi obtížná, zvláště 

pro prelingválně neslyšící děti, které řeč nikdy neslyšely. Pro neslyšící jsou nejčastější 

chyby nejen v artikulaci, ale také v písemné podobě českého jazyka. Špatná výslovnost 

je způsobena tím, že neslyšící nemá kontrolu nad vlastní mluvou, neslyší jakou výškou či 

melodií hovoří. Často takový jedinec mluví buď příliš nahlas, nebo naopak velmi potichu. 

V psané podobě máme dnes různé možnosti komunikace. Příkladem mohou být 

speciálně upravené počítačové klávesnice, které pomáhají při psaní emailových textů. 

Dalšími moderními pomůckami pro psanou řeč je mobilní telefon s SMS zprávami či 

speciální mobilní telefon pro neslyšící a asistenční služba. Operátor převede zaslaný 

psaný text od neslyšícího (SMS, mail, fax) na hlasový vzkaz na vyžádané telefonní číslo. 

Komunikace neslyšícího při tísňovém volání je zajištěna přes speciální telefonní číslo 

(724 333 155) na zdravotnickou záchrannou službu, hasičský sbor, Policii ČR, vše pro 

celou Českou republiku a Městskou policii hlavního města Prahy. Neslyšící jedinci volají 

jejich pomoc skrze SMS zprávy. [1] 
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2.7.1.6  Odezírání 
 

Dalším velmi náročným a složitým komunikačním prostředkem je odezírání ze rtů 

řečníka. Uvádí se, že odezírání je až desetkrát psychicky náročnější než běžné 

naslouchání mluvené řeči. Jedná se o vizualizaci mluveného jazyka. Neslyšící sleduje ústa 

mluvícího a odhaduje obsah jeho sdělení, proto musí mluvčí správně artikulovat. Pro 

kvalitu odezírání je nutné dodržovat jisté faktory, které by měl vzít v úvahu každý, který 

je na místě řečníka. Patří sem intenzita světla, směr světla (aby neoslňovalo), dobrá 

viditelnost mluvícího (především na ústa), vzdálenost posluchače by neměla překročit 

hranici čtyř metrů od mluvícího, jinak nelze rozlišit pohyby rtů. Musíme brát ohled i na 

dlouhé vousy u mužů, které zhoršují srozumitelnost řeči. Posluchač většinou vyžaduje 

být čelem k mluvícímu. Je nezbytné upozornit neslyšícího na začátek konverzace. Velmi 

usnadňující je, pokud obě strany znají předem téma rozhovoru. Pokud neslyšící či řečník 

přestanou řeči rozumět, je třeba upozornit druhou stranu a vyzvat ho k zopakování.  

Tvrdí se, že při mluvení na neslyšící je nutné po několika slovech udělat malou časovou 

pauzu (cca 15s), aby neslyšící stačil předcházející slova pojmout. [1,14,12] 

 

2.7.1.7  Totální (globální či celostní) komunikace 
 

Systém totální (globální či celostní) komunikace je definován jako komplexní 

komunikační systém, který v sobě spojuje všechny použitelné komunikační formy 

akustické, vizuální, slovní i neslovní (gesta, mimika, pantomima, prstová abeceda, 

odezírání, znakový jazyk, znakovaná čeština, čtení, psaní, kresby, názorné ukázky atd.). 

(1) 

 

Totální komunikaci tedy můžeme popsat jako systém, ve kterém komunikační partneři 

využívají všechny možné prostředky pro to, aby si porozuměli a vzájemně pochopili. 

Neslyšící jedinec se učí všechny složky komunikace, které později spojuje a uplatňuje. 
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Volba komunikace záleží na samotném rozhodnutí neslyšícího. Odborníci ale 

upozorňovali, že realizace totální komunikace není fyzicky možná. [1] 

 

 

Obr. 3 

 

2.7.1.8  Bilingvální komunikace 
 

Při bilingvální komunikaci se používají dva jazyky. Nelze však použít oba najednou. 

Mateřským neboli prvním jazykem používá neslyšící jazyk znakový, druhým jazykem, 

jako se například na školách slyšící učí cizímu jazyku, se neslyšící učí národně užívaný 

(český) jazyk. Nesmíme zapomenout také na výuku psané podoby českého jazyka. 

Bilingvální přístup vychází z podstaty, že nelze zvládnout mluvenou řeč u neslyšícího bez 

předchozí znalosti znakového jazyka. 

V roce 1993 na kongresu Světové federace Neslyšících ve Stockholmu byl znakový jazyk 

uznán za první a mateřský jazyk neslyšících. V České republice se bilingvální vzdělávací 

programy realizují od roku 1995, kde chtějí umožnit neslyšícím vzdělání ve všech 

předmětech ve znakovém jazyce. Neslyšící jedinec je tedy schopen používat dva jazyky 

na srovnatelné úrovni, proto má tato metoda zvláště velké výhody u neslyšícího ve slyšící 

rodině. [1] 
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2.7.1.9  Znakový jazyk 
 

 

Obr. 4 

 

Je definován Zákonem znakové řeči č. 384 z roku 2008. Český znakový jazyk je 

plnohodnotným komunikačním systémem tvořeným určitými pohybovými prostředky, 

tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. 

Zatímco se prstová abeceda skládá z vyjádření jednotlivých písmen, znakový jazyk 

vyjadřuje v jednom znaku celé slovo. Znak má tři komponenty: kde (umístění ruky 

v prostoru), čím (ruka či jiná část těla, která je pro znak dominantní) a jak (konkrétní 

pohyb rukou).  

Český znakový jazyk má své vlastní rysy jazyka jako znakovost, systémovost, členění, 

produktivnost, svébytnost a má i svou vlastní gramatiku, která je například vyjádřena 

pořadím slov ve větě. Znakový jazyk je oproti znakované češtině a českému jazyku 

stručnější.  
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Znakovaná čeština (znakový český jazyk) je uměle vytvořený jazykový systém. Jedná se 

o mluvenou řeč kódovanou do znaků. [1,6,12] 

 

2.8  Potřeby a problémy lidí se sluchovým postižením 
 

Každý jedinec má své biologické, psychické, sociální a duchovní potřeby. Není tomu jinak 

ani u lidí se sluchovým postižením. Ovšem uspokojování některých potřeb je z důvodu 

omezení sluchového vnímání a řeči narušeno, tím vznikají tzv. specifické potřeby. 

Důležité je uspokojit každému jedinci jeho specifické potřeby, aby nedocházelo 

k frustraci a deprivaci. Je nutné včas identifikovat potřeby a řešit je individuálně. 

Specifické potřeby jsou u každého jedince ovlivněny jeho individualitou (charakter, 

temperament), stupněm postižení, kulturou či rodinou. [1] 

Z oblasti tělesných potřeb je nezbytné se předem s jedincem, v tomto případě se 

většinou jedná o dítě, jenž nekomunikuje běžným způsobem, domluvit na způsobu 

přijímání potravy a tekutin a vyprazdňování. Důležité je se domluvit, jak dotyčný přivolá 

pomoc a jak vyjádří, cokoliv co potřebuje (žízeň, hlad, má bolest, potřeba na WC, potřeba 

spát, atd.). Musíme brát v potaz, že některé situace, které bere slyšící člověk za 

samozřejmé a nikdy by se nad nimi nepozastavil, pro neslyšícího člověka to může být 

další z řad komplikací, např. při jídle neslyšící sleduje talíř a neregistruje tolik podněty 

z okolí, navíc drží-li v ruce příbor, nemůže s námi komunikovat). [1] 

Velkou pozornost musíme věnovat potřebě spánku a odpočinku. Každá osoba 

s omezeným sluchovým vnímáním, která řeč zachycuje pomocí odezírání z úst, z mimiky 

či gestikulace, bývá z důvodu náročnosti komunikace častěji unavená, proto musíme 

klást velký důraz na adekvátní odpočinek, který neslyšící vyžaduje. Odpočinek zajistí už 

jen vypnutí sluchadla. Pro zkvalitnění spánku neslyšící vypínají a sundávají své pomůcky.  

Další nezbytnou specifickou potřebou lidí se sluchovým postižením je zajištění 

bezpečného prostředí. U malých dětí se to týká spíše odstraněním zbytečných 

předmětů, o které by se dítě mohlo poranit při znakování či jiném vyjádření pomocí 

svých rukou. Starší jedinci preferují stálou kontrolu nad svým okolím. Pokud nevědí, co 

se za nimi děje, je potřeba, aby tento prostor byl co nejmenší, a tím se snížilo riziko 
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neočekávaného nebezpečí. Je tedy nutné, aby neslyšící měl dostatečný přehled o okolí 

(potřeba orientace), jestliže nemůže nebezpečné zvukové signály vnímat sluchem. Je 

vhodné např. v nemocnicích volit lůžka u rohu, odkud má jedinec možnost vidět na celý 

pokoj včetně dveří, v jídelnách zaujímat takové místo u stolu, aby viděl na ostatní i do 

volného prostoru. [14] 

I lidé, kteří nosí sluchadlo či mají kochleární implantát, mají problém s orientací zdroje 

zvuku v prostoru, proto potřebují pro jistotu vždy kontakt s osobou kromě sluchu i 

zrakem.  

S potřebou bezpečí a orientace je úzce spojena také potřeba ochrany zdraví. Je nutné 

dodržovat pravidla nastavení hlasitosti a vypínání sluchadel, zajištění průchodnosti 

zvukovodu (šetrné odstranění ušního mazu), zabránění úrazu hlavy aj. 

Lidé s postižením sluchu, především děti, mají zvýšenou potřebu pohybové aktivity. 

Pomáhají si k vyjádření pohybem (zvláště rukama a horní polovinou těla). U neslyšících 

je nonverbální projev zvýšený (zvýšená míra grimas a gestikulace). U malých dětí je 

důležité vědět, jak dítě nosit, abychom jej neomezovali v pohybu a sdělení. Jejich ruce 

by měly být stále volné a navíc musí mít dítě možnost stále sledovat ruce a ústa 

mluvícího.  

Další nedílnou součástí u neslyšících je jejich vzdělávání. Je potřeba učení častěji 

opakovat a upevňovat. Zatímco slyšící lidé se řadu věcí naučí z odposlechu, neslyšící 

potřebuje situaci názorně předvést. Potřebují na komunikaci klid, vypnout veškeré 

rušivé přístroje.  

Ze stránky psychosociálních potřeb mají lidé se sluchovým postižením (zejména děti) 

stejnou či větší potřebu lásky, něžnosti, sounáležitosti, kontaktu a akceptace. Stejně jako 

je to u slyšících, i neslyšící vyhledávají své vrstevníky, ale jelikož mají ve svém okolí 

především slyšící jedince, musí se naučit spolupracovat právě s nimi. Je ovšem velmi 

důležité všechny informovat o problematické situaci, např. že neslyšící potřebuje 

sluchovou pomůcku, slyší je zpředu, potřebuje odezírat, při komunikaci si pomáhá 

gestikulací, ale jinak vše zvládá jako slyšící osoba.  
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Poslední z řady specifických potřeb, je potřeba duchovní. Nemusí se jednat přímo o 

náboženství, ale např. o touhu k nějakým hodnotám. Stejně jako slyšící, tak i neslyšící 

mají své uznávané hodnoty a vzory, o kterých je především u dětí potřeba hovořit. 

[1,14] 

 

2.9  Zásady správného přístupu k lidem se sluchovým postižením 

 U zcela neslyšícího pacienta nezvyšujte hlas, nikdy nekřičte. U nedoslýchavého 

pacienta je někdy potřeba hlas lehce zvýšit. 

 Nesnažte se co nejvíce přiblížit k obličeji sluchově postiženého, zcela mu tím 

znemožníte odezírání. 

 Snažte se, aby na váš obličej dopadalo světlo. Buďte vždy otočen tváří k osobě, s níž 

hovoříte, během hovoru se neodvracejte 

 Vyslovujte zřetelně, nepřehánějte však modulaci hlasu ani mimiku tváře. 

 Hovoříte-li s nedoslýchavým člověkem, omezte, pokud možno, okolní zvuky a zabraňte 

tomu, aby mluvilo víc osob najednou. 

 Používejte jednoduchou řeč, čím jednodušší budou vaše slova, tím lépe. 

 Neslyšící mívají omezenou slovní zásobu, nepoužívejte proto cizí a málo frekventovaná 

slova 

 Při nepochopení se snažte vysvětlit věc znovu, jednodušeji, využijte jiné způsoby 

sdělení. 

 Své sdělení můžete napsat, předejdete tím zbytečným nedorozuměním. Opět použijte 

co nejjednodušší slova a kratší věty. 

 Slyšící lidé často používají při řeči ironii, kterou je možno sluchem rozeznat. Vyhýbejte 

se při rozhovoru s neslyšícím ironii. 

 Mluvte vždy přímo s neslyšícím pacientem. Nesměřujte konverzaci na jeho tlumočníka. 

[15] 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1  Metodika výzkumu 
 

Pro výzkum byla vybrána metoda kvantitativního výzkumu, kde jsme zvolili deskriptivní 

typ výzkumného problému.  Pro výzkumný problém byla zvolena otázka „ Jaké 

komunikační problémy vznikají nejčastěji při ošetření pacienta se sluchovým postižením 

v PNP?“  

3.2  Výzkumná metoda 
 

Pro výzkumnou metodu byla použita forma anonymních dotazníků. Dotazníky byly 

rozeslány elektronickou podobou na cílová pracoviště Územního střediska zdravotnické 

záchranné služby Středočeského kraje. V dotazníku jsem použila takové otázky, aby byly 

co nejvhodnější pro zodpovězení mého výzkumného problému. Jednalo se o otázky 

otevřené i uzavřené. Počet možností odpovědí byl různý. Pokud si respondent nevybral 

z nabízených odpovědí, měl možnost svou odpověď rozepsat. 

Dotazník se skládá z patnácti otázek. Všechny otázky jsou zaměřeny na komunikaci 

záchranáře s pacientem se sluchovým postižením, na zkušenosti záchranářů s touto 

problematikou a na komunikační bariéry při ošetření tohoto pacienta. Sběr dotazníků 

probíhal v měsíci dubnu roku 2016. Dotazník viz příloha č. 2.  

 

3.3  Výběr respondentů 
 

Pro distribuci svého dotazníkového šetření pro praktickou část jsem požádala o povolení 

ředitelství ZZS Středočeského kraje a toto šetření mi bylo povoleno. Oslovila jsem tedy 

zdravotnické záchranáře na výjezdových stanovištích Středočeského kraje a rozeslala 

jsem dotazníky elektronickou formou. Návratnost byla 62 dotazníků.  
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3.4  Výsledky dotazníkového šetření 
 

1. Váš věk? 

Graf č. 1 

 

Cílem otázky číslo 1 bylo zjistit věkovou kategorii cílových respondentů.  Nejvíce, tedy 

36,8 % respondentů se zařadilo do věkové kategorie 41 - 50 let.  31,6 % dotazovaných 

spadají do kategorie 20 - 30 let.  Záchranářů v rozmezí 31 - 40 let bylo 21,1%. 10,5 % 

zaujímala poslední skupina respondentů starších padesáti let.   
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2. Kolikrát jste se setkali během své praxe záchranáře s neslyšícím pacientem? 

Graf č. 2 

 

Otázka číslo 2 zjišťuje, kolikrát se záchranáři za svou praxi setkali s neslyšícím pacientem. 

63,2% respondentů se s neslyšícím pacientem setkali 1 - 4 krát. 21,1% záchranářů se 

nikdy s takovým pacientem nesetkali. 15,8%  respondentů odpovědělo, že se 

s neslyšícím pacientem setkali 5 - 10 krát. 

 

3. Jak si zavolal pacient s postižením sluchu první pomoc? 

 

U otevřené otázky číslo 3, jak si zavolal pacient s postižením sluchu první pomoc, jsem 

do tabulky vypsala nejčastější odpovědi respondentů.  

Tabulka č. 3 

Celkový počet respondentů 62 

Nesetkal/a jsem se s tím, nevím 13 

Rodina, jiná osoba 26 

Tísňová SMS 14 

Asistent 9 
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4. Měl jste možnost mluvit s jeho asistentem? 

Graf č. 4 

 

Na otázku číslo 4, zda záchranář měl možnost mluvit s asistentem neslyšícího pacienta, 

odpovědělo 50% respondentů kladně, druhá polovina neměla možnost mluvit s 

jeho asistentem. 
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5. Dělala Vám komunikace s neslyšícím problém? 

Graf č. 5 

 

Pouze v něčem: 

 

-jednoduché věty, více se soustředit na 

komunikaci než s běžným pacientem 

 

-uvědomit si, že se k němu musím otáčet 

a dodržovat některé zásady 

 

-měla jsem neustále tendenci při 

komunikaci s pacientem křičet. 

 

-jasná artikulace, odezírání z úst, 

soustředění na tyto věci 

 

-nemluvit zády, upozornit na začátek 

komunikace 

 

-vše jsem řešila s asistentem 

-nesetkala jsem se s tím 

 

Cílem otázky číslo 5, bylo zjistit, zda dělala záchranářům komunikace s neslyšícím 

pacientem problém. Nejvíce respondentů (50%) odpovědělo, že jim komunikace 
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problém nedělala. 44,4% záchranářů komunikace dělala problém pouze v něčem (viz 

výše) a 5,6% záchranářů odpovědělo, že jim komunikace dělala problém. 

 

6. Jakých komunikačních bariér jste si všiml/a ? 

 

U otevřené otázky číslo 6, jakých komunikačních bariér si záchranář všiml, jsem do 

tabulky vypsala nejčastější odpovědi.  

Tabulka č. 6 

Celkový počet respondentů 62 

Nesetkal/a jsem se s tím, nevím 13 

Žádných 9 

Špatné odebírání anamnézy 11 

Pomalejší, delší vysvětlování úkonů 19 

Více dotyků s pacientem 10 

 

7. Vnímáte komunikační bariéry jako velkou překážku při profesi záchranáře? 

Graf č. 7 

 

Z otázky číslo 7 vyplývá, že 52,6% respondentů spíše nevnímá komunikační bariéry jako 

překážku při profesi záchranáře. 36,8% záchranářů spíše ano a 10,5% respondentů 
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odpovědělo na tuto otázku, že nevnímají komunikační bariéry jako překážku při této 

profesi. 

 

8. Jak byste se dorozumíval/a s pacientem s postižením sluchu? 

U otevřené otázky číslo 8, jak by se záchranář dorozumíval s pacientem s postižením 

sluchu, nám tabulka ukazuje nejčastější odpovědi dotazovaných. 

Tabulka č. 8 

Celkový počet respondentů 62 

Psaním 22 

Rukama, gesty 18 

Odezíráním 16 

Skrz asistenta 6 
 

9 Co Vám činí největší problém při ošetřování neslyšícího? 

 

Otázka číslo 9, další z otevřených otázek, měla zjistit, co činí záchranářům největší 

problém při ošetření neslyšícího pacienta. Opět jsem vypsala nejčastější odpovědi 

respondentů.  

Tabulka č. 9 

Celkový počet respondentů  

Nesetkal/a jsem se s tím, nevím 13 

Nic, není problém 15 

Uvědomit si, že jde o neslyšícího pacienta 24 

Vysvětlování každého kroku 10 
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10. Považujete výjezd k neslyšícímu pacientovi za stresující? 

Graf č. 10 

 

Z grafu číslo 10 zjistíme, že většina respondentů (73,7%) nepovažuje výjezd k neslyšícímu 

pacientovi o moc více stresující než obvyklý výjezd. 26,3% nepovažuje vůbec tento výjezd 

za stresující.  
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11. Ovládáte základy znakového jazyka? 

Graf č. 11 

 

Z otázky číslo 11 vyplývá, že 84,2% záchranářů neovládají základy znakového jazyka a 

pouze 15,8% respondentů ovládají částečně znakový jazyk.  
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12. Dovedete si představit v PNP psanou komunikaci? 

Graf č. 12 

 

Graf číslo 12 znázorňuje, zda by si záchranář dokázal představit v PNP psanou 

komunikaci. 68,4% dotazovaných odpovědělo kladně, že by si psanou komunikaci 

dovedli představit, menší část (26,3%) si nejspíše tento druh komunikace v PNP nedokáží 

představit. 5,3% respondentů si rozhodně nedovede představit psanou komunikaci 

v přednemocniční neodkladné péči. 
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13. Vypište tři zásady při komunikaci s neslyšícím pomocí odezírání. 

Cílem otázky číslo 13, bylo zjistit, zda záchranář zná zásady při komunikaci s neslyšícím 

pomocí odezírání. Na tuto otázku odpovědělo 62 respondentů správně, a tím nám 

vyvrátili hypotézu, že 50% záchranářů nezná základy orální komunikace s neslyšícím 

pacientem. 

Tabulka č. 13 

Celkový počet respondentů 62 

Artikulace, mluvit pomalu, zřetelně 26 

Tváří v tvář, dobrá viditelnost úst 22 

Upozornit na zahájení konverzace 6 

Nekřičet 8 

 

14. Jaká znáte pravidla, která jsou nutné dodržovat při komunikaci s 

pacientem s postižením sluchu?

Otevřená otázka číslo 14 měla za úkol zjistit, jaká znají respondenti pravidla, která jsou 

nutné dodržovat při komunikaci s pacientem s postižením sluchu. Následující tabulka 

ukazuje nejčastější odpovědi respondentů. Z této otázky vyplývá, že předem kladená 

hypotéza je vyvrácena. Více jak 50% záchranářů totiž znají základy orální komunikace 

s neslyšícím pacientem.  

Tabulka č. 14 

Celkový počet respondentů 62 

Nevím, žádných 5 

Artikulace, mluvit pomalu, zřetelně 18 

Tváří v tvář, dobrá viditelnost mluvícího 16 

Upozornit na zahájení konverzace 13 

Nekřičet 10 
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15. Domníváte se, že by každý záchranář měl projít školením o komunikaci s 

neslyšícím? 

Graf č. 15 

 

Otázkou číslo 15, jsem zjišťovala, zda se dotazovaní domnívají, že by každý záchranář 

měl projít školením o komunikaci s neslyšícím. 57,9% respondentů tvrdí, že by školením 

projít měli, 36,8% by spíše měli a zbylých 5,3% záchranářů se domnívá, že by školením o 

komunikaci s neslyšícím spíše neměli projít.  
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4. DISKUZE 

Téma předložené práce Nejčastější komunikační problémy lidí se sluchovým postižením 

v přednemocniční péči, jsem si vybrala ze dvou důvodů. 

Prvním důvodem a vůbec tím, kdo mi nastínil tuto problematiku, bylo mé okolí a rodina. 

Přesněji moje matka pracuje dlouhou dobu s kamarádkou, která trpí sluchovým 

postižením. Sama jsem měla tu možnost s ní hovořit a všimnout si, jak je komunikace 

mezi námi obtížná a velmi náročná. Při této příležitosti jsem si uvědomila, jak je 

komunikace v přednemocniční péči důležitá, pro sběr anamnézy, pro vysvětlení úkonu 

apod. Touto prací jsem chtěla nastínit i ostatním čtenářům, jak je komunikace důležitá a 

jak může být i obtížná. 

Druhým důvodem tohoto výběru byla myšlenka, že problém v PNP nemusí být pouze 

v dovednostech ošetření pacienta, ale také v komunikaci mezi ošetřujícím záchranářem 

a pacientem. V tomto případě v komunikaci s pacientem se sluchovým postižením, která 

je mnohem obtížnější.  

Praktická část byla prováděna pomocí dotazníků, které zjišťovaly informovanost 

zdravotnických záchranářů v komunikaci s pacientem s postižením sluchu. Dotazník 

obsahoval 15 otázek týkajících se této problematiky a komunikačních bariér, kterých si 

respondenti všimli při výjezdu k neslyšícímu pacientovi.  

Otázky, které mě příjemně překvapily, byly otázky číslo 8,13 a 14, ze kterých vyplývá, že 

velká většina záchranářů zná základy orální komunikace a tuší, jak by se s neslyšícím 

pacientem dorozumívali. Další příjemnou odezvou, byla odpověď na poslední otázku 

číslo 15, kde 57,9% respondentů odpovědělo, že by každý záchranář měl projít školením 

o komunikaci s pacientem s postižením sluchu a 36,8% dotazovaných odpovědělo, že by 

školením projít spíše měli.  

Cílem otázky číslo 12 bylo zjistit, zda si záchranáři dovedou představit v PNP psanou 

komunikaci. Tato odpověď mě zarazila, jelikož až 68,4% dotazovaných odpovědělo, že 

by si tuto formu komunikace dokázali v PNP představit. U této otázky jsem byla zcela 

přesvědčená, že většina respondentů odpoví záporně. Psaná komunikace je přeci jen 

zdlouhavá a náročná a při ošetření pacienta může být i nemožné, tuto komunikaci 
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uskutečnit. Příkladem neuskutečnění této formy dorozumívání může být zranění horní 

končetiny či ošetření dítěte, které se doposud nenaučilo číst a psát. 

Cílem vyhodnocení dotazníků bylo potvrdit či vyvrátit hypotézu. Výsledkem je vyvrácení 

mé hypotézy, jelikož z otázky číslo 13 a 14 vyplývá, že většina záchranářů (více než 50%) 

znají základy orální komunikace při dorozumívání s pacientem se sluchovým postižením.  
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5. ZÁVĚR 

 

Cílem této absolventské práce s názvem Nejčastější komunikační problémy lidí se 

sluchovým postižením v přednemocniční neodkladné péči bylo zjistit, jaké komunikační 

problémy lidí s tímto postižením vznikají v PNP. Odpověď na tuto otázku popisuji 

v teoretické části v kapitole Potřeby a problémy lidí se sluchovým postižením a cíl byl 

splněn v dotazníkovém šetření otázkou č. 6, kde měli záchranáři vypsat komunikační 

bariéry, kterých si při výjezdu k neslyšícímu pacientovi všimli. Druhým cílem práce bylo 

vytvoření tabulky se základními komunikačními postupy při ošetření lidí se sluchovým 

postižením v PNP.  Tyto postupy jsou popsány v kapitole Zásady správného přístupu 

k lidem se sluchovým postižením. Dále je k práci přiložena tabulka s těmito 

komunikačními postupy.  

Uvedená absolventská práce se zabývá problematikou lidí se sluchovým postižením 

v přednemocniční neodkladné péči.  V úvodu teoretické části práce je popsána anatomie 

a fyziologie sluchového ústrojí, druhy sluchových vad a poruch, jejich příčiny a terapie. 

Dále se práce zaměřuje na nejčastější potřeby a problémy lidí s tímto postižením, na 

možnosti komunikace s lidmi se sluchovým postižením, mezi které patří orální a 

simultánní komunikace, prstová abeceda, daktylografie, odezírání a v neposlední řadě i 

znakový jazyk.  

V závěru teoretické části je vytvořen souhrn specifických postupů, který by měl být 

dodržován při ošetření lidí se sluchovým postižením v přednemocniční neodkladné péči 

a kterým by se měli záchranáři řídit při komunikaci s těmito pacienty. 

 

Praktická část je provedena pomocí dotazníkového šetření, ve kterém se zjišťovaly 

zkušenosti zdravotnického personálu s touto problematikou. Zda vědí, jak se zachovat 

při ošetření pacienta se sluchovým postižením, jak tento komunikační problém řeší a zda 

ovládají základy znakového jazyka či využívají jiné komunikační pomůcky. Výzkum byl 

prováděn na pracovištích pro přednemocniční péči, tedy dotazovanými byli zdravotničtí 
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záchranáři. Dotazníky byly vytvořeny na internetových stránkách a rozeslány po 

výjezdových stanovištích ZZS Středočeského kraje. 

Touto prací bych chtěla poukázat na závažnost problematiky v komunikaci mezi 

záchranářem a pacientem se sluchovým postižením. Domnívám se ale, že správná 

komunikace je nedílnou součástí při ošetření jakéhokoli pacienta. Můj názor je takový, 

že správně zvolená slova a způsob komunikace dokáže mnoho.  

 Doufám, že má absolventská práce rozšíří obzor nejen zdravotnickým záchranářům, ale 

i ostatním čtenářům.  
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Summary 
 

One of the most important sense in our lives is hearing. Through it we receive 

information from our surroundings, which is the base to develop our thinking and 

talking. Hearing takes part in the process of social learning and gaining motor skills, 

which means it influences the development of a human and his or her life. 

The aim of this final assignment is to find out what kind of issues the hearing impaired 

patients struggle with in prehospital emergency care. Another goal of this work is to 

make a chart with basic steps of communication when treating hearing impaired 

patients in prehospital emergency care. 

This assignment focuses attention on hearing impaired people‘s issues in prehospital 

emergency care. The introduction deals with the anatomy and the physiology of hearing 

system. The next part follows up the most common needs and issues of people with this 

disability. Moreover, in the theoretical part the author describes possibilities of 

communication with hearing impaired people as oral or simultaneous communication, 

dactylology, dactylography, lip-reading and last but not least sign language. 

 At the end of the theoretical part you can find a summary of specific steps which should 

be followed during nursing of hearing impaired people in prehospital emergency care 

and which paramedics should follow. 

The basic of the practical part is a questionnaire survey, which is aimed at work 

experience of paramedics, if they know how to act when they care of auditory impaired 

patients, what is their approach to this communication problem, whether they know the 

sign language or if they use any other communicational aids. The survey was done in 

prehospital emergency care which means the respondents were paramedics. 

Key words: prehospital emergency care, hearing impaired, sign language, lip – reading, 

communicational aids 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2  

 

Komunikace záchranáře s neslyšícím pacientem 

1. Váš věk? 

a) 20-30 

b) 31-40 

c) 41-50 

d) více než 50 let 

 

2. Kolikrát jste se setkali během své praxe záchranáře s neslyšícím pacientem? 

Nikdy 

a) 1-4 krát 

b) 5-10 krát 

c) Více než 10 krát 

 

3. Jak si zavolal pacient s postižením sluchu první pomoc? 

Vypište:  

4. Měl jste možnost mluvit s jeh asistentem? 

a) Ano 

b) Ne 

 

5. Dělala Vám komunikace s neslyšícím problém? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Pouze v něčem 

V čem: 

6. Jakých komunikačních bariér jste si všiml/a ? 

Vypište:  

7. Vnímáte komunikační bariéry jako velkou překážku při profesi záchranáře? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

8. Jak byste se dorozumíval s pacientem s postižením sluchu? 

Vypište: 

9. Co Vám činí největší problém při ošetřování neslyšícího? 

Vypište: 
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10. Považujete výjezd k neslyšícímu pacientovi za stresující? 

a) Ani, velmi 

b) Ne více než obvyklý 

c) Ne 

 

11. Ovládáte základy znakového jazyka? 

a) Ano 

b) Částečně 

c) Ne 

 

12. Dovedete si představit v PNP psanou komunikaci? 

a) Rozhodně ne 

b) Nejspíše ne 

c) Ano 

 

13. Vypište 3 zásady při komunikaci s neslyšícím pomocí odezírání. 

Vypište: 

14. Jaká znáte pravidla, která je nutné dodržovat při komunikaci s pacientem s postižením 

sluchu? 

Vypište: 

15. Domníváte se, že by každý záchranář měl projít školením o komunikaci s neslyšícím? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne  
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Příloha č. 3  

 

 


