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Model kulturně ohleduplné a uzpůsobené péče (1988)

usnadnění hodnocení a poskytování péče P/K odlišného etnika  a kultury

 respektuje a ulehčuje aplikaci v praxi

navazuje na Leiningerovej model



Každý jedinec je kulturně unikátní a má být hodnocen           
v intencí šesti kulturních fenoménů:

 Komunikace

 Interpersonální prostor

 Sociální začlenění

 Čas

 Ovládání prostředí

 Biologické variace 
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Komunikace
 Hodnota, která je v kultuře přenášená a ochraňovaná

 Verbální a nonverbální komunikace = prostředek pro vyučování samotné 
kultury

 Nejvýznamnější problém při práci  s P/K odlišné kultury



Interpersonální prostor (IP)

 Je mezi jedinci, kteří jsou ve vzájemné interakci

 Samotná komunikace probíhá v interpersonálním prostoru (prostorový 
kontext)

 Hall (1966) uvádí čtyři rozdílné zóny IP:

- intimní, osobní, sociální (konzultační), veřejná

 Nerespektování osobně vymezeného teritoria či vstupování do intimní zóny 
mohou být příčinou dyskomfortu a vést k odmítání th a péče, nebo 
odmítání se vracet při nutnosti opakované dlouhodobé péče



Sociální začlenění
 Týká se způsobu chování, kterým kulturní skupina organizuje sama 

sebe ve vztahu k rodině.

 Struktura rodiny a její organizace, náboženské hodnoty, víra a plnění 
rolí mají vždy vztah k etnicitě a kultuře



Čas 
 Kulturní skupiny mohou být orientovány na minulost, přítomnost 

nebo budoucnost

 Preventivní zdravotnická péče vyžaduje zaměření na budoucnost 
(preventivní zásah je motivován budoucím prospěchem)



Ovládání prostředí
 Informuje o schopnosti jedince ovládat přírodu, plánovat, řídit a 

ovlivňovat environmentální faktory

 Vliv na zdraví populace a její vztah ke zdraví a zdravotnickým službám



Biologické variace
 Biologické diference, speciálně genetické variace- lišíme se nejen 

kulturou, ale také biologickými-genetickými znaky

 Např. různé rasy metabolizují léky rozdílným způsobem, rychlostí a                  
v rozdílném množstvím; náchylnost na výskyt nemoci…



Metaparadigma modelu Giger - Davidhizar

 Transkulturní ošetřovatelství

 Kulturně kompetentní péče

 Kulturní jedinečnost individuí

 Kulturně citlivé prostředí

 Zdraví a zdravotní status
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Vietnamský pacient v zdraví a nemoci podle modelu Giger -
Davidhizar (Sedláková, 2006)
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