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Bad News Communication Protocols 
in the Medical Field

Μάθημα Επικοινωνίας
Μέρος 3 - εξειδίκευση



Είναι μια μορφή επικοινωνίας που
έχει αντίκτυπο και είναι
αποτελεσματική επειδή οι
άνθρωποι είναι βιολογικά
κατασκευασμένοι για να

επεξεργάζονται τον κόσμο οπτικά

Οπτική Επικοινωνία



- Χρειάζεται 1/4 δευτερόλεπτο για να 
επεξεργαστεί ο εγκέφαλος τις οπτικές 

ενδείξεις
- Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι 

«προ-ενσύρµατος» για να ερµηνεύει 
αυτόµατα τις σχέσεις µεταξύ 

αντικειµένων, επιτρέποντας σχεδόν 
στιγµιαία κατανόηση µε ελάχιστη 

προσπάθεια



Άσκηση

Παρατηρήστε 
πόσο 
γρήγορα τα 
µάτια σας 
εντοπίζουν τις 
διαφορές στα 
χαρακτηριστικ
ά.



Άσκηση

Παρατηρήστε 
πόσο 
γρήγορα τα 
µάτια σας 
εντοπίζουν τις 
διαφορές στα 
χαρακτηριστικ
ά.



Άσκηση

Παρατηρήστε 
πόσο 
γρήγορα τα 
µάτια σας 
εντοπίζουν τις 
διαφορές στα 
χαρακτηριστικ
ά.



Άσκηση

Παρατηρήστε ποιο σηµάδι είναι ευκολότερο / πιο κατανοητό;



Οπτική επικοινωνία - ένα
πολύτιμο εργαλείο για:

σύνδεση ανεπεξέργαστων
δεδομένων με χρησιμοποιήσιμες
γνώσεις
- παροχή γρήγορων, 
συγκεκριμένων
αναπαραστάσεων
- επικοινωνία σε μια παγκόσμια
γλώσσα
- ανάπτυξη της πειστικότητας



- περιλαμβάνει τη σύνταξη, την
πληκτρολόγηση ή την εκτύπωση
συμβόλων για την αποστολή
μηνυμάτων
- παρέχει ένα αρχείο πληροφοριών και
είναι απαραίτητο σε περιβάλλοντα
όπου απαιτείται τήρηση αρχείων, όπως
ένα ιατρικό περιβάλλον
-βασίζεται στη γραμματική, τη στίξη, 
την επιλογή των συμβόλων, τη σωστή
οργάνωση της τάξης και τη συνεκτική
σύνθεση

Γραπτή επικοινωνία



Πρακτικές συμβουλές για τον
εξορθολογισμό της διαδικασίας

επικοινωνίας



Χρησιμοποιήστε συνεκτική γλώσσα και
σεβαστείτε τις πραγματικές και
συγκεκριμένες πληροφορίες.

Σαφήνεια - βοηθά τον δέκτη να κατανοήσει



Συμπεριλάβετε μόνο λεπτομέρειες που
είναι απαραίτητες για την κοινοποίηση των

πληροφοριών

Συνοπτικότητα - βοηθά στη διατήρηση της σαφήνειας
αποφεύγοντας περίπλοκες δομές ή περιττές

πληροφορίες.



Χρησιμοποιήστε ενεργή φωνή
όποτε είναι δυνατόν για να κάνετε
τις προτάσεις να ρέουν καλύτερα
και να επιτρέψετε στον αναγνώστη

να μετακινηθεί μέσω του
μηνύματος με ταχύτερο ρυθμό.

Η ενεργή λεκτική γλώσσα - Ενεργή φωνή - καθιστά το
περιεχόμενο προσβάσιμο και εύκολο στην

παρακολούθηση



Παράδειγμα
ενεργητική φωνή VS παθητική φωνή

Ενεργή φωνή - η κυρία Popescu έπαιρνε τα φάρμακά της κάθε μέρα.
Παθητική φωνή - η κυρία Popescu έπαιρνε τα φάρμακά της κάθε μέρα.
Ενεργή φωνή - Η νοσοκόμα Ana θα δώσει στην κυρία Popescu μια δόση Β12 
καθημερινά.
Παθητική φωνή - Η δόση του Β12 θα χορηγείται στην κυρία Popescu καθημερινά
από τη νοσοκόμα Ana.



Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε
σωστά τα σημεία στίξης, τα άρθρα, 
τις προθέσεις, τους χρόνους, τα

φύλα και άλλες βασικές
γραμματικές.

Γραμματική και στίξη - για εύκολα κατανοητές
προτάσεις



Γνωρίστε τον στόχο σας πριν
γράψετε, θα κρατήσει το μήνυμά

σας εστιασμένο και σαφές. 
Ξεκινήστε με το βασικό σημείο και

προσθέστε τις απαραίτητες
λεπτομέρειες υποστήριξης.

Οργάνωση - προτρέπει τον αναγνώστη να δράσει



Παράδειγμα - Διαφορές στυλ στη γλώσσα
Formal language Informal language

Definition Used for professional, academic, legal 
purposes

Used for casual communication and personal purpos

Characteristic of sentence Long and complex Short and simple

Voice Passive Active

Tone Official, Serious, Sombre Easy, friendly

language Formal directly

Interjections No yes

Pronounce Person a3a First, second and third person

Contracts No Yes

Argou No Yes

Emotional tone None / extremely limited Vast

Linking words În addition, consequently, therefore, 
etc.

And, but, etc.

Verbs A single word Phrase/expressions

Preferred vocabulary Words of Latin/French origine Words of Anglo-Saxon origine 



- εµποδίζει την αποτελεσµατική επικοινωνία 
- µπορεί να συµβεί σε όλη τη διαδικασία 
επικοινωνίας
- µπορεί να ταξινοµηθεί σε τρεις κύριους τύπους, µε 
ένα σχεδόν άπειρο φάσµα υποτύπων και 
ιδιαιτεροτήτων:
Φυσικοί φραγµοί
Ψυχολογικά/συναισθηµατικά εµπόδια
Γλωσσικά εµπόδια

Εμπόδια στην επικοινωνία



-απόσταση, κλειστές πόρτες, 
φυσικές ελλείψεις, υλικά εμπόδια

κ.λπ.

Φυσικοί φραγμοί



η ψυχολογική κατάσταση των
επικοινωνιολόγων έχει πάντα

αντίκτυπο στον τρόπο αποστολής, 
λήψης και ερμηνείας του

μηνύματος

Ψυχολογικά/συναισθηματικά εμπόδια



πώς ένα άτομο επικοινωνεί τόσο
λεκτικά όσο και μη λεκτικά

Γλωσσικά εμπόδια



· Χρήση συγκεκριµένης γλώσσας, υπερβολικά περίπλοκων όρων, 
ορολογίας και άγνωστων συµβόλων
- Περισπασµοί, ασχετοσύνη, απροσεξία
- Συναισθηµατικά εµπόδια, ταµπού, διαφορετικές αντιλήψεις
- Σωµατικές αναπηρίες όπως προβλήµατα οµιλίας και ακοής
- Διαφορές απόψεων, στερεότυπα και ψευδείς παραδοχές
- Φυσικά εµπόδια, όπως µέσα ατοµικής προστασίας (µάσκες 
προσώπου, καλύµµατα προσώπου κ.λπ.), απόσταση και εµπόδια
- Διαφορετικοί κανόνες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπως η 
αντίληψη του προσωπικού χώρου κ.λπ.

Κοινά εμπόδια:



Κατά την επικοινωνία, δώστε λεκτικά 
και µη λεκτικά σήµατα. Χαµογελάστε 
(εάν είναι απαραίτητο), κάντε νεύµα, 
κάντε επαφή µε τα µάτια και µην 
διστάσετε να κάνετε διευκρινιστικές 
ερωτήσεις και να παραφράσετε τις 
ιδέες του οµιλητή. Μην διστάσετε να 
χρησιµοποιήσετε µικρά λεκτικά 
σχόλια όπως "aham" για να 

καθησυχάσετε τον οµιλητή ότι ακούτε 
και να τον ενθαρρύνετε να συνεχίσει.

Πρακτικές

συμβουλέ

ς



Χρησιµοποιήστε την κατάλληλη γλώσσα. Πάντα να 
εξετάζετε µε ποιον µιλάτε και να αποφεύγετε τη 
χρήση ιατρικής ορολογίας ή συγκεκριµένων όρων 
και ορολογίας κατά την επικοινωνία. Εάν το άλλο 
άτοµο δεν είναι εξοικειωµένο µε τους όρους που 
χρησιµοποιούνται, µπορεί να εκφοβιστεί και να 
ντραπεί να παραδεχτεί την έλλειψη κατανόησής 
του.

Πρακτικές συμβουλές



Εξασκηθείτε στην ενσυναίσθηση. 
Προσπαθήστε να κατανοήσετε και να 
εξετάσετε τη συναισθηµατική κατάσταση 
του συνοµιλητή σας, ώστε να µπορείτε 
να αναγνωρίσετε καλύτερα τις ανάγκες 
τους και να αντιµετωπίσετε τις ανησυχίες 
τους.

Πρακτικές συμβουλές



Αναθεώρηση και επεξεργασία. Όταν 
χρησιµοποιείτε γραπτή επικοινωνία, 
αφιερώστε χρόνο για να ελέγξετε και να 
κάνετε διορθώσεις όπως απαιτείται. Αυτό 
θα σας επιτρέψει να διασφαλίσετε ότι το 
µήνυµά σας έχει υψηλό βαθµό ακρίβειας 
και επαγγελµατισµού.

Πρακτικές συμβουλές



Αναθεώρηση και επεξεργασία. 
Όταν χρησιµοποιείτε γραπτή 
επικοινωνία, αφιερώστε χρόνο για 
να ελέγξετε και να κάνετε 
διορθώσεις όπως απαιτείται. Αυτό 
θα σας επιτρέψει να διασφαλίσετε 
ότι το µήνυµά σας έχει υψηλό 
βαθµό ακρίβειας και 
επαγγελµατισµού.

Πρακτικές συμβουλές



Η αποτελεσµατική επικοινωνία δεν 
θα πρέπει να θεωρείται 
προαιρετική δεξιότητα, αλλά 
µάλλον ουσιαστικό και 
ολοκληρωµένο µέρος της 
υγειονοµικής περίθαλψης. 

Η σημασία της αποτελεσματικής
επικοινωνίας με την υγεία



Η παροχή φροντίδας εξαρτάται 
από τον τρόπο µε τον οποίο 
πραγµατοποιείται η ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ του 
παρόχου πρωτοβάθµιας 
περίθαλψης, του ιατρικού 
προσωπικού και των ειδικών 
που εµπλέκονται στην 
υπόθεση, του ασθενούς και, 
συχνά, των φροντιστών.

Η σημασία της αποτελεσματικής
επικοινωνίας με την υγεία



Τα κακά νέα είναι ένα 
δύσκολο αλλά αναπόφευκτο 
µέρος της υγειονοµικής 
περίθαλψης τόσο για το 
ιατρικό προσωπικό όσο και 
για τους ασθενείς.

Υγεία και άσχημα νέα



Ενώ υπάρχει µια ποικιλία τεχνικών που 
µπορούν και πρέπει να χρησιµοποιηθούν 
κατά την επικοινωνία τέτοιων ειδήσεων, είναι 
δύσκολο να πούµε ότι υπάρχει µια τέλεια 
συνταγή για την ολοκλήρωση αυτής της 
εργασίας, καθώς κάθε συνοµιλητής είναι 
διαφορετικός.

Υγεία και άσχημα νέα



Αυτά τα µεµονωµένα χαρακτηριστικά και 
χαρακτηριστικά αποκλείουν µια προσέγγιση 
"ενός µεγέθους για όλους / πρότυπο", έτσι 
ώστε ο επικοινωνιολόγος να µπορεί να 
εξερευνήσει µια σειρά εργαλείων και τεχνικών 
για να ανακαλύψει τη βέλτιστη προσέγγιση.

Υγεία και άσχημα νέα



Γενικά, τα κακά νέα σχετίζονται µε µια ζοφερή 
διάγνωση, όπως ο καρκίνος ή η νόσος του 
Αλτσχάιµερ ή ο θάνατος, αλλά το φάσµα των κακών 
ειδήσεων είναι ευρύτερο από αυτό και µπορεί να 
κυµαίνεται από το να πει σε έναν ασθενή ότι πρέπει 
να πάρει φάρµακα για το υπόλοιπο της ζωής του, να 
πει σε έναν ασθενή ότι έχει χαµηλό αριθµό ωαρίων ή 
να πει στα µέλη της οικογένειας να προετοιµαστούν 
για επιδείνωση των γνωστικών ή κινητικών 
λειτουργιών του ασθενούς.

Υγεία και άσχημα νέα



Οι ασθενείς πρέπει να 
κατανοήσουν τόσο τη διάγνωση 
όσο και την πρόγνωση 
προκειµένου να συµµετέχουν 
στη λήψη ιατρικών αποφάσεων 
και να διασφαλίσουν ότι οι 
προτιµήσεις και οι αξίες τους 
υπάρχουν στα σχέδια θεραπείας 
και φροντίδας.

Η σημασία της διάγνωσης και της πρόγνωσης



Η πρόγνωση σχετίζεται µε το προσδόκιµο 
ζωής, αλλά στην πραγµατικότητα λαµβάνει 
υπόψη τόσο τις πληροφορίες που σχετίζονται 
µε τη νόσο όσο και τις πληροφορίες που 
σχετίζονται µε τη θεραπεία, όπως η 
εξάπλωση της νόσου, η πιθανότητα 
θεραπείας, τα ποσοστά επιβίωσης 5 ή 10 
ετών, οι ποιοτικές προσδοκίες εξέλιξης της 
νόσου και οι διαφορές στη νοσηρότητα και τη 
θνησιµότητα µε και χωρίς θεραπεία 

Η σημασία της διάγνωσης και της πρόγνωσης



Όσον αφορά την προοπτική του ιατρικού 
προσωπικού για τη µετάδοση προγνωστικών 
πληροφοριών, οι περισσότεροι αναφέρουν 
ότι αντιµετωπίζουν µεγαλύτερη δυσκολία από 
ό, τι στην αποκάλυψη της διάγνωσης. 

Κακά νέα
την προοπτική του ιατρικού προσωπικού



η επικοινωνία στο πλαίσιο 
της υγειονοµικής περίθαλψης 
έχει ποικίλες συνέπειες που 
επηρεάζουν τη συνολική 
απόδοση



οι διαγνωστικές αποφάσεις 
βασίζονται σε µεγάλο βαθµό 
στο ιστορικό του ασθενούς, 
ωστόσο µελέτες δείχνουν ότι 
αυτή η διαδικασία συχνά 
παρεµποδίζεται επειδή οι 
ασθενείς δεν έχουν την 
ευκαιρία ή το χρόνο να πουν 
την ιστορία τους

Ακρίβεια της διάγνωσης



Οι διακοπές και ο περιορισµένος χρόνος 
όχι µόνο θέτουν σε κίνδυνο την ακρίβεια 
της διάγνωσης, αλλά µπορούν να 
οδηγήσουν τον ασθενή να αντιληφθεί ότι 
η ιστορία του, δηλαδή αυτό που 
επικοινωνεί, δεν είναι σηµαντική. Αυτό 
µπορεί να οδηγήσει σε απροθυµία και 
τελικά να αποσταθεροποιήσει τη σχέση 
γιατρού-ασθενούς.

Η αντίληψη του ασθενούς



Ο βαθµός στον οποίο η 
συµπεριφορά των ασθενών 
συµµορφώνεται µε τις συστάσεις 
του παρόχου υγειονοµικής 
περίθαλψης είναι εξαιρετικά 
σηµαντικός και η αποτελεσµατική 
επικοινωνία έχει µεγάλο αντίκτυπο 
στα επίπεδα συµµόρφωσης. 

Τήρηση



εκτιµάται ότι περίπου το ένα τρίτο των 
ανεπιθύµητων ενεργειών στην υγειονοµική 
περίθαλψη αποδίδονται σε ανθρώπινα και 
συστηµικά σφάλµατα. Η έρευνα έχει δείξει ότι 
σχεδόν το 66% όλων των ιατρικών σφαλµάτων 
προκύπτουν από αναποτελεσµατική επικοινωνία 
οµάδας / ασθενούς. Η ευπάθεια σε ιατρικά 
σφάλµατα είναι υψηλότερη όταν οι πάροχοι
υγειονοµικής περίθαλψης είναι αγχωµένοι, 
διαχειρίζονται πολύπλοκες καταστάσεις 
εργασιών και δεν επικοινωνούν αποτελεσµατικά

Ασφάλεια των ασθενών



Μερικά από τα βασικά στοιχεία για την 
ικανοποίηση της νοσηλευτικής οµάδας 
περιλαµβάνουν διοικητική και διαπροσωπική 
υποστήριξη, σεβασµό, αξία, κατανόηση, 
ακρόαση, σαφήνεια ρόλων και καθηκόντων, 
δικαιοσύνη στην εργασία και φυσικά δίκαιη 
αποζηµίωση. Όταν η επικοινωνία µεταξύ των 
µελών της οµάδας γίνεται αποτελεσµατικά, 
διευκολύνει µια κουλτούρα αµοιβαίας 
υποστήριξης, οδηγώντας σε αυξηµένη 
ικανοποίηση από την εργασία και 
χαµηλότερα ποσοστά εξουθένωσης.

Ικανοποίηση ομάδας



Μελέτες των καταθέσεων του ενάγοντος σε 
υποθέσεις αθέµιτων πρακτικών δείχνουν ότι το 
71% των αξιώσεων κινήθηκαν ως συνέπεια της 
σχέσης µε τον πάροχο υγειονοµικής περίθαλψης 
και οι περισσότεροι ασθενείς θεώρησαν τον 
πάροχο υγειονοµικής περίθαλψης ως αδιάφορο. 
Επιπλέον, ένας στους τέσσερις ασθενείς 
ισχυρίστηκε ότι η παροχή ιατρικών πληροφοριών 
δεν πραγµατοποιήθηκε σωστά και το 13% 
προσδιόρισε συγκεκριµένα την έλλειψη ακρόασης 
ως πρόβληµα.

Έκθεση σε αθέμιτες πρακτικές



Επικοινωνώ
Πάρτε το χρόνο σας και κάντε το
καλύτερο δυνατό για να εξηγήσετε τις
πληροφορίες με σαφήνεια. Προσπαθήστε
να κατανοήσετε την εμπειρία, τις αξίες
και τις απόψεις του ασθενούς και να
προσφέρετε βιώσιμες επιλογές. Πάντα
να παίρνετε σοβαρά τα ζητήματα του
ασθενούς σας και να αποφεύγετε να τα
κάνετε να αισθάνονται ότι δεν έχουν
σημασία.

Πρακτικές συμβουλές



Αναμονή
Πάντα να κάνετε το
καλύτερο δυνατό για να
δώσετε στον ασθενή την
ευκαιρία και το χρόνο
και το πλαίσιο για να
πει την ιστορία του.

Πρακτικές συμβουλές



Έλεγχος
Πάντα να προσπαθείτε να 
ενθαρρύνετε τους ασθενείς 
σας να εκφράζουν τις 
ανησυχίες, τις ιδέες και τις 
προσδοκίες τους.

Πρακτικές συμβουλές



Ώρα
Κάντε το καλύτερο δυνατό για να 
δώσετε αρκετό χρόνο σε κάθε έναν από 
τους ασθενείς σας. Συχνά οι ασθενείς 
αισθάνονται σαν να είναι ενάντια στο 
χρόνο όταν µιλούν µε τον πάροχο
υγειονοµικής περίθαλψης και αυτό 
µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο τη 
σχέση όσο και την ανταλλαγή βασικών 
πληροφοριών.

Πρακτικές συμβουλές



Αξιοπρέπεια
Προσπαθήστε να 
ενθαρρύνετε τους 
ασθενείς σας να 
συµµετέχουν στις 
αποφάσεις υγειονοµικής 
περίθαλψης και να τους 
δείξετε ότι οι απόψεις και 
τα συναισθήµατά τους 
γίνονται σεβαστά.

Πρακτικές συμβουλές



Τα τρία κύρια στοιχεία που κάνουν τη διαφορά 
για τους ασθενείς όταν λαµβάνουν άσχηµα νέα 
είναι:

Σημαντικό

• Περιεχόμενο: σαφήνεια και
ποιότητα των πληροφοριών, 
δυνατότητα κατανόησης και
πληρότητας

• Διευκόλυνση
• Υποστήριξη: φροντίδα, 
ενσυναίσθηση, προσοχή

•



Τα πιο συνηθισµένα ζητήµατα που έχουν εντοπίσει οι 
ασθενείς σχετικά µε το πότε λαµβάνουν κακά νέα είναι:

Σημαντικό

• Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για συνομιλία
• Ακατάλληλο φυσικό πλαίσιο (στο διάδρομο, δίπλα στην πόρτα κ.λπ.)
• Άκαρδη συμπεριφορά που επιδεικνύεται από τον γιατρό όταν
• παραδίδει κακά νέα (αποπροσωποποιημένη προσέγγιση)
• Έλλειψη προσοχής από το γιατρό
• Χρήση ειδικής ιατρικής ορολογίας
• Έλλειψη συναισθηματικής υποστήριξης από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης
• Έλλειψη κατεύθυνσης ή διευκόλυνσης ως προς το τι πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια
• Απορριπτική στάση
•



Συναισθηµατικά προσαρµοσµένη επικοινωνία για 
να εξυπηρετήσει το σκοπό της κατανόησης του 
συναισθήµατος του ασθενούς (κλινική 
ενσυναίσθηση)

Τα καθοριστικά στοιχεία της 
αποτελεσµατικής αναφοράς κακών 
ειδήσεων



Παροχή πληροφοριών µε ευαίσθητο 
τρόπο και µε τρόπο που να 
ανταποκρίνεται στις περιστάσεις και να 
ενθαρρύνει την εµπιστοσύνη

Τα καθοριστικά στοιχεία της 
αποτελεσµατικής αναφοράς κακών 
ειδήσεων



Ενεργητική ακρόαση και ικανότητα 
ελέγχου της κατανόησης των ασθενών

Τα καθοριστικά στοιχεία της 
αποτελεσµατικής αναφοράς κακών 
ειδήσεων



Αποτελεσµατικές δεξιότητες 
αµφισβήτησης για να µάθετε τις κύριες 
ανησυχίες του ασθενούς, την αντίληψη 
των προβληµάτων και πολύ σηµαντικό 
τον συναισθηµατικό, κοινωνικό και 
σωµατικό αντίκτυπο σε αυτά

Τα καθοριστικά στοιχεία της 
αποτελεσµατικής αναφοράς κακών 
ειδήσεων



Παροχή πληροφοριών µε τη χρήση 
αποτελεσµατικών επεξηγηµατικών 
δεξιοτήτων προσαρµοσµένων στις 
ανάγκες και τις ικανότητες του ασθενούς

Τα καθοριστικά στοιχεία της 
αποτελεσµατικής αναφοράς κακών 
ειδήσεων



Συµβουλευτική και εκπαίδευση ασθενών

Τα καθοριστικά στοιχεία της 
αποτελεσµατικής αναφοράς κακών 
ειδήσεων



Λήψη τεκµηριωµένων και 
εξατοµικευµένων αποφάσεων µε βάση 
τον ασθενή και τις προτιµήσεις, τις 
απόψεις, τις απόψεις και τις αξίες του

Τα καθοριστικά στοιχεία της 
αποτελεσµατικής αναφοράς κακών 
ειδήσεων



Συζήτηση των θεραπευτικών 
επιλογών µε τρόπο που βοηθά 
τον ασθενή να κατανοήσει 
πλήρως τις επιπτώσεις

Τα καθοριστικά στοιχεία της 
αποτελεσµατικής αναφοράς κακών 
ειδήσεων



Διαφορετικές αντιλήψεις - Γενικά, η παράδοση κακών ειδήσεων 
περιλαµβάνει µια τριάδα παρόχων υγειονοµικής περίθαλψης, 
ασθενών και συγγενών. Κάθε µέλος αυτής της τριάδας µπορεί να 
έχει διαφορετικές αντιλήψεις για τα κακά νέα. Μελέτες έχουν δείξει 
ότι οι γιατροί τείνουν να εκφράζουν τις επαγγελµατικές τους απόψεις 
χωρίς ή πριν προσπαθήσουν να αξιολογήσουν πόσο σοβαρή είναι η 
διάγνωση / πρόγνωση από την οπτική γωνία του ασθενούς.

Τα καθοριστικά στοιχεία της 
αποτελεσµατικής αναφοράς κακών 
ειδήσεων



Ζώνη άνεσης - Η παράδοση κακών ειδήσεων 
µπορεί µερικές φορές να κάνει το προσωπικό 
υγειονοµικής περίθαλψης να αισθάνεται ανίσχυρο ή 
ακόµα και απογοητευµένο. Η φυσική τάση να µείνετε 
σε µια ζώνη άνεσης µπορεί να αναγκάσει τον πάροχο
υγειονοµικής περίθαλψης να καθυστερήσει ή ακόµα 
και να περιορίσει την παράδοση κακών ειδήσεων.

Τα καθοριστικά στοιχεία της 
αποτελεσµατικής αναφοράς κακών 
ειδήσεων



Είναι σημαντικό να δώσετε στους ασθενείς την
ευκαιρία να μάθουν όλες τις πληροφορίες από εσάς, 
καθώς αυτό μπορεί να τους εμποδίσει να
αναζητήσουν και να βρουν παραπλανητικές
πληροφορίες αλλού. Είναι επίσης σημαντικό να μην
φέρετε το βάρος της παράλειψης. Παρόλο που η
αποφυγή τέτοιων συνομιλιών μπορεί να επαναφέρει
το άγχος προς το παρόν, η αναβολή της συζήτησης
θα προκαλέσει συσσώρευση άγχους και άγχους
μακροπρόθεσμα.

Πρακτικές συµβουλές



Οι φόβοι των παρόχων υγειονοµικής περίθαλψης -
Το προσωπικό υγειονοµικής περίθαλψης 
αποκαλύπτει ότι συχνά φοβούνται να γίνουν 
αντιληπτοί ως κρύοι ή αδιάφοροι από τους ασθενείς 
και τους συγγενείς τους. Επιπλέον, αισθάνονται 
δυσφορία όταν µιλούν για κακά νέα και συχνά 
αισθάνονται άγχος περιµένοντας τις αντιδράσεις του 
ασθενούς ή της οικογένειας σε αυτό.

Τα καθοριστικά στοιχεία της 
αποτελεσµατικής αναφοράς κακών 
ειδήσεων



Προσπαθήστε να δείτε τον εαυτό σας ως κάτι
περισσότερο από έναν παθητικό αγγελιοφόρο
ιατρικών πληροφοριών στον ασθενή σας. Σκεφτείτε
και συμπεριφερθείτε ως διερμηνέας και
διαμορφωτής της υγείας και της ευημερίας του
ασθενούς σας. Μια νοοτροπία "μεγάλης εικόνας" θα
σας επιτρέψει να κατακτήσετε το φόβο των άμεσων
αντιδράσεων και να τις διαχειριστείτε.

Πρακτικές συµβουλές



Ένας πάροχος υγειονομικής περίθαλψης
πρέπει να αλληλεπιδρά με άτομα από
εξαιρετικά διαφορετικά
κοινωνικοπολιτιστικά υπόβαθρα. Η
μεταδιδόμενη κοινωνική συμπεριφορά
ενός ατόμου επηρεάζει έντονα τον τρόπο
με τον οποίο επικοινωνεί, όχι μόνο από
την άποψη των συμβόλων και των
σημείων, αλλά και λόγω διαφορετικών
νοοτροπιών.

Προσοχή



Στερεότυπα: οι άνθρωποι
τείνουν να βασίζονται σε
υπεραπλουστευμένα κλισέ
για άτομα από
διαφορετικούς πολιτισμούς, 
εθνότητες, κοινωνικά
επίπεδα κ.λπ.

Προσοχή



Εθνοκεντρισμός: οι άνθρωποι τείνουν
να βλέπουν άλλους πολιτισμούς μέσα
από το δικό τους φακό. Όταν
συμβαίνει αυτό, τείνουμε να
πιστεύουμε σιωπηρά ότι οι απόψεις
μας και ο τρόπος που κάνουμε τα
πράγματα είναι σωστές και κρίνουμε
συμπεριφορές που δεν συνάδουν με
τον τρόπο που βλέπουμε τα
πράγματα.

Προσοχή



Αντικρουόµενες αξίες: µερικές φορές 
µπορεί να αισθανόµαστε ότι οι 
συµπεριφορές των άλλων ανθρώπων 
θέτουν σε κίνδυνο τις αξίες µας ή απλά 
δεν συµφωνούµε ή δεν κατανοούµε τη 
συµπεριφορά τους και στη συνέχεια 
συµβαίνουν συγκρούσεις κουλτούρας.

Προσοχή



• προτίμηση για άμεση επικοινωνία VS έμμεση
επικοινωνία

• προτίμηση για αλληλεπιδράσεις
προσανατολισμένες σε εργασίες VS 
προσανατολισμένες στη σχέση

• προτίμηση για ισχυρή ανοιχτή διαφωνία VS λεπτή
διαφωνία

• προτίμηση για επίσημο VS ανεπίσημο
• προτίμηση για ευελιξία VS δομή
• προτίμηση για την ισότητα ΈΝΑΝΤΙ της ιεραρχίας
•

Κοινές νοοτροπίες/συμπεριφορές σύγκρουσης



Επαρκής επικοινωνία
μπορεί να είναι θεραπευτική



«Η ζωή ενός άρρωστου ατόµου µπορεί να συντοµευθεί 
όχι µόνο µε πράξεις, αλλά και µε τα λόγια ή τον τρόπο 
του ιατρικού προσωπικού. Είναι, εποµένως, ιερό 

καθήκον να φυλάµε προσεκτικά από αυτή την άποψη και 
να αποφεύγουµε όλα τα πράγµατα που τείνουν να 

αποθαρρύνουν τον ασθενή και να καταπιέζουν το πνεύµα 
του. "

(Πρώτος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας της 
Αµερικανικής Ιατρικής Ένωσης, 1847)
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