
Desatero komunikace s pacienty se zrakovým postižením 

 

1. S nevidomým je vhodné jednat přirozeně. Je chybné se domnívat, že nevidomí vidí jen 

tmu, že mají od narození vyvinutý zvláštní smysl pro vnímání překážek nebo že mají 

výborný sluch a hmat. 

2. Osoba jednající s nevidomým zdraví jako první. Pozdrav s vlastním představením je 

důležité spojit s oslovením typu: „Dobrý den pane Novák, jsem pan Novotný“, aby 

nevidomý věděl, že pozdrav patří jemu. Při odchodu z místnosti je vhodné nevidomého 

upozornit na to, že dotyčná osoba opouští místnost. Dveře do místnosti by měly zůstat 

buď zcela otevřené nebo zcela zavřené. 

3. Podání ruky na pozdrav nahrazuje nevidomému oční kontakt. Při setkání stačí 

nevidomému oznámit „podávám Vám ruku“. Při rozhovoru je velmi důležitý oční 

kontakt s nevidomým. Není vhodné odvracet při rozhovoru tvář, protože to nevidomí 

obvykle poznají. 

4. Při vyšetření je nezbytné pacientům vysvětlit, co se bude dít, při instrumentálním 

vyšetření je třeba popsat jak použité přístroje, tak vlastní činnost. Je-li pro vidoucího 

pacienta informace typu „teď to píchne, teď to bude tlačit, teď vás to bude trochu pálit“ 

užitečná, pro nevidomého je tato informace naprosto nezbytná 

5. Je chybou nevidomého podceňovat. Chodí-li někdo s bílou holí nebo nosí černé brýle, 

nemusí být slepý, ale slabozraký.  

6. Věci nevidomého by měly zůstat na svém místě. S věcmi nevidomého je dobré 

nemanipulovat bez jeho vědomí.     

7. S nevidomým lze bez obav použít slov: vidět, kouknout se, mrknout, prohlédnout si. Tato 

slova používají nevidomí k vyjádření způsobu vnímání: cítit, hmatat, dotýkat se. 

8. Jednání s nevidomým neprobíhá s jeho průvodcem. Je zapotřebí si uvědomit, že 

průvodce nevidomého pouze zastupuje. Věty typu: „Paní chce si pán sednout?“ jsou 

naprosto zbytečné. 

9. Nevidomý člověk s vodícím psem má přístup do zdravotnických zařízení. Na vodícího psa 

není vhodné mlaskat, hvízdat, hladit ho, krmit ho nebo na něj mluvit bez vědomí majitele. 

10. Při jednání by měl být nevidomý objednán na určitou hodinu. Tu je dobré co nejpřesněji 

dodržet, aby se předešlo jeho nervozitě. 

 

(zdrojem informací jsou webové stránky NRZP ČR) 

 

 

 

 


