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Abstract: Communication is an action, but also a fundamental need undertaken 
by every person every day in is an ordinary and simple element but with complex 
impact. Communication directly influences the patient from encouraging them to 
collecting data from them. In this article ways of communicating with the patient 
the effect of communication on the patient and the role of communication in the 
work of nurses are presented. 

Comunicarea în medicină nu trebuie privită ca un element obişnuit, de la sine 
înţeles. O comunicare bună este esenţială atât în promovarea sănătăţi, cât şi în 
reuşita procesului de reabilitare. Aceasta se reflectă asupra tuturor sarcinilor înde-
plinite de asistenţi. 

Tocmai deaceea, o deosebită valoare are comunicarea în relaţia asistent medi-
cal-pacient. Aceasta este o comunicare, care ne motivează pe fiecare dintre cei doi 
parteneri spre obiectivele întrevederii: aflarea răspunsurilor în legătură cu menţi-
nerea sănătăţii sau modificarea stării de sănătate, recomandările pentru înlăturarea 
problemelor de sănătate, intervenţiile propuse etc [5].

Comunicarea adecvată și eficientă este un element fundamental în procesul 
de consultare și îngrijire a pacientului de către asistenta medicală, fapt care pune 
în evidență calitatea serviciilor oferite de către unitatea medicală. Comunicarea de 
asemenea e cheia spre succes profesional și bunăstarea bolnavilor având ca prin-
cipii asigurarea cilmatului psihologic tuturor pacienților care sunt în suferință, 
îngrijorați față de starea de sănătate.
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 Viitori asistenții medicali sunt esențiali în furnizarea servicilor de sănătate și 
consolidarea sistemului de sănătate. Acționează de obicei ca primii care răspund 
la crize și dezastre umanitare complexe, ca protectori ai comunității, precum și ca 
comunicatori și coordonatori în cadrul echipelor. 

Comunicarea este deosebit de importantă în asistenţa medicală, în condi-
ţiile în care pacienţii sunt vulnerabili din punct de vedere emoţional, simțindu-se 
singuri sau de cele mai multe ori anxioși de acțiunele ce vor urma. În acest proces 
de acomodare a pacientului în instituțiile medico-sanitare publice este important o 
bună comunicare, pentru că ea contribuie la asigurarea condiţiilor de siguranţă și 
eficienţă, a îngrijirii medicale de care pacienţii au nevoie, atât prin prestarea unor 
servicii de calitate, dar și prin efectuarea procedurilor corespunzătoare și necesare. 
Comunicarea în general este punctul central a tot ceea ce întreprindem în socie-
tatea noastră, indiferent de serviciile pe care le prestăm sau de domeniul în care 
activăm [3, p.97]

Comunicarea este schimbul de informații între oameni prin transmiterea și 
primirea acestora prin vorbire, scris sau prin orice alt mijloc. O comunicare clară 
înseamnă că informațiile sunt transmise în mod eficient între persoane. Pentru a 
fi o asistentă medicală de succes, sunt necesare abilități excelente de comunicare. 

Asistenți medicali vorbesc cu persoane din diferite medii educaționale, cultu-
rale și sociale și trebuie să facă acest lucru într-un mod eficient, atent și profesi-
onist, în special atunci când comunică cu pacienții și familiile acestora. Astfel o 
bună comunicare joacă un rol important în funcționarea eficientă a organizației. 
Prin urmare, o viitoare asistentă medicală trebuie să încerce în permanență să își 
îmbunătățească abilitățile de comunicare, deoarece o comunicare deficitară poate 
fi periculoasă și poate duce la confuzie.

Astfel comunicare motivează pe fiecare dintre cei doi parteneri spre obiectivele 
întrevederii: aflarea răspunsurilor în legătură cu menţinerea sănătăţii sau modifi-
carea stării de sănătate, recomandările pentru înlăturarea problemelor de sănătate, 
intervenţiile propuse etc. Toate interacţiunile asistent medical – pacient sunt influ-
enţate de către aşteptările pe care le au ambele părţi [2, p.18].

Cercetătoarele S. Fica și L. Minea, în lucrarea Ghid de comunicare și compor-
tament în relația cu pacientul, accentuează că în relația terapeutică medic-pacient 
este foarte important ca medical să adopte anumite abilități esențiale în exercitarea 
profesiunii:

 înțelegerea
 compasiunea
 abilitatea de autocontrol
 de bun ascultător
 abilitatea de a influența și de a negocia
 asertivitatea etc. [4, p.56].

Comunicarea înseamnă mult mai mult decât ceea ce transmitem prin cuvinte. 
Tonul vocii noastre atunci când vorbim, atenţia pe care ne-o acordă interlocutorul, 
mesajele care ni se transmit nonverbal, modul în care mutăm și poziţionăm corpul, 
dar mai ales precizia și claritatea a ceea ce transmitem sunt, de asemenea, elemen-
tele cheie ale unei bune comunicări.

Comunicarea medicală include actul comunicațional între doi subiecți 
(medic-asistentă medicală, asistent medical-pacient, medic-medic, asistent medi-
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cal-asistent medical), care se bazează pe schimbul de informații, opinii și acțiuni, 
care au un rol determinant în prevenirea și tratarea cu succes a persoanelor, care 
se confruntă cu probleme de sănătate. Relaţia medic-pacient este o relaţie între 
roluri, asimetrică – medicul are o poziţie de superioritate şi este elementul activ, 
iar bolnavul este elementul pasiv; consensuală – bolnavul recunoaşte puterea 
medicului. Această relaţie, după D. Cosman (2010), trece printr-o serie de etape 
în procesul terapeutic: „etapa de apel – pacientul se prezintă plin de suferinţă şi 
incertitudine; etapa de obiectivizare a relaţiei terapeutice – intervenţia tehnologiei 
de investigare; etapa de personalizare – după stabilirea diagnosticului, conturarea 
aşteptărilor ambilor protagonişti ai alianţei terapeutice” (Cosman, 2010, p. 242).

Astfel, o relație (medic-pacient) bazată pe empatie, benevolență, benefici-
ență, respectful față de viața umană și sănătatea pacientului, ca primă îndatorire, 
conferă medicului nenumărate satisfacții și pacientului variate beneficii, dintre 
care enumerăm:

 pacientul se simte valoros, important și unic;
 pacientul se simte apreciat;
 pacientul deține controlul [10].

Mediul în care se furnizează îngrijirea și bariere unei comunicări 
eficiente
Factorii din mediul de îngrijire pot duce la reducerea calității comunicării dintre 

asistentă și pacient. Volumul crescut de muncă și constrângerile de timp limitează 
asistentele medicale de la discutarea eficientă a preocupărilor pacienților [13]. 

Asistentele medicale lucrează în medii aglomerate în care se așteaptă ca 
acestea să finalizeze o anumită cantitate de muncă într-o zi și să lucreze cu o varie-
tate de alte profesii, pacienți și familiile acestora. Rolurile sunt grele, provocatoare 
și obositoare. 

Abilitățile și strategiile de comunicare eficientă sunt importante pentru asis-
tenții medicali. O comunicare clară înseamnă că informațiile sunt transmise în 
mod eficient între asistenta medicală, pacienți, membrii familiei și colegi. Cu toate 
acestea, este recunoscut faptul că astfel de abilități nu sunt întotdeauna evidente 
și că asistentele medicale nu comunică întotdeauna bine cu pacienții, membrii 
familiei și colegii. Este posibil ca mesajul trimis să nu fie cel primit. Semnificația 
unui mesaj depinde de sensul său literal, de indicatorii nonverbali care îl însoțesc 
și de contextul în care este transmis. Prin urmare, este ușor să interpretezi greșit 
mesajul sau să îl interpretezi corect, dar să decizi să nu urmărești sensul său ascuns, 
ceea ce duce la obstrucționarea comunicării. Obstacolele continue în calea unei 
comunicări eficiente determină o destrămare treptată a relațiilor. Barierele în calea 
comunicării eficiente prezentate mai jos vor ajuta asistentele medicale să înțeleagă 
provocările [8]. 

 Viitori asistenți medicali trebuie să determine nivelul de înțelegere al pacien-
tului și, dacă este necesar, să modifice limbajul, comentariile și întrebările. Folo-
sirea terminologiei pe care pacientul nu o înțelege poate, de asemenea, să îl sperie 
pe pacient și să îl facă să creadă că are o problemă mai gravă decât cea pentru care a 
dorit inițial ajutor. În același timp, pacientul ar putea da informații incorecte deoa-
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rece, din cauza confuziei, poate da răspunsuri afirmative la întrebări despre simp-
tome pe care nu le-a efectuat în realitate [6]. 

Asistenți medicali ar trebui să le împărtășească pacienților obiectivele lor 
înainte de a se aștepta ca aceștia să participe la interacțiune. Aceștia ar trebui să 
cunoască că există o înțelegere reciprocă a punctului de plecare al fiecăruia. În cadrul 
unui interviu de evaluare, asistenta medicală poate, de exemplu, să spună: ,,Paci-
entul X., aș dori să vă ofer informații cum să administrați pastile pentru a vă scădea 
tensiunea arterială ridicată, dar mai întâi trebuie să aflu ce știți deja despre această 
afecțiune”. Nu este important doar ca pacienții să înțeleagă ce așteaptă asistentele 
medicale de la conversație este de asemenea, esențial ca asistentele medicale să îi 
înțeleagă pe pacienți și să le transmită ca aceștia să participe la conversație. Atunci 
când se oferă sprijin emoțional, empatie și îngrijirile decurg cu succes. Pentru ca 
asistentele medicale să observe pacienții, trebuie să îi încurajeze să vorbească – nu 
doar despre fapte, ci și despre sentimentele, nevoile lor. 

Asistenta medicală trebuie să asculte mai mult decât să vorbească, atât la ceea 
ce spune pacientul verbal, cât și la ceea ce se spune non-verbal. După ce a ascultat 
cu atenție, asistenta medicală se concentrează și răspunde cu empatie la sentimen-
tele pacienților. Numai atunci când asistenta medicală are o înțelegere rezonabil de 
completă a situației pacientului, poate trece la intervenții, cum ar fi furnizarea de 
informații sau rezolvarea unei probleme de dependență sau nu își poate satisface 
nevoile fundamentale. Principiile comunicării pot fi rezumate după cum urmează: 

 Comunicarea este un proces; 
  Comunicarea nu este liniară, ci circulară;
 Comunicarea este ireversibilă; 
 Comunicarea este complexă;
 Comunicarea implică întreaga personalitate [5, p.41].

Diferențele de limba vorbită dintre pacient și asistenta medicală reprezintă 
un alt factor preventiv în comunicarea eficientă. Atunci când asistenta medicală și 
pacientul nu împărtășesc o limbă comună, inter-acțiunea dintre ei este tensionată 
și foarte limitată [7, p.26]. 

În consecință, este posibil ca un pacient să nu înțeleagă instrucțiunile asisten-
tului medical cu privire la frecvența de administrare a medicamentelor la domiciliu.

Frica și anxietatea pot afecta capacitatea persoanei de a asculta ceea ce spune 
asistenta medicală. Persoanele cu sentimente de teamă și furie pot avea dificultăți în 
a auzi. Boala și suferința pot modifica procesele de gândire ale unei persoane. Redu-
cerea cauzei anxietății și a furiei ar fi primul pas pentru îmbunătățirea comunicări. 

Modalități de îmbunătățire a comunicării cu pacientul
Comunicarea este o componentă de bază a unor relații sănătoase, a colaborării 

și cooperării, care, la rândul lor, sunt aspecte esențiale ale practicii profesionale. 
Calitatea comunicării în interacțiunile dintre asistentele medicale și pacienți are 
o influență majoră asupra rezultatelor pacienților. Modalități de stabilire și menți-
nere unei comunicări eficiente sunt următoarele: 

 Ascultați fără să întrerupeți pacientul;
 Dați dovadă de empatie în orice moment și încercați să înțelegeți; 
 Încercați să vă concentrați asupra conversației. Cu toate acestea, nu forțați 
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pacientul să continue dacă el/ea ea devine neliniștită sau pare să dorească 
să schimbe subiectul;

 Folosiți un limbaj al corpului care să indice interesul și preocuparea 
dumneavoastră. Ascultați cu atenție și mențineți contactul vizual, dacă 
este acceptabil din punct de vedere cultural;

 Oferiți informații concrete. Acest lucru ameliorează anxietatea. Nu vă 
oferiți opinia personală. Asigurați-vă pacientului că aveți discreție profe-
sională;

 Încercați să reflectați sentimentele și gândurile pe care le exprimă paci-
entul prin reformularea întrebărilor și comentarii folosind propriile 
cuvinte;

 Evitați mesajele neclare;
 Evitați să dați explicații lungi;
 Puneți întrebări pentru a clarifica mesajele neclare;
 Nu întrerupeți până când expeditorul nu a terminat mesajul;
 Asigurați un mediu liniștit, fără distrageri;
 Fiți convingători atunci când comunicați 
 Fiți atenți la nevoile pacientului. Alocați timp pentru a primi răspunsurile 

la solicitările dumneavoastră și pentru a răspunde la întrebările pacie-
tului.

Astfel interacțiunile terapeutice sunt intenționate, spre deosebire de cele 
sociale. Interacțiunea socială îi distrează pe participanți, dar într-o situație profesi-
onală, asistenta medicală are, de obicei, un obiectiv clinic pe care dorește să îl atingă 
prin comunicare. Prin urmare, asistentele medicale decid asupra scopului interac-
țiunii înainte sau la scurt timp după ce aceasta începe. Asistenta medicală dorește 
să afle mai multe despre un pacient pentru a-i identifica problemele. Acest tip de 
conversație poate fi un interviu structurat cu ajutorul unui program de interviu. 
Scopul acestei conversații este întotdeauna o mai bună înțelegere a pacientului. Un 
rol important în comunicarea eficientă este sprijinul emoțional al asistente medi-
cale, fiindcă susținerea emoțional accentuează singurătatea experienței de boală a 
pacientului și îi sporește demnitatea și autonomia [13].

Acțiunea comunicativă este o noțiune specifică sferei comunicării, corelată cu 
cerințele acțiunii moderne, fiind situată la baza unui proces de reconstrucție a vieții 
sociale moderne, pe baze raționale și echilibrate.

Comunicarea este un proces ireversibil și continuu, care implică o înțelegere 
a conținutului și a relației asistent medical-pacient, fiind simetrică și complemen-
tară, reprezintă totalitatea factorilor verbali, nonverbali și de context, transmite idei 
și verifică modul în care au fost recepționate, receptarea unei idei și înțelegerea 
sensului acesteia.

În medicină, comunicarea are funcție existențială, deoarece este o condiție 
fundamentală în delimitarea stării de boală și revenirea la starea fiziologică firească a 
omului, cea de sănătate, nivel de comunicare interpersonală asistent medical-pacient.

Creșterea comunicării între asistenții medicali poate diminua erorile medi-
cale și poate face diferența în ceea ce privește rezultatele, pozitive pentru bolnavi. 
Modul în care o comunicare eficientă și abilitățile interpersonale pot îmbunătăți 
practica profesională în asistență medicală și relațiile cu diverse părți interesate. 
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