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Abstract: Aspects of intercultural communication in healthcare 
Demographic changes anticipated over the next decade magnify the importance of 
addressing cultural disparities in health and health care. A framework of 
organizational, structural and clinical cultural competence interventions can 
facilitate the elimination of these disparities and improve care for all patients. This 
article deals with the provision of health care from the perspective of intercultural 
communication with their specific features such as lack of understanding within the 
context of verbal and non-verbal expressions, depending on the cultural differences 
between patients and healthcare professionals. The migration leads to encounters 
between different cultures which may result in improper provision of health care 
and subsequent exacerbation of the conflict between patients and healthcare 
professionals. The aim of cultural knowledge has to be compatible for effective 
communication. The premise of properly provided health care lies in the 
knowledge of our own cultural standards as well as of foreign cultural standards, in 
the ability to sense, interpret and appropriately share experience of situations in the 
context of its own and foreign cultures.  
Key words: patient, culture, provision of healthcare, diversity, communication, 

interaction, conflict 

 

Žijeme v dobe, keď prichádza k najväčšiemu spájaniu kultúr a národov v celej ľudskej histórii. 

Tento proces môžeme označiť ako globalizáciu, ktorá vytvára zo sveta jeden celok, v ktorom sú všetky 

články vzájomne poprepájané. Globalizácia a s ňou súvisiaca migrácia má za následok vzájomnú 

interakciu  rôznych často úplne odlišných kultúr. Súčasnú spoločnosť môžeme nazvať interkultúrnou, 

pretože príslušníci rôznych kultúr so svojimi špecifickými prejavmi, názormi, postojmi,  ideológiou 

a náboženstvom podmieneným pohľadom na svet sa navzájom prepájajú.1  

Kultúra predstavuje zdieľané motívy, hodnoty, presvedčenie a interpretácie významov 

dôležitých udalostí, ktoré pramenia zo zdieľaných skúsenosti členov kolektívu a odovzdávajú  sa 

z generácie na generáciu. 

Kultúra sa prejavuje v orientačnom systéme, ktorý je pre národ, spoločnosť, organizácie alebo 

skupinu typický. Tento systém tvoria špecifické symboly (napr. reč, gestikulácia, mimika, oblečenie, 

rituály, pozdravy a pod.) a je odovzdávaný z generácie na generáciu. 

Kultúra má nezastupiteľný vplyv na interpersonálne interakcie a tým aj vplyv na komunikačný 

proces a výsledný úspech interkultúrnych stretnutí.2  

Kultúrne štandardy môžu byť definované podľa piatich znakov: 

                                                           
1
 DOJČÁR, M. 2012. Problém globálneho spolužitia: antropologické východisko. S. 11 – 12. 

2 HOUSE et al. 2004. Culture, Leadership, and Organizations.  
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• sú to spôsoby vnímania, myslenia, hodnotenia a jednania, ktoré väčšina príslušníkov určitej kultúry 

považuje za obvyklé, normálne, typické a spoločensky záväzné pre seba aj pre ostatných, 

• vlastné správanie ako aj správanie druhých sa nimi riadi, reguluje a posudzuje, 

• majú regulačnú funkciu v rôznych situáciách a pri jednaní s rôznymi ľuďmi, 

• individuálny a pre skupinu špecifický spôsob využívania kultúrnych štandardov na reguláciu 

správania sa môže meniť v rámci určitej tolerančnej zóny, 

• správanie, ktoré sa nachádza za hranicami tejto zóny je sociálnym prostredím odmietané 

a sankcionované.3 

Každá interakcia medzi dvomi príslušníkmi rôznych kultúr je mimoriadne zložitá z toho 

dôvodu, že sa každý z partnerov nachádza vo viacerých sociálnych situáciách naraz. Z toho dôvodu 

musia obidvaja komunikační partneri brať do úvahy nasledujúce štyri body: 

• kultúru a kultúrne štandardy vlastnej, domácej kultúry, 

• predpokladanú kultúru, resp. štandardy druhej hostiteľskej krajiny, 

• skutočné jednanie príslušníka cudzej kultúry a 

• predstavu príslušníka cudzej kultúry o našej kultúre. 4 

Pre efektívnu komunikáciu musí byť vzájomná interpretácia obidvoch kultúrnych rámcov 

kompatibilná, čo predpokladá pomerne dôkladnú znalosť vlastných aj cudzích kultúrnych štandardov, 

schopnosť ich vnímať, interpretovať a primerane prežívať spoločné sociálne situácie v kontexte 

vlastnej aj cudzej kultúry. 

Z hľadiska priebehu komunikačného procesu a jeho optimalizácie sú zdrojom potenciálneho 

rizika vnútorné osobnostné faktory a to najmä preto, že nie sú zreteľné na prvý pohľad a niektoré 

z nich sa môžu prejaviť sprostredkovane, prípadne až po dlhšej dobe. Každý človek je iný, má 

rozdielne vlastnosti, skúsenosti a všetky informácie, ktoré poskytuje alebo prijíma následne 

prechádzajú cez jeho vlastný filter. Každý človek má podobný filter, v ktorom sú podľa Smeltzera 

a Waltmana (1992)  najdôležitejšími zložkami: 

• vedomosti, 

• kultúra, 

• status, 

• postoje, 

• emócie,  

• komunikačné schopnosti.5 

Každá kultúra má tiež špecifické poňatie zdravia a choroby, má rozdielne spôsoby komunikácie 

pri zdravotných problémoch, rozdielne znalosti o zdraví a chorobe, atď. Keďže počítame s tým, že 

                                                           
3 BEDNÁROVÁ, L., ALI TAHA, V. 2012. Interkulturálny manažment a podniková kultúra. 
4 NOVÝ, I., SCHROLL-MACHL, S. 2007. Interkulturní komunikace v řízení a podnikání. 
5
 SMELTZER, L. R., WALTMAN, J. L. 1992. Managerial communications a strategic approach.   
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„najnovšie vedecké empirické výskumy a prieskumy z oblasti sociálnej medicíny, psychológie 

a psychiatrie potvrdzujú veľký vplyv nášho náboženského presvedčenia na náš zdravotný stav“6, 

najmä od zdravotníckych pracovníkov sa požaduje rešpektovanie týchto špecifík.7 

Zdravotnícki pracovníci musia pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti vychádzať 

z princípov kultúrnej plurality, ktorá uznáva, že jednotlivé spoločenstvá (národy, etniká, kmene, rasy, 

náboženské skupiny) majú svoje špecifické zvyky, ktoré treba považovať za úplne rovnocenné.8 

Potrebné je tolerovať spôsob života cudzích spoločenstiev a rešpektovať existenciu odlišných hodnôt a 

noriem. Na základe toho interkultúrny prístup podporuje akceptáciu rôznorodosti kultúr a potrebu  

individuálneho  prístupu k často veľmi kontrastným kultúrnym zvyklostiam a tým zvyšovaniu 

kultúrnych kompetencií zdravotníckych pracovníkov.9 

Jednou z príčin interkultúrnych nedorozumení môže byť strach z neznámeho.10 Strach 

z neznámeho je prirodzený. Je to inštinkt, ktorý prikazuje pacientovi byť opatrný, keď ide do 

neznámeho prostredia alebo sa stretáva s cudzími ľuďmi. Tento inštinkt sa vyskytuje aj s predsudkami, 

ktoré súvisia s predchádzajúcou skúsenosťou, ktorá je vytvorená kultúrnymi a hodnotovými vzorcami, 

tradíciami, zvykmi a predsudkami, ktoré mu poskytujú pocit ontologického bezpečia, ktoré je pre neho 

dôležité. 

V rámci vzájomnej interakcie, keď vstupujú do komunikácie ľudia z odlišného sociokultúrneho 

prostredia, môžu vznikať interkultúrne konflikty. Tieto konflikty majú príčinu okrem iného aj v 

odlišnom prístupe k základným životným otázkam. Príslušníci rôznych kultúr uznávajú osobitné 

hodnoty, iné autority, majú špecifické pravidlá pre život, chápanie podstaty morálky ale aj prístup 

k poskytovanej zdravotníckej starostlivosti. Korene tejto rozdielnosti sú kultúrne, rasové, etnické ako 

aj náboženské. V hodnotovej sfére komunikácie platí, že: „Životocentrizmus, interkonekcionizmus 

a kultúra života sú produktmi rešpektu univerzality ľudskej bytosti.“11 

Z vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že existuje niekoľko okruhov interkultúrnych 

konfliktov. Vo všetkých však zohráva kľúčovú rolu vnútorný strach z neznámeho a prirodzená reakcia 

sa brániť. Vyjadrené inými slovami, pacient môže byť pri interkultúrnom kontakte zmätený, pretože, 

napr. nesprávne rozumie niektorým výrazom alebo zle interpretuje neverbálne signály. Nesmieme 

zabúdať, že interpretácia verbálnej aj neverbálnej správy je v interkultúrnej situácii oveľa ťažšia ako 

pri bežnej monokultúrnej komunikácii.  

                                                           
6
 ZAVIŠ, M. 2012. Staroveký svet zdravia a choroby. 

7
 MAREŠ, J. 2001. Příprava lékařů na jednání s menšinami. 

8 DOJČÁR, M. 2012. Potrebujeme „laboratóriá“ dialógu? In PELCOVÁ, N., HOGENOVÁ, A. et. al. Dialog ve 
výchově, umění a sportu. S. 144. 
9
 RALBOVSKÁ, R., KNEZOVIĆ, R., LIBERKO, M. 2011. Základy multikultúrneho prístupu pre 

zdravotnických pracovníkov. 
10

 DOJČÁR, M. 2012. Problém globálneho spolužitia: antropologické východisko. S. 23. 
11

 ZAVIŠ, M. 2010. Medzináboženský dialóg formou lásky k človeku. S. 70.  



REBEKA RALBOVSKÁ - RENATA KNEZOVIĆ 
 
 

 54 

V rámci interkultúrnej komunikácie sa môžeme stretnúť s tzv. „komunikačnými blokmi“, ktoré 

vznikajú, napr. pri predpokladanej podobnosti verbálnej a neverbálnej komunikácie. Nedorozumenia 

nastávajú vtedy, keď človek predpokladá univerzálnu ľudskú podobnosť a vychádza z toho, že druhý 

človek komunikuje rovnakým spôsobom.  

 

 

Obr. č. 1 Zdroje interkultúrnych konfliktov 

 

Interkultúrne konflikty majú určité špecifiká, ktorým musíme porozumieť, ak chceme, aby boli 

úspešne riešené a neboli pre príslušníkov oboch strán príliš traumatizujúce. Najvýraznejšou zložkou 

interkultúrnych konfliktov je komunikácia a percepcia, pretože príslušníci dvoch rôznych kultúr si 

môžu rôzne interpretovať to isté oznámenie, vrátane neverbálnych prostriedkov (mimika, gestá), ktoré 

ich sprevádzajú. Rôzne vnímajú rovnaké veci, napr. čas, a dokonca môžu rôzne vnímať konflikt ako 

taký, jeho význam a úlohu. Konflikt je spravidla vnímaný skôr negatívne. Spravidla sa zaoberá niečím, 

čo je pre každú spoločnosť a jej vývoj životne dôležité. Konflikty podporujú tvorivosť a riešenie 

problémov. Treba im venovať pozornosť, pretože včasné odhalenie konfliktu driemajúceho pod 

povrchom umožňuje preventívny zásah skôr, ako dôjde k jeho vyhroteniu. Ak poznáme lepšie 

charakter a jadro konfliktu v jeho počiatočnom štádiu, budeme môcť lepšie a včas pripraviť 

prostriedky na prevenciu jeho rastu a na ďalšiu podpornú činnosť.  

Rysy interkultúrnych konfliktov:  

• konflikt je prirodzený a bežný prvok všetkých vzťahov a kultúr. Hoci môžu byť medzi kultúrami 

rozdiely ohľadom „miery konfliktnosti“, žiadna nemôže existovať bez konfliktov, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou jej vývoja, 

• konflikt je sociálne konštruovaná kultúrna udalosť, na ktorej sa ľudia aktívne podieľajú. Konflikt 

nie je nejaká objektívna „vec“. Je to subjektívna záležitosť, ktorú vytvárajú ľudia tým, ako vnímajú 

rôzne veci v rámci svojej kultúry.  
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• konflikt vzniká pri procese hľadania a vytvárania zdieľaných významov. Komunikácia je kľúčovou 

zložkou konfliktov. Aby sa dve skupiny mohli dorozumieť a dohodnúť, musia si vytvoriť spoločný 

komunikačný kód, t.j. dávať javom, gestám a symbolom rovnaký význam. Než sa však zdieľané 

významy vytvoria, dochádza k mnohým nedorozumeniam, 

• konflikt má svoje korene vo vnímaní, interpretáciách, vyjadrovaní sa a v úmysloch ľudí. Práve 

preto, že skupina/člen určitej kultúry vnímajú a vykladajú určité javy a správanie/úmysly iných ľudí 

svojim špecifickým (kultúrou daným) spôsobom odlišným od druhých, dochádza medzi nimi 

k nedorozumeniu, 

• význam sa vytvára tým, že spájame jednu vec s druhou. To znamená, že na základnom akte 

porovnávania, chápania a reagovania na konflikt používajú ľudia zdravý rozum, ich nahromadené 

skúsenosti a znalosti. Pri porovnávaní človek zisťuje, čo je podobné a čo je odlišné, a na základe toho 

sa identifikuje s vlastnou kultúrou v protiklade k inej kultúre, 

• kultúra je súborom zdieľaných vedomostí a schém, ktoré ľudia používajú pri vnímaní, interpretácii, 

prejave a reagovaní na sociálnu realitu.12 

Každá kultúra má teda vlastné nepísané pravidlá na vykladanie určitých symbolov. Tieto 

pravidlá väčšinou nie sú známe druhej strane, ktorá však tiež má svoje vlastné pravidlá interpretácie a 

chápanie symbolov, a tie sa môžu dosť líšiť.V takejto situácii je vzájomné porozumenie sotva možné. 

V záujme vyriešenia konfliktu je vhodné, ak sa tieto implicitné pravidlá stanú explicitnými tak, aby si 

obe strany mohli vytvoriť určitý spoločný interpretačný kľúč, akýsi slovník. 

Okrem interpretačných pravidiel má každá kultúra tiež svoje vlastné pravidlá týkajúce sa 

zdvorilosti. Tie môžu znemožniť povedať niektoré veci priamo, čo ďalej sťažuje dekódovanie a 

porozumenie správy. Ďalším príkladom môže byť vstupovanie do rozhovoru. V západnej kultúre je 

spoločensky žiaduce, aby komunikant nechal dohovoriť komunikátora a až potom vstúpil do 

rozhovoru. Vo východných kultúrach komunikant počká chvíľu po tom, čo komunikátor dohovorí, 

hovor je prekladaný momentmi ticha, čo človeka z inej kultúry môže dosť miasť. Z vyššie uvedeného 

vyplýva, že je komunikácia často rituálnou a rituály sú spravidla plné symbolov, ktoré majú pre každú 

kultúru implicitný význam. Ritualizácia je aj prostriedkom na vyjadrenie vlastnej príslušnosti ku 

skupine a je dôležitým prostriedkom na formovanie a udržiavanie kolektívnej identity.13 

Kultúrne relevantná zdravotnícka starostlivosť sa poskytuje v rôznych typoch zdravotníckych 

zariadení. Pri zabezpečovaní kvalitnej kultúrne prispôsobenej starostlivosti je potrebné myslieť na to, 

že každý jedinec je svojbytnou osobnosťou s vlastným kultúrnym profilom, vlastnými 

predchádzajúcimi zážitkami a skúsenosťami ako aj s vlastným inventárom kultúrnych noriem. Identita 

človeka nachádza svoje vyjadrenie aj v osvojených kultúrnych zvyklostiach. 

                                                           
12

 LEDERACH, J, P. 1995. Conflict Transformation Across Cultures. 
13

 PRŮCHA, J. 2010. Interkulturní komunikace. 
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Pri poskytovaní kultúrne relevantnej zdravotníckej starostlivosti sa môžeme stretnúť s istými 

klinickými prekážkami, ktoré vychádzajú z interakcie medzi zdravotníckymi pracovníkmi a pacientom 

ako aj jeho rodinou. Pacienti môžu mať veľmi odlišné sociokultúrne podmienené základy zdravotného 

uvedomenia, postoje k poskytovanej zdravotníckej starostlivosti, vrátane úrovne dôvery 

v zdravotníckych pracovníkov a systému zdravotníckej starostlivosti. Vzhľadom k tomu pribúdajú 

výskumy zaoberajúce sa touto problematikou, ktoré poukazujú na to, že poskytnutá kultúrne 

relevantná zdravotnícka starostlivosť ako aj úroveň interkultúrnej komunikácie je priamo prepojená so 

spokojnosťou pacientov, compliance (dodržovanie liečebného režimu)  a následne s výsledkami - 

zdravím pacienta (viď obrázok). Ak sa pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti vyskytujú 

interkultúrne bariéry a interkultúrne konflikty následne to veľmi negatívne ovplyvňuje celý proces. 
14,15,16,17      

V najhorších prípadoch to môže viesť k neobjektívnemu alebo diskriminačnému prístupu 

k pacientom na základoch rasy/etnickej príslušnosti, kultúry, náboženskej príslušnosti alebo sociálneho 

postavenia.18,19   

 

interkultúrna komunikácia 

 

spokojnosť pacienta 

 

compliance 

 

výsledok - zdravie 

 

Obr. č. 2. Prepojenie interkultúrnej komunikácie a výsledkov poskytovanej zdravotníckej starostlivosti  

 

                                                           
14

 BRACH C, FRASER I., 2000. Can cultural competency reduce racial and ethnic disparities? 
15

 MORALES, L. S. et al. 2002. Socioeconomic, cultural and behavioral factors effecting Hispanic health 
outcomes. 
16 PHILLIPS, K. A., MAYER, M. L., ADAY, L. A. 2000. Barriers to care among racial/ethnic groups under 
managed care. 
17 FLORES G, GEE D, KASTNER B. 2000. The teaching of cultural issues in the U. S. and Canadian medical 
schools. 
18  RYN M, BURKE J. 2000. The effect of patient race and socio-economic status on physician’s perceptions of 
patients. 
19 SCHULMAN, K. A., et al. 1999. The effect of race and sex on physicians’ recommendations for cardiac 
catheterization. 
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Odlišné kultúrne vzorce majú teda zásadný vplyv aj na compliance. Hospitalizácia pacientov 

pochádzajúcich z iných etnických a kultúrnych  skupín kladie veľké nároky na celý zdravotnícky tím. 

Pochopenie tradícií a zvyklostí ich kultúry a etnika je kľúčom k vybudovaniu dôvery. Systémové 

zlepšenie úrovne zdravotníckej starostlivosti, ktorá rešpektuje interkultúrne aspekty, v konečnom 

dôsledku znamená pozitívne ovplyvnenie všetkých oblastí, ktoré ovplyvňujú to, ako pacient 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti vníma. Môžeme sem zahrnúť najmä  rešpektovanie špecifickosti 

v hodnotách a postojoch týkajúcich sa zdravia a choroby, vnímania bolesti a reagovania na ňu, 

vzťahov zdravotníckych pracovníkov k pacientom, prevencie chorôb a pod. Všetky tieto determinanty 

sú výrazne závislé od etnických, rasových a náboženských charakteristík jednotlivých spoločenstiev.  
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