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Υποστήριξη μαθημάτων 
Κοινοποίηση κακών ειδήσεων στον ιατρικό τομέα 

 

Αυτό το υλικό μαθήματος μπορεί να διευκολύνει την κατανόησή σας για θέματα 

επικοινωνίας γενικά και επικοινωνίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ειδικότερα. 

Είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο ένας επαγγελματίας υγείας αντιμετωπίζει 

τους ασθενείς, τις οικογένειές τους ή τους συγγενείς τους όταν πρέπει να επικοινωνήσουν μια 

σοβαρή διάγνωση, σοβαρές συνέπειες μιας ασθένειας ή θανάτου. Η επικοινωνία κακών 

ειδήσεων έχει αμφίδρομη χροιά. Είναι βαθιά συναισθηματικό τόσο για εκείνους που το 

λαμβάνουν όσο και για τους επαγγελματίες υγείας που το παραδίδουν. Ως εκ τούτου, στο 

μάθημά μας, στοχεύσαμε να αναδείξουμε ορισμένες βασικές πτυχές της επικοινωνίας, αλλά 

και τις ιδιαιτερότητες της κοινοποίησης κακών ειδήσεων στον τομέα, καθώς και τους 

πρακτικούς τρόπους με τους οποίους οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να προσεγγίσουν αυτό 

το θέμα. 
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1. Ας μιλήσουμε για επικοινωνία. 
 

Είναι μια διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών, ιδεών, απόψεων, συναισθημάτων κ.λπ. 

Μπορεί να αντιπροσωπεύει σύμβολα, επηρεάζεται από πολιτιστικές πτυχές, έχει νόημα και 

διατηρεί μια σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων. Η επικοινωνία αντιπροσωπεύει 

επίσης  κάτι και ταυτόχρονα παρουσιάζει μια επικοινωνιακή κατάσταση. 

 
 

Τα σύμβολα μπορούν να χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία μεταξύ του επαγγελματία 

υγείας και του ασθενούς ή των συγγενών και φροντιστών και μπορεί να είναι προφορικά ή μη 

λεκτικά, όπως λέξεις, λογότυπα, εικόνες, χειρονομίες, ήχοι ή οτιδήποτε άλλο που σημαίνει 

αναπαράσταση. Μερικές φορές είναι προτιμότερο για το γιατρό να χρησιμοποιεί σύμβολα 

στην κοινοποίηση κακών ειδήσεων. Με αυτόν τον τρόπο το μήνυμα μπορεί να γίνει καλύτερα 

κατανοητό υποσυνείδητα. Για να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά η διαδικασία 

επικοινωνίας, τα σύμβολα και τα σημάδια πρέπει να έχουν νόημα. Πρέπει να σχετίζονται με 

αυτό που συζητείται. Για παράδειγμα, ο επαγγελματίας υγείας μπορεί να πει "δυστυχώς η 

θεραπεία δεν λειτουργεί" για να μεταδώσει ότι δεν λειτουργεί και ταυτόχρονα να κάνει μια 

χειρονομία για να δείξει ότι λυπάται - βάζοντας το χέρι πάνω από την καρδιά, σκύβοντας το 

κεφάλι προς τα κάτω κ.λπ., για να δείξει το ίδιο πράγμα.  

Είναι πολύ σημαντικό οι λεκτικές γραμμές να συνοδεύονται από μη λεκτική γλώσσα, 

επομένως έχουν αντίκτυπο στο νόημα. Φανταστείτε έναν γιατρό να προσκαλεί τον ασθενή στο 

γραφείο του για να συζητήσει τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που δεν είναι 
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καθόλου καλά λέγοντας "παρακαλώ ελάτε μέσα" με ένα χαμόγελο ή πολύ χαρούμενα. Θα 

νιώσεις θυμό, φόβο και ότι είσαι μόνος μπροστά στην τραγωδία. Αντίθετα, αν ο γιατρός σας 

δείξει ενσυναίσθηση χρησιμοποιώντας μια χειρονομία να αγγίξετε το χέρι σας και να σας 

μιλήσει σε χαμηλό τόνο φωνής, θα αισθανθείτε ότι είναι εκεί για yo 

 

 
 

Η πολιτιστική επιρροή μπορεί επίσης να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους: από τον 

χαιρετισμό, την απόσταση μεταξύ των συνομιλητών, την οπτική επαφή, το ντύσιμό της, τον 

τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η κατάσταση της επικοινωνίας. Φυσικά, ένας επαγγελματίας 

υγείας δεν μπορεί να γνωρίζει τις γενικές πολιτιστικές πτυχές των ασθενών ή των οικογενειών, 

οπότε είναι καλύτερο να δώσετε προσοχή και να παρατηρήσετε τον τρόπο με τον οποίο 

αλληλεπιδρά ο συνομιλητής.  

Ο τόπος όπου πραγματοποιείται η επικοινωνία είναι επίσης σημαντικός. Για 

παράδειγμα, είναι καλή ιδέα για τον επαγγελματία υγείας να προετοιμάσει ένα συγκεκριμένο 

μέρος για να προσκαλέσει τον ασθενή ή την οικογένειά του να μοιραστούν τα κακά νέα. Όπου 

μπορούν να καθίσουν και να είναι κάπως ήσυχοι. Η επικοινωνία αντιπροσωπεύεται από την 

περιγραφή των πληροφοριών, των γεγονότων, που ο επαγγελματίας υγείας παρουσιάζει στον 

ασθενή ή την οικογένεια. Ο επαγγελματίας υγείας πρέπει να έχει κατά νου ότι οι πληροφορίες 

που επικοινωνούν περνούν φυσικά μέσα από τα προσωπικά φίλτρα των ασθενών, 

μεταφέροντας έτσι την προοπτική και την όρασή τους, καθιστώντας έτσι παρουσιάστρια. 

Ακόμα κι αν είναι τα ίδια γεγονότα, οι άνθρωποι τα βλέπουν διαφορετικά. 

Η επικοινωνία είναι σαν μια συναλλαγή ή "κατασκευή κοινών εννοιών ή κατανόησης 

μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων". Κάθε φορά που οι άνθρωποι επικοινωνούν, συμβαίνουν 

περισσότερα από την κυριολεκτική ανταλλαγή πληροφοριών, υπάρχουν έννοιες που 

προκύπτουν πέρα από το περιεχόμενο του μηνύματος 
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 Πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο να σας παρουσιάσουμε τα συστατικά στοιχεία της 

επικοινωνίας. 

 

 

1.1. Στοιχεία επικοινωνίας 
 

Πηγή 

Κατά την κοινοποίηση θλιβερών ειδήσεων, ο επαγγελματίας υγείας είναι η πηγή, η 

οποία σχεδιάζει το μήνυμα και το στέλνει στον παραλήπτη, ο οποίος είναι ο ασθενής. Είναι ο 

αποστολέας προέλευσης που κωδικοποιεί το μήνυμα επιλέγοντας τα σωστά σύμβολα για να 

μεταφέρει το επιθυμητό νόημα. Αναλύοντας τα σχόλια του παραλήπτη και τις λεκτικές και μη 

λεκτικές υποδείξεις, η πηγή μπορεί να απαντήσει με υποστηρικτικές πληροφορίες ή 

διευκρινίσεις εάν ο παραλήπτης δεν έλαβε σωστά το μήνυμα. 

 

Μηνυμα 

Το μήνυμα αποτελείται από σύμβολα που συγκεντρώνονται για να μεταδώσουν νόημα. 

Η πλήρης διάσταση του μηνύματος περιλαμβάνει επίσης μη λεκτικά συνθήματα, γραμματική, 

στυλ κ.λπ. 

 

Κανάλι 

Το κανάλι είναι το μέσο ή ο τρόπος με τον οποίο το μήνυμα ταξιδεύει μεταξύ της πηγής 

και του δέκτη και συχνά χρησιμοποιούνται πολλά κανάλια ταυτόχρονα. Αυτά μπορεί να είναι 

λεκτικά, γραπτά ή μη λεκτικά. 

 

Υποδοχέας 

Ο υποδοχέας είναι το άτομο για το οποίο προορίζεται/απευθύνεται το μήνυμα. 

 

Ανάδραση 

Ανατροφοδότηση σημαίνει απάντηση στην πηγή, είτε σκόπιμη είτε ακούσια. Η 

ανατροφοδότηση αποτελείται από μια ποικιλία λεκτικών και μη λεκτικών σημάτων που 

επιτρέπουν στην πηγή να κατανοήσει πόσο καλά και με ακρίβεια το μήνυμα έχει 

αποκωδικοποιηθεί. Είναι επίσης το μέσο με το οποίο ο παραλήπτης μπορεί να ζητήσει 

διευκρινίσεις, ρητή συμφωνία / διαφωνία, υποδεικνύει την ανάγκη για πιο ελκυστική 

επικοινωνία. 
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βιωμα  

Το περιβάλλον είναι ο χώρος στον οποίο αποστέλλονται και λαμβάνονται τα μηνύματα. 

Το περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει ή να υποδείξει εάν μια συζήτηση είναι 

επίσημη/επαγγελματική ή πιο ανοικτή και λιγότερο τυπική. Στο περιβάλλον στο οποίο 

αποστέλλεται το μήνυμα, ο θόρυβος, οι διακοπές μπορούν να αλλάξουν ή να εμποδίσουν την 

έννοια του μηνύματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο γιατρός 

ή ο επαγγελματίας υγείας να βρει ένα ειδικό μέρος που προορίζεται για την κοινοποίηση κακών 

ειδήσεων. Οι παρεμβολές μπορεί να είναι εξωτερικές, όπως κέρατα αυτοκινήτων, δυνατή 

μουσική, δυνατές πινακίδες, πολύ ζεστό / κρύο περιβάλλον κ.λπ., που διαταράσσει την 

προσοχή ή εσωτερικό / ψυχολογικό. Συμβαίνουν όταν οι σκέψεις/συναισθήματα τόσο του 

γιατρού όσο και του ασθενούς διαταράσσουν την προσοχή κατά την επικοινωνία. Για 

παράδειγμα, άγχος και θλίψη που και οι δύο μπορεί να αισθάνονται ενώ επικοινωνούν άσχημα 

νέα. 

 

 

 
 

 

                 Τι μπορούν να κάνουν οι επαγγελματίες υγείας όταν παρέχουν άσχημα νέα: 
 
 
 

v Απλοποιεί το μήνυμα, το προσαρμόζει ανάλογα με τον ασθενή ή την οικογένεια 

του ασθενούς 
v Λαμβάνει υπόψη τον ασθενή/οικογένεια, το επίπεδο γνώσεων, αναγκών και 

ενδιαφερόντων του  
v Ακούει ενεργά τι λέει ο ασθενής/οικογένεια  
v Κάνει ερωτήσεις και εμπλέκει τον ασθενή/οικογένεια 
v Είναι προσεκτικός με τη γλώσσα του σώματός τους και αυτή των συνομιλητών 
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1.2. Ποιοι τύποι επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για την κοινοποίηση κακών 

ειδήσεων; 
 

a) Λεκτική Επικοινωνία 
Χρησιμοποιεί λεκτική γλώσσα, λέξεις, γραπτές και προφορικές. Η υπεροχή είναι 

ομιλούμενη γλώσσα. Η αποτελεσματική λεκτική επικοινωνία βασίζεται όχι μόνο σε προφανείς 

δεξιότητες όπως η σωστή και σαφής ομιλία ή ακρόαση, η σωστή γραφή κ.λπ., αλλά και σε 

λεπτές δεξιότητες όπως η ικανότητα αποσαφήνισης. 

 

Πώς πρέπει να μιλάει ένας επαγγελματίας υγείας όταν ανακοινώνει άσχημα νέα σε 

ασθενείς / οικογένειες 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ενεργός ακρόαση είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική επικοινωνία και 

η βελτίωση αυτής της ικανότητας θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις επικοινωνιακές σας 

δεξιότητες. 

Έτσι, είναι καλό για τον επαγγελματία υγείας να επικεντρωθεί στον συνομιλητή, όχι σε 

αυτό που θα πρέπει να απαντήσει. 

 

v Χρησιμοποιήστε σαφείς λέξεις, όσο το δυνατόν περισσότερο στην κατανόηση του 

συνομιλητή 
v Μιλήστε απαλά και αργά 
v Δίνει στον ακροατή χρόνο να επεξεργαστεί αυτό που έχει ακούσει 
v Επιλέξτε λέξεις προσεκτικά 
v Αποφεύγει λέξεις πλήρωσης όπως "όπως", "έτσι", "um", "hmm" κλπ. Όποτε 

μπείτε στον πειρασμό, μπορείτε να κάνετε παύση 
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Χρησιμοποιώντας τις τεχνικές που αναφέρονται, ο επαγγελματίας υγείας μπορεί να 

διασφαλίσει ότι έχει κατανοήσει σωστά το μήνυμα και να επιτρέψει στον καλούμενο να 

διευκρινίσει ή να επεξεργαστεί εάν είναι απαραίτητο. Επιπλέον, αυτή η συμπεριφορά δείχνει 

ενδιαφέρον και σεβασμό για όσα έχει να πει το άλλο άτομο. Οι ερωτήσεις συχνά συμβαδίζουν 

με τον προβληματισμό και τη διευκρίνιση και χρησιμοποιούνται για την απόκτηση 

πληροφοριών. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται κατά την 

επικοινωνία: κλειστό και ανοιχτό. 

Οι κλειστές ερωτήσεις επιτρέπουν στον επαγγελματία υγείας να ελέγχει την επικοινωνία 

και να εστιάζει τη συζήτηση όταν είναι απαραίτητο. Είναι τύποι ερωτήσεων ναι/όχι. 

Ιατρικό προσωπικό 

• Χρήση θετικής ενίσχυσης και 
ενθάρρυνσης για τον 
ασθενή/οικογένεια 

• Λόγια ενθάρρυνσης 
• Οπτική επαφή 
• Έγκριση μέσω κινήσεων κεφαλής 
• Φιλικές θέσεις σώματος 

 

Άσκηση 

Παίξε το παιχνίδι ρόλων. Χωρίστε την ομάδα των μαθητών 

σε ζευγάρια, δύο προς δύο. Ένα άτομο στο ζευγάρι παίζει 

το ρόλο του επαγγελματία υγείας και το άλλο παίζει το ρόλο 

του ασθενούς / οικογένειας. 

Το άτομο που παίζει το ιατρικό πλαίσιο προσφέρει άσχημα 

νέα, χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που έχουν καλυφθεί μέχρι 

στιγμής στο μάθημα. Στη συνέχεια, οι ρόλοι 

αντιστρέφονται και συνεχίζονται. Κάθε ζευγάρι κάνει την 

επίδειξη μπροστά σε όλη την ομάδα. 
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Μερικά παραδείγματα κλειστών ερωτήσεων: 

• Θα θέλατε να μάθετε την κατάσταση του ασθενούς (σύζυγος, σύζυγος, γιος, κόρη, 

παππούς κ.λπ.); 

• Ζαλίζεσαι όταν ακούς τα νέα; 

 

Οι ανοιχτές ερωτήσεις επιτρέπουν στον συνομιλητή περισσότερο χώρο για 

αυτοέκφραση και διευκολύνουν τη συμμετοχή στη συζήτηση, προκαλώντας περαιτέρω 

επεξεργασία και συζήτηση. 

 

Μερικά παραδείγματα ανοιχτών ερωτήσεων: 

• Πώς ένιωσες όταν έμαθες τα άσχημα νέα; 

• Τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις τώρα; 

• Πώς μπορώ να σε βοηθήσω? 

• Ποιος δεν θα ήλπιζε να γίνει υγιής μέσα σε μια νύχτα; (ρητορική ερώτηση που δεν 

απαιτεί απάντηση και χρησιμοποιείται συχνότερα για να συμπάσχει με τον ασθενή / 

οικογένεια). 

 

b) Επικοινωνία Μη λεκτική 
Αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα τύπων και κατηγοριών όπως η κιναισθητική, απτική, 

η proxemics, η χρονολογική, η εμφάνιση / εμφάνιση, τα αντικείμενα και το περιβάλλον, τα 

οποία γίνονται πολύτιμα εργαλεία για την κοινοποίηση κακών ειδήσεων, καθώς αυτά τα 

σήματα μπορούν να παρέχουν πρόσθετες ενδείξεις και πληροφορίες σε σχέση με αυτό που 

εκφράζεται προφορικά. 

 

Στοιχεία μη λεκτικής επικοινωνίας 
 

Άποψη 

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι διαφορετικά χρώματα μπορούν να προκαλέσουν 

διαφορετικές διαθέσεις. Η εμφάνιση έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τόσο τις ψυχολογικές 

όσο και τις σωματικές αντιδράσεις και ερμηνείες. 

Οι χειρονομίες είναι σκόπιμες κινήσεις και σήματα που χρησιμοποιούνται για την 

επικοινωνία του νοήματος χωρίς λέξεις.  Οι χειρονομίες μπορεί να είναι: 
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a) Για προσαρμογή - χειρονομίες και κινήσεις αφής. Αυτές οι χειρονομίες μπορούν να 

απευθύνονται στον εαυτό σας, σε άλλους ανθρώπους ή αντικείμενα / αντικείμενα / 

αντικείμενα. Για παράδειγμα, το κούνημα των ποδιών, το επαναλαμβανόμενο πάτημα του 

καλύμματος μιας πένας, το ρυθμικό άγγιγμα του τραπεζιού με τα δάχτυλα κ.λπ., είναι όλες 

προσαρμοστικές χειρονομίες που υποσυνείδητα εκδηλώνουμε για να χρησιμοποιήσουμε 

υπερβολική ενέργεια όταν είμαστε νευρικοί, ανήσυχοι, νευρικοί ή αναμενόμενοι. Άλλα 

παραδείγματα προσαρμοστικών χειρονομιών μπορεί να είναι χειρονομίες αυτο-

αγγίγματος, όπως χαϊδεύοντας ή στροβιλίζοντας μια τούφα μαλλιών, και αυτά μπορεί να 

υποδηλώνουν δυσφορία και διέγερση. 

 

 
Τι μπορεί να γίνει με τις προσαρμοστικές χειρονομίες; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Εμβληματικές - χειρονομίες που έχουν συμφωνημένο νόημα.  Η συγκεκριμένη έννοια 

μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πολιτισμικό υπόβαθρο ή το πλαίσιο. Για παράδειγμα, 

• Είναι καλό για τον φροντιστή, όταν γνωρίζει ότι κάνει αυτές τις χειρονομίες, 

να πάρει μερικές βαθιές κοιλιακές αναπνοές για να ανακουφίσει την ένταση. 
• Είναι επίσης καλό να αγγίζετε το λαιμό του στο πλάι, όπου βρίσκεται το 

πνευμονικό νεύρο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση της έντασης. 
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ένας αντίχειρας επάνω σημαίνει "OK", οι ίδιοι αντίχειρες κάτω σημαίνει αποδοκιμασία, 

κάτι δεν είναι σωστό. 

 
 

c) Εικονογράφους - χειρονομίες που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση ή την απεικόνιση 

ενός προφορικού μηνύματος.  Οι χειρονομίες του εικονογράφου χρησιμοποιούνται ως επί 

το πλείστον ακούσια και εκδηλώνονται φυσικά. Ένα παράδειγμα εικονογράφου είναι μια 

χειρονομία που δείχνει το μέγεθος ενός αντικειμένου. 

 

 
 

 

d) Οι κινήσεις του κεφαλιού είναι χειρονομίες που χρησιμοποιούνται συνήθως για να 

μεταφέρουν μια ποικιλία συναισθημάτων και εννοιών. Για παράδειγμα, το νεύμα είναι ένα 

σημάδι έγκρισης, η μετακίνηση της κεφαλής από αριστερά προς τα δεξιά σηματοδοτεί 
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"όχι" και η κλίση της κεφαλής υποδηλώνει ενδιαφέρον καθώς και υποταγή και 

εμπιστοσύνη. 

 
 

e) Η επαφή με τα μάτια είναι ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την 

επικοινωνία, καθώς το πρόσωπο και τα μάτια είναι γενικά τα σημεία εστίασης κατά τη 

διάρκεια μιας συνομιλίας. 
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f) Οι εκφράσεις του προσώπου είναι εξαιρετικά σχετικές καθώς μεταφέρουν καταστάσεις 

όπως ο θυμός, η αηδία, η ευτυχία, η θλίψη, ο αιφνιδιασμός και ο φόβος. Είναι καλό για τον 

επαγγελματία υγείας να είναι σε θέση να εντοπίσει τα κύρια γνήσια συναισθήματα. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Χαρά 

Αηδία 
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Περιφρόνηση 

Φόβος 

Ερινύες 
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g) Απτικά - Τα απτικά αναφέρονται στην επικοινωνία μέσω της αφής.  Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για τους επαγγελματίες υγείας να χρησιμοποιούν την απτική (αφή) ως στοιχείο 

μη λεκτικής επικοινωνίας κατά την κοινοποίηση κακών ειδήσεων. 

Έκπληξη 

Λύπη 
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Proxemics 

Αναφέρεται στο διάστημα μεταξύ δύο ατόμων. Ο οικείος χώρος κυμαίνεται από 1 έως 

46 εκ. Αυτή η περιοχή είναι γενικά αφιερωμένη σε αγαπημένα πρόσωπα, μέλη της οικογένειας 

και στενούς φίλους και επιτρέπει την άμεση σωματική επαφή, όπως αγκαλιά, άγγιγμα. 

 

 

 

 

Ο κοινωνικός χώρος κυμαίνεται μεταξύ 1,2 και 3,7 μέτρων και είναι κυρίως 

αφιερωμένος σε επίσημους συνδέσμους. Ο δημόσιος χώρος κυμαίνεται από 3,7 έως 7,6 μ. και 

άνω και είναι γενικά αφιερωμένος στην ομιλία μπροστά σε μεγαλύτερο κοινό, όπως σε τάξη, 

αμφιθέατρο κλπ. 

 

Περιβάλλον.  

Το περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα η αλληλεπίδραση επηρεάζει τόσο τη λεκτική 

όσο και τη μη λεκτική επικοινωνία. Το ιατρικό προσωπικό μπορεί να χειριστεί το περιβάλλον 

για να προετοιμαστεί για την κοινοποίηση κακών ειδήσεων. Η τοποθέτηση αντικειμένων σε 

ένα χώρο μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση του κλίματος της αλληλεπίδρασης, από 

επίσημο ή μακρινό σε φιλικό. Επίσης, τα αντικείμενα που εκτίθενται μπορούν να χρωματίσει 

μια αλληλεπίδραση σε ίσο βαθμό με τη μυρωδιά, η οποία συχνά παραβλέπεται στη μελέτη της 

επικοινωνίας. Για παράδειγμα, σκεφτείτε τη μυρωδιά του "σπιτικού" φαγητού που δημιουργεί 

Ο οικείος χώρος κυμαίνεται από 1 έως 46 εκ. Αυτή η περιοχή είναι γενικά αφιερωμένη 

σε αγαπημένα πρόσωπα, μέλη της οικογένειας και στενούς φίλους και επιτρέπει την 

άμεση σωματική επαφή, όπως αγκαλιά, άγγιγμα. 
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συχνότερα μια θετική συναισθηματική αντίδραση επειδή συνδέεται με την παιδική ηλικία και 

την έλλειψη ανησυχίας. 

 

Παραγλωσσωτικοί 

Η παραγλωσσολογική αναφέρεται σε παράγοντες όπως η ένταση, ο τόνος της φωνής, 

η καμπή, το μοτίβο έμφασης ή οποιαδήποτε άλλα φωνητικά στοιχεία που είναι διαφορετικά 

από την ομιλούμενη γλώσσα. 

 

Αντικείμενα 

Τα αντικείμενα αναφέρονται σε φυσικά αντικείμενα που μπορούν να παρέχουν 

ενδείξεις για τις πεποιθήσεις, τις ιδέες και τις συνήθειες ενός ατόμου. Για παράδειγμα, 

παρατηρώντας ότι ένα άτομο φοράει ένα κολιέ star of David ή έναν Σταυρό θα μας πει για τις 

θρησκευτικές του πεποιθήσεις. 

 
Πώς ένας επαγγελματίας υγείας μπορεί να χρησιμοποιήσει μη λεκτική επικοινωνία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Άτυπη επικοινωνία 
  

Η άτυπη επικοινωνία είναι ένας πολυδιάστατος, σχεσιακός τύπος επικοινωνίας που δεν 

δεσμεύεται από συγκεκριμένες απαιτήσεις και δεν απαιτεί προκαθορισμένους διαύλους. Η 

άτυπη επικοινωνία αναδεικνύεται ως μια φυσική μορφή επικοινωνίας, καθώς οι άνθρωποι 

αλληλεπιδρούν ελεύθερα και αντιμετωπίζουν ένα πολύ διαφορετικό φάσμα θεμάτων. Είναι η 

κατάλληλη επικοινωνία για την κοινοποίηση κακών ειδήσεων στην υγειονομική περίθαλψη. 

Η ανεπίσημη γλώσσα μπορεί να περιλαμβάνει αριθμούς ομιλίας, αργκό, σύνταξη κ.λπ. 

• Να είστε ενήμεροι για το πλαίσιο στο οποίο συμβαίνει η επικοινωνία, καθώς 
και για τα μη λεκτικά μηνύματα που στέλνουν και λαμβάνουν. 

• Να γνωρίζετε ότι οι μη λεκτικές υποδείξεις μπορούν να συμπληρώσουν, να 
ενισχύσουν ή να αντικρούσουν το μήνυμα. Βεβαιωθείτε ότι το μήνυμα είναι 
συνεπές σε όλα τα κανάλια. 

• Η αποστολή και λήψη μη λεκτικών μηνυμάτων, ιδιαίτερα αφής και 
προσωπικού χώρου, ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το πλαίσιο (σχέση, 
πολιτισμός κ.λπ.). 

• Για να βελτιώσετε τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης των μη λεκτικών 
μηνυμάτων αποφύγετε να αφιερώσετε υπερβολική προσοχή σε ένα μόνο 
σύνθημα, μόνο οπτική επαφή για παράδειγμα. 

• Χρησιμοποιούμε τα  μη λεκτικά στοιχεία τους όταν επικοινωνούμε άσχημα 
νέα, καθώς αυτός ο τύπος επικοινωνίας βοηθά με συναισθηματικές εκφράσεις 
που έχουν ανάγκη και παρέχει συναισθηματική υποστήριξη. 
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Χαρακτηρίζεται από απλότητα, καθώς γίνονται δεκτές σύντομες ή ακόμη και ελλιπείς 

προτάσεις παράλληλα με συντομογραφίες ή συσπάσεις. Η άτυπη γλώσσα επιτρέπει την 

έκφραση της ενσυναίσθησης και του συναισθήματος και μπορεί να ανιχνευθεί ένας 

προσωπικός συναισθηματικός τόνος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένας τρόπος για να είστε αποτελεσματικοί στην επικοινωνία κακών ειδήσεων είναι να 

εξαλείψετε όσο το δυνατόν περισσότερα εμπόδια επικοινωνίας. Έτσι, στα παρακάτω θα 

συζητήσουμε τι σημαίνουν και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. 

 

1.4. Εμπόδια επικοινωνίας 
 

Φυσικά εμπόδια - όπως απόσταση, κλειστές πόρτες, υλικά εμπόδια κ.λπ. 

Ψυχολογικά/συναισθηματικά εμπόδια - η ψυχολογική κατάσταση των επικοινωνιών έχει 

πάντα αντίκτυπο στον τρόπο αποστολής, λήψης και ερμηνείας του μηνύματος. 

Γλωσσικά εμπόδια - αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο επικοινωνεί τόσο 

προφορικά όσο και μη προφορικά. Αυτά μπορεί να σχετίζονται με περισπασμούς, έλλειψη 

προσοχής, διαφορετικές αντιλήψεις, σωματικές αναπηρίες όπως προβλήματα ομιλίας και 

ακοής. 

 

 

Άσκηση  

• Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των δύο  
• Πρακτική επικοινωνία κακών ειδήσεων 

χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία της μη 
λεκτικής επικοινωνίας που εμφανίζονται 
στο μάθημα 

• Κάθε ομάδα δείχνει στην ομάδα πώς 
επικοινωνούσαν χρησιμοποιώντας μη 
λεκτική γλώσσα 

Ιατρικό προσωπικό 

• Χαμόγελο 
• Γνέφει 
• Διατηρεί την επαφή με τα 

μάτια 
• Κάντε διευκρινιστικές 

ερωτήσεις 
• Ενθαρρύνει τον ασθενή/την 

οικογένεια 
• Χρησιμοποιεί την κατάλληλη 

γλώσσα, αποφεύγοντας 
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Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε εποικοδομητική ανατροφοδότηση. Αυτό 

μπορεί να βελτιώσει τη σχέση και την αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε περαιτέρω 

επικοινωνίας. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η συναισθηματική κατάσταση του 

ασθενούς/οικογένειας που λαμβάνει τα κακά νέα. 

 

 
 

 

 

 

 

1.5. Διαφορές γενεών και επικοινωνία 
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Στην επικοινωνία είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η γενιά με την οποία 

επικοινωνείται, καθώς οι ανάγκες, οι αντιλήψεις και ιδιαίτερα οι στάσεις είναι πολύ 

διαφορετικές. Έτσι, θα περιγράψουμε λεπτομερώς κάτω από ορισμένα χαρακτηριστικά γενεών 

και πώς να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά. 

 

Γενιά Οικοδόμων - Ηλικίας άνω των 70 ετών 

Ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας με αυτή τη γενιά είναι πρόσωπο με πρόσωπο. 

Αναμένουν ότι οι πληροφορίες θα παρουσιάζονται με λογικό τρόπο και με σαφή λόγο. Η 

σωστή χρήση της γραμματικής είναι πολύ σημαντική. Δίνουν προσοχή στον τρόπο με τον 

οποίο επικοινωνούν και προτιμούν τους επίσημους τίτλους (κύριε, κυρία Γιατρέ κ.λπ.) Ο 

σεβασμός είναι απαραίτητος για την ηλικία και την εμπειρία τους. Τους αρέσει να κάνουν 

ερωτήσεις. Εκτιμούν τις χειρόγραφες σημειώσεις. Τους αρέσει να απαντούν σε ερωτήσεις. 

 

Οι Baby Boomers - Ηλικία 51 - 69 ετών 

Είναι η πρώτη γενιά που εξερευνά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Προτιμούν πρόσωπο 

με πρόσωπο, ανοιχτή και άμεση επικοινωνία. Έχουν νοοτροπία και στάση υψηλής 

διαθεσιμότητας. Είναι λιγότερο τυπικοί από τους Οικοδόμους. Τους αρέσει η αναγνώριση. Δεν 

τους πειράζει να τους φωνάζουν με το όνομά τους χωρίς το χαρακτηριστικό της κυρίας, κύριε. 

Γενιά Χ - Ηλικία 36 - 50 
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Τείνουν να είναι αμφίβολοι και προσεκτικοί, αμβλύ και άμεσοι. Προτιμούν να μιλούν 

σύντομα και συνοπτικά, δεν τους αρέσει να διαχειρίζονται - δεν τους αρέσουν οι υπερβολικά 

περίεργες προσεγγίσεις. Νοιάζονται για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής και προτιμούν να σέβονται τον ιδιωτικό τους χρόνο. Δεν ενδιαφέρονται για 

την αναγνώριση, τους αρέσει η ψηφιακή επικοινωνία. 

 

Οι Χιλιετίες (Gen Y) - Ηλικία 21 - 35 

Τους αρέσει να ερωτώνται ποια είναι η προτιμώμενη μέθοδος επικοινωνίας τους, 

προτιμούν τα μηνύματα κειμένου και τις άμεσες απαντήσεις, προτιμούν τη σύντομη, στο 

σημείο προγραμματισμένη επικοινωνία. 

  

Γενιά Ζ - ηλικία 6 - 20 ετών 

Είναι καλά εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Ακούνε και εκτιμούν τις συμβουλές, αλλά 

τους αρέσει να εκφράζουν τις δικές τους απόψεις, τους αρέσει η συνεχής επικοινωνία. Είναι 

λιγότερο πιθανό να είναι υπομονετικοί και να κάνουν πολλές ερωτήσεις. 

 

Ανεξάρτητα από τη γενιά, η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί βασικό στοιχείο για 

την επικοινωνία κακών ειδήσεων και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της επικοινωνίας. 
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2. Η σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας για τα κακά νέα για την υγεία 
 

Όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, η αποτελεσματική επικοινωνία δεν θα πρέπει 

να θεωρείται προαιρετική ικανότητα, αλλά μάλλον ως ουσιαστικό και ολοκληρωμένο μέρος 

της ιατρικής πράξης, όταν πρόκειται για την παροχή κακών ειδήσεων, π.χ. σοβαρή διάγνωση 

με δυσμενείς συνέπειες, θάνατο, συνέπειες αναπηρίας μετά από ατυχήματα κ.λπ. 

Ο τρόπος με τον οποίο παραδίδονται τα κακά νέα μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά στον 

ασθενή και τους στενούς συγγενείς του. Συνολικά, η σημασία καθενός από αυτούς τους 

παράγοντες δεν μπορεί να υπονομευθεί, καθιστώντας εξαιρετικά περίπλοκη την επικοινωνία 

που σχετίζεται με την υγεία. Αυτή η πολυκατευθυντική πτυχή απαιτεί από τους παρόχους 

υγειονομικής περίθαλψης να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι όχι μόνο για να είναι 

αποτελεσματικές πηγές, αλλά και για να οδηγούν τους συνομιλητές και να τους βοηθούν να 

επικοινωνούν αποτελεσματικά. Εκτός από την αλληλεπίδραση ασθενούς-συστήματος, οι 

πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης σε όλα τα επίπεδα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν 

αποτελεσματικά μεταξύ τους για να συντονίζουν και να παρέχουν την κατάλληλη φροντίδα. 

Εάν κάποια από τις αλυσίδες επικοινωνίας παραβιαστεί (σύστημα ασθενούς ή σύστημα- 

σύστημα), η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης μειώνεται. 
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2.1. Υγεία και κακά νέα - η σημασία της διάγνωσης και της πρόγνωσης 
 

Ο κύριος σκοπός της χρήσης πρωτοκόλλων και τεχνικών επικοινωνίας κακών ειδήσεων 

είναι να μεταδίδουν κακά νέα με τρόπο που συνδέει την κατανόηση μειώνοντας παράλληλα 

την αγωνία για τον ασθενή ή τους συγγενείς. 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 μείωση των 

γνωστικών ή κινητικών λειτουργιών του ασθενούς. 

Οι ασθενείς πρέπει να κατανοήσουν τόσο τη διάγνωση όσο και την πρόγνωση για να 

συμμετάσχουν στη λήψη ιατρικών αποφάσεων και να διασφαλίσουν ότι οι προτιμήσεις και οι 

αξίες τους υπάρχουν στα σχέδια θεραπείας και φροντίδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο τρόπος με τον οποίο κοινοποιούνται τα κακά νέα έχει σημασία για: 

• Ανθεκτικότητα 

• Έλεγχος πόνου 

• Συναισθηματική υγεία 

• Πίεση αίματος 

• Σφυγμός 

• Επίπεδα σακχάρου στο αίμα 
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2.2. Κακά νέα - η προοπτική του ιατρικού προσωπικού 
 

 

Πώς αισθάνονται οι επαγγελματίες υγείας όταν παραδίδουν άσχημα νέα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τους επαγγελματίες υγείας κατά την παροχή κακών 

ειδήσεων σχετίζονται με αρνητικά συναισθήματα, την εξισορρόπηση μεταξύ του να είναι 

σαφείς αλλά ενσυναίσθητες, την επιλογή του σωστού λεξιλογίου, την κατανόηση της 

προσωπικότητας του ασθενούς και την εξατομίκευση της επικοινωνίας κ.λπ. Ανεξάρτητα από 

 

Λύπη 

Συναισθηματική συμμετοχή 

Πίεση 

Εξάντληση  

Μεγαλύτερη δυσκολία από ό, τι στην αποκάλυψη της διάγνωσης 

Δυσφορία 

Ανησυχία 
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τα χρόνια εμπειρίας, είναι πάντα ένα δυσάρεστο και ανεπιθύμητο έργο. Σε γενικές γραμμές, η 

ιατρική κατάρτιση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο βιοϊατρικό μοντέλο, ενώ οι δεξιότητες 

επικοινωνίας τείνουν να λαμβάνουν λιγότερη προσοχή. Εξαιτίας αυτού, οι πάροχοι 

υγειονομικής περίθαλψης συχνά αισθάνονται απροετοίμαστοι για τις επιπτώσεις και την 

ένταση της κοινοποίησης κακών ειδήσεων στους ασθενείς και τους συγγενείς τους. 

 
2.3. Ο αντίκτυπος της επικοινωνίας στην απόδοση και την ικανοποίηση 

 
Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η ικανότητα και η προθυμία του ασθενούς να 

ακολουθήσει ιατρική θεραπεία και συστάσεις, να διαχειριστεί μια κατάσταση ή να υιοθετήσει 

έναν υγιεινό και προληπτικό τρόπο ζωής επηρεάζεται έντονα από το στυλ επικοινωνίας και τις 

δεξιότητες του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης. 

 

Πώς το ιατρικό προσωπικό ανακοινώνει κακά νέα 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Ο ψυχολογικός και φυσιολογικός αντίκτυπος των κακών ειδήσεων 
 

Η ανακοίνωση των κακών ειδήσεων είναι δυστυχώς μέρος της ρουτίνας ενός ιατρικού 

παρόχου και αυτή η κατάσταση αναμφίβολα έχει ψυχολογικές και φυσιολογικές επιπτώσεις 

τόσο στον ιατρικό πάροχο όσο και στον ασθενή. 

                    

 

Εξηγεί με σαφήνεια τις πληροφορίες 
Κατανοεί την εμπειρία ασθενούς/οικογένειας/συγγενούς 

Δείχνει στον ασθενή/συγγενείς ότι έχουν σημασία και σημασία 
Παρέχει χρόνο και πλαίσιο για τον ασθενή/συγγενείς 

Ενθαρρύνει τον ασθενή/τους συγγενείς 
Δείχνει ότι οι απόψεις και τα συναισθήματα των ασθενών/συγγενών τους γίνονται 

σεβαστά 
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Φυσιολογικές απαντήσεις σε κακά νέα τόσο για τον ασθενή/ασθενή όσο και για το 

ιατρικό προσωπικό 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μερικοί γιατροί έχουν πει ότι όταν μεταδίδουν άσχημα νέα τους κάνει να αισθάνονται 

σαν να πρέπει να αλλάξουν το ρόλο του θεραπευτή σε αυτόν ενός εκτελεστή και για μερικούς 

τους έχει υπενθυμίσει το θάνατό τους και το γεγονός ότι δεν μπορούν να ελέγξουν αυτή την 

πτυχή της ζωής κάνοντάς τους έτσι να αισθάνονται ανίσχυροι και απογοητευμένοι. Επίσης, το 

άγχος που αισθάνεται ένας θεραπευτής όσον αφορά την παροχή κακών ειδήσεων μπορεί να 

διαρκέσει από λίγες ώρες έως πάνω από τρεις ημέρες. Οι γιατροί είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε 

εξουθένωση, μια κατάσταση που προκαλείται και αυξάνεται από συναισθηματική εξάντληση, 

χαμηλή παραγωγικότητα συνοδευόμενη από συναισθήματα ανεπάρκειας και 

αποπροσωποποίησης. Αυτά τα συναισθήματα αυξάνονται σε εκείνους τους παρόχους 

υγειονομικής περίθαλψης που δεν έχουν επαρκή κατάρτιση για τέτοιες περιπτώσεις. 

  Όταν πρόκειται για την ψυχολογική αντίδραση του ασθενούς, υπάρχουν πολλές 

περιστάσεις που επηρεάζουν το πώς αισθάνεται και τι βιώνει. Δεν θέλουν όλοι οι ασθενείς να 

γνωρίζουν τη διάγνωση και την πρόγνωσή τους. Οι ασθενείς που λαμβάνουν κακά νέα συχνά 

αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες ως πολύ απειλητικές και μπορεί να αρνηθούν ή να 

υποβαθμίσουν τη σημασία των πληροφοριών. Οι ασθενείς θέλουν οι γιατροί τους να είναι 

ενσυναίσθητοι, ευαίσθητοι και να κατανοούν τους και πώς αντιλαμβάνονται τις πιθανές 

αλλαγές στη ζωή που μπορεί να απαιτήσει η διάγνωση. 

 

• Αυξημένος καρδιακός ρυθμός 

• Διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής εξόδου 

• Αυξημένο επίπεδο κορτιζόλης 

• Αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα 
• Δονήσεις σώματος 

• Αίσθημα κρύου 

• Αίσθηση του "λάκκου στο στομάχι 

• Απώλεια συγκέντρωσης και ανταπόκρισης 
ερυθρότητα του δέρματος 
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Όταν οι ασθενείς λαμβάνουν πάρα πολλές πληροφορίες που δεν μπορούν να 

επεξεργαστούν ή όταν αισθάνονται ότι υπάρχουν κενά στις πληροφορίες που λαμβάνουν, 

μπορεί να προσπαθήσουν να το αναζητήσουν έξω από το γραφείο του γιατρού αναζητώντας 

στο διαδίκτυο ή ζητώντας γύρω. Πολλές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι τέτοιες πρακτικές 

μπορούν να παρέχουν παραπλανητικές, λανθασμένες και ανεπαρκείς πληροφορίες που 

μπορούν να έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες για τον ασθενή και τη σχέση με το γιατρό 

και τη συνιστώμενη θεραπεία. 

 

Τι είναι σημαντικό για τον ασθενή/ασθενή όταν λαμβάνει άσχημα νέα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι δεν θέλουν οι ασθενείς/ασθενείς όταν έχουν άσχημα νέα 
 

Περιεχόμενο - σαφήνεια, ποιότητα πληροφοριών, κατανόηση 

Διευκόλυνση 

Υποστήριξη - φροντίδα, ενσυναίσθηση, προσοχή 
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3. Επικοινωνία της αποτελεσματικότητας των κακών ειδήσεων 
 

3.1. Επικοινωνία και κακά νέα 
 

Από την πρώτη συνάντηση με ασθενή μέχρι τις παρεμβάσεις και την ανάπτυξη ενός 

θεραπευτικού σχεδίου, η σχέση γιατρού-ασθενούς βασίζεται στην επικοινωνία. Στο πλαίσιο 

των κακών ειδήσεων, η αποτελεσματική επικοινωνία δεν είναι μόνο σημαντική για να 

βοηθήσει τον ασθενή να αντιμετωπίσει, αλλά ενισχύει επίσης τη σχέση μεταξύ του ασθενούς 

και του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης και αυτό έχει μακροχρόνιες θετικές τιμές στη 

συνολική διαδικασία επούλωσης ή όπου η επούλωση δεν είναι δυνατή, για την ποιότητα ζωής 

του ασθενούς. Σε γενικές γραμμές, η αποτελεσματική κοινοποίηση των κακών ειδήσεων θα 

πρέπει να εξυπηρετεί τον σκοπό της δημιουργίας μιας σταθερής βάσης για μια εποικοδομητική 

συνεργασία μεταξύ του ασθενούς, του στενού συγγενή και της ομάδας υγειονομικής 

περίθαλψης που παρέχει φροντίδα, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τις πιθανότητες κατάλληλης 

θεραπείας ή/και συμμόρφωσης με τις συστάσεις. 

 

• Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για συζήτηση 
• Ακατάλληλο φυσικό πλαίσιο (στο διάδρομο, δίπλα στην πόρτα κ.λπ.) 

• Απρόσεκτος συμπεριφορά που επιδεικνύει ο επαγγελματίας υγείας κατά την 

παροχή κακών ειδήσεων (προσέγγιση χωρίς προσωπικό) 
• Έλλειψη προσοχής από τον επαγγελματία υγείας 

• Χρήση ειδικής ιατρικής ορολογίας 

• Έλλειψη συναισθηματικής και γνωστικής υποστήριξης από τον επαγγελματία 

υγείας 
• Έλλειψη κατεύθυνσης ή διευκόλυνσης ως προς το τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια 
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Τι να κάνετε 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Η αποτελεσματική επικοινωνία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να 

οδηγήσει σε αποτελέσματα όπως: 

• Βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών/συγγενών και των παρόχων υγειονομικής 

περίθαλψης 

• Η επικοινωνία πρέπει να είναι συναισθηματικά προσαρμοσμένη για να εξυπηρετεί 

τον γνωστικό σκοπό της κατανόησης του συναισθήματος του ασθενούς (κλινική 

ενσυναίσθηση) 
• Ευαίσθητη παράδοση με τρόπο που ταιριάζει στις συνθήκες και ενθαρρύνει την 

εμπιστοσύνη 
• Ενεργός ακρόαση και δυνατότητα ελέγχου της κατανόησης του ασθενούς/της 

σχετικής κατανόησης 
• Αποτελεσματικές δεξιότητες αμφισβήτησης για να προκαλέσουν τις κύριες 

ανησυχίες του ασθενούς, την αντίληψη των θεμάτων και πολύ σημαντικό τον 

συναισθηματικό, κοινωνικό και σωματικό αντίκτυπο σε αυτούς και τους συγγενείς 

τους 
• Παροχή πληροφοριών με τη χρήση αποτελεσματικών επεξηγηματικών 

δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ικανότητες του 

ασθενούς/συγγενών 
• Συμβουλευτική και εκπαίδευση του ασθενούς/συγγενών 

• Συζήτηση επιλογών θεραπείας με τρόπο που βοηθά τον ασθενή / συγγενείς να 

κατανοήσει πλήρως τις επιπτώσεις. Το ιατρικό προσωπικό που θα 

χρησιμοποιήσει: 
 
• Ενεργή ακρόαση 

• Μη λεκτική επικοινωνία 

• Διαχείριση άγχους 

• Δυναμική επικοινωνία 
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• Χαμηλότερος κίνδυνος εξουθένωσης για τους επαγγελματίες υγείας 

• Χαμηλότερος κίνδυνος ισχυρισμών για αμέλεια 

• Αυξημένη δημοσιοποίηση πληροφοριών από ασθενείς/φροντιστές 

• Αυξημένη συμμετοχή ασθενών/φροντιστή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

• Αυξημένη ακρίβεια της διάγνωσης 

• Καλύτερη προσκόλληση στη θεραπεία 

• Ρεαλιστικές προσδοκίες ασθενούς/συγγενών 

 
 

3.2. Εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία των κακών ειδήσεων 
 

Μια σημαντική δυσκολία προκύπτει από το γεγονός ότι η φύση αυτής της επικοινωνίας 

μπορεί πραγματικά να επιδεινώσει τα εμπόδια και τα εμπόδια μπορούν επίσης να επηρεάσουν 

αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες αντιλαμβάνονται και αφομοιώνονται από τον 

δέκτη. Εκτός από τα τυπικά εμπόδια επικοινωνίας που ισχύουν, η κοινοποίηση κακών 

ειδήσεων σε ένα κλινικό περιβάλλον συνοδεύεται από ποικίλα συγκεκριμένα εμπόδια που 

μπορεί να είναι προσωπικά, θεσμικά, κοινωνικοπολιτισμικά, κατάρτιση, επίπεδο εκπαίδευσης, 

γλωσσικά ζητήματα κ.λπ. 

 

 

 

 

Προσωπικά εμπόδια 
Διαφορετικές αντιλήψεις - Γενικά, η μετάδοση κακών ειδήσεων περιλαμβάνει μια 

τριάδα που αποτελείται από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης, τον ασθενή και τους 

στενούς συγγενείς τους. Κάθε μέλος αυτής της τριάδας μπορεί να έχει διαφορετικές αντιλήψεις 

για τα κακά νέα. 

Ψυχολογικά εμπόδια - το άτομο που πρέπει να επικοινωνήσει άσχημα νέα συχνά βιώνει 

συναισθήματα υψηλής έντασης όπως άγχος, φόβο αρνητικής αξιολόγησης και αισθάνεται ένα 

βάρος ευθύνης που συχνά οδηγεί σε απροθυμία να μοιραστεί κακά νέα. Αυτό έχει ονομαστεί 

το φαινόμενο "MUM". 

Ζώνη άνεσης - Η παροχή κακών ειδήσεων μπορεί μερικές φορές να κάνει το γιατρό να 

αισθάνεται ανίσχυρος ή ακόμη και απογοητευμένος. Η φυσική τάση να παραμείνετε σε μια 
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ζώνη άνεσης μπορεί να αναγκάσει το γιατρό να καθυστερήσει ή ακόμα και να περιορίσει την 

παράδοση κακών ειδήσεων. 

Φόβοι παρόχων υγειονομικής περίθαλψης - Οι γιατροί αποκαλύπτουν ότι συχνά 

φοβούνται να γίνουν αντιληπτοί ως κρύοι ή αδιάφοροι από τους ασθενείς και τους συγγενείς 

τους. Επιπλέον, αισθάνονται δυσφορία όταν μιλούν για το θάνατο και συχνά αισθάνονται 

ανήσυχοι περιμένοντας τις αντιδράσεις των ασθενών ή της οικογένειας στα κακά νέα. 

 

Θεσμικά εμπόδια 
Όταν πρόκειται για την κοινοποίηση κακών ειδήσεων, οι θεσμικοί περιορισμοί 

σχετίζονται κυρίως με τη συνολική οργάνωση και υποστήριξη που διαθέτει ο γιατρός. Οι 

γιατροί μπορεί να αντιμετωπίσουν χρονικούς περιορισμούς που μπορούν να επηρεάσουν όχι 

μόνο τη διαδικασία προετοιμασίας για την παροχή κακών ειδήσεων, αλλά και τη 

συναισθηματική επεξεργασία που απαιτείται μετά τη συνάντηση. Ένα άλλο παράδειγμα 

θεσμικού φραγμού είναι ότι είναι πολύ σπάνιο για τον γιατρό να λαμβάνει συναισθηματική 

υποστήριξη από συναδέλφους και ανωτέρους πριν και μετά από μια τέτοια συνάντηση και 

αυτό μπορεί να εμποδίσει την ικανότητα του γιατρού να αντιμετωπίσει τη διαδικασία. 

 

Θεσμικά εμπόδια 
 

 

 

 

 

 

 

 
Γλωσσικά εμπόδια 
Πιο συχνά, γλωσσικά εμπόδια προκύπτουν όταν ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης 

και ο ασθενής δεν μοιράζονται μητρική γλώσσα, όταν υπάρχει χρήση φρασεολογίας ή όταν 

μεταφέρονται πάρα πολλές πληροφορίες χωρίς τις απαραίτητες διευκρινίσεις, δημιουργώντας 

υπερφόρτωση πληροφοριών. Η κατανόηση της έννοιας αυτού που λέγεται μπορεί να είναι μια 

πρόκληση εάν οι άνθρωποι μιλούν πολύ γρήγορα ή χρησιμοποιούν συγκεκριμένο λεξιλόγιο. 

 

Κοινωνικοπολιτι πολιτιστικά ζητήματα 

• Ιεραρχία 
• Διασπαστική συμπεριφορά 
• Διαφορές γενεών 
• Γένος 
• Διεπαγγελματικές και ενδοεπαγγελματικές αντιπαλότητες 
• Διαφορές στα χρονοδιαγράμματα και τις ρουτίνες εργασίας 
• Διαφορετικά επίπεδα κατάρτισης, προσόντων και καθεστώτος 
• Διαφορές ευθύνης, αμοιβών και ανταμοιβών 
• Κλινικές ανησυχίες λογοδοσίας 
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένας πάροχος υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να 

αλληλεπιδρά με άτομα από εξαιρετικά διαφορετικά κοινωνικοπολιτιβανικά περιβάλλοντα. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 

Ενώ μερικοί άνθρωποι μπορεί να είναι εγγενώς προικισμένοι με καλύτερες δεξιότητες 

επικοινωνίας, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ έμπνευσης και κατάρτισης. Ως εκ τούτου, είναι 

εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβουμε ότι η έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης μπορεί να έχει 

επιζήμιες επιπτώσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ την ποιότητα της ίδιας της ιατρικής πράξης, 

αλλά και την ψυχική ευημερία των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, των ασθενών και των 

οικογενειών τους, και κυρίως, οι ανεπάρκειες επικοινωνίας μπορούν να προκαλέσουν 

αυξημένη οικονομική ζημία. 

 

3.3. Στρατηγικές για τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας 
 

   Η κοινοποίηση κακών ειδήσεων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί υψηλό 

επίπεδο επαγγελματισμού και κατάρτισης. Ο φορέας ειδήσεων πρέπει να είναι σε θέση να 

μεταφέρει το μήνυμα με τον κατάλληλο τόνο και κατανοητή ορολογία, αξιολογώντας 

παράλληλα τις αντιδράσεις του ασθενούς και των συγγενών του. Για να βοηθήσουν τα άτομα 

Στερεότυπα: οι άνθρωποι τείνουν να βασίζονται σε υπεραπλουστευμένες κλισέ για άτομα 

από διαφορετικούς πολιτισμούς, εθνότητες, κοινωνικά επίπεδα κ.λπ. 

Εθνοκεντρισμός: οι άνθρωποι τείνουν να βλέπουν άλλους πολιτισμούς μέσα από το δικό 

τους φακό.  

Αντικρουόμενες αξίες: μερικές φορές μπορεί να αισθανόμαστε ότι η συμπεριφορά των 

άλλων ανθρώπων θέτει σε κίνδυνο τις αξίες μας ή απλά δεν συμφωνούμε ή δεν κατανοούμε 

τη συμπεριφορά τους και στη συνέχεια συμβαίνουν συγκρούσεις στον πολιτισμό. Μερικές 

από τις κοινές συγκρουόμενες νοοτροπίες/συμπεριφορές είναι: 

• προτίμηση για την άμεση επικοινωνία VS έμμεση επικοινωνία 

• προτίμηση για αλληλεπιδράσεις προσανατολισμένες σε σχέσεις VS 

προσανατολισμένες σε εργασίες 

• προτίμηση για ισχυρή ανοιχτή διαφωνία VS λεπτή διαφωνία 

• προτίμηση για επίσημο VS άτυπο 

• προτίμηση για τη δομή ευελιξίας VS 

• προτίμηση για την ιεραρχία της ισότητας έναντι των VS 
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να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, έχουν αναπτυχθεί διάφορες στρατηγικές 

και μοντέλα από τους ερευνητές για την παροχή εισροών για τυποποιημένη επικοινωνία που 

έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα. 

 

Το μοντέλο SPIKES 
 

Το πρωτόκολλο SPIKES είναι ένα κοινό μοντέλο για την κοινοποίηση κακών 

ειδήσεων. Το ακρωνύμιο σημαίνει Setting and Listening,  P atient Perception, Iπροσκαλεί 

πληροφορίες, Knowledge, Exploring συναισθήματα και ενσυναίσθηση και srategy και 

σύνοψη. 

 
Πώς το ιατρικό προσωπικό ανακοινώνει κακά νέα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήματα: 

Δημιουργία - αυτό περιλαμβάνει την προετοιμασία του σταδίου για βέλτιστη 

επικοινωνία με την οργάνωση των σωστών πληροφοριών, του κατάλληλου λεξιλογίου, της 

συνεπούς ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ όλων των μελών της ομάδας υγειονομικής 

περίθαλψης. Αυτό το βήμα περιλαμβάνει επίσης την προετοιμασία όσον αφορά τον φυσικό 

χώρο και η ιδιωτικότητα θα πρέπει πάντα να αναζητείται. 

Η αντίληψη - αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση της αντίληψης του ασθενούς και της 

οικογένειάς του και πόσες πληροφορίες έχουν και πολύ σημαντικό πόσα θέλουν να μάθουν. 

• Θέσπιση κατάλληλου πλαισίου 
• Ελέγξτε την αντίληψη του ασθενούς για την κατάσταση που προκάλεσε τα 

κακά νέα 
• Προσδιορίστε τον όγκο των πληροφοριών που είναι γνωστές στον ασθενή/ 

συγγενείς και πόσες πληροφορίες είναι επιθυμητές 
• Γνωρίστε όλα τα ιατρικά γεγονότα και τις επιπτώσεις τους πριν ξεκινήσετε την 

επικοινωνία 
• Εξερευνήστε τα συναισθήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 

συνομιλίας 
• Απαντήστε με ενσυναίσθηση 
• Θέσπιση στρατηγικής στήριξης 
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Η πρόσκληση - ο ασθενής ή η οικογένεια θα πρέπει να δώσει την άδεια να μοιραστούν 

πληροφορίες. Το ιατρικό προσωπικό θα πρέπει να ρωτά σχετικά με την έκταση της 

κατανόησης και το πλαίσιο στο οποίο ταιριάζουν οι πληροφορίες και στη συνέχεια, 

χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που μοιράζεται ο ασθενής όσον αφορά την κατανόηση της 

ασθένειας, ο πάροχος ιατρικού προσωπικού θα πρέπει να ζητήσει άδεια για να μοιραστεί 

πληροφορίες. 

Η γνώση - dπροκαλώντας κακά νέα θα πρέπει να ξεκινήσει με μια προειδοποιητική 

δήλωση που επιτρέπει στον ασθενή και τους στενούς συγγενείς να προετοιμαστούν για τις 

συναισθηματικές επιπτώσεις. Αντί να χρησιμοποιείτε την τεχνική γλώσσα, δείχνοντας στους 

ασθενείς συγκεκριμένα παραδείγματα τάσεων στην εργαστηριακή εργασία ή την ακτινολογία 

μπορεί να κάνει μια αφηρημένη έννοια σαφέστερη. Η πραγματική ανταλλαγή κακών ειδήσεων 

πρέπει να γίνεται αργά, έτσι ώστε ο ασθενής και η οικογένεια να κατανοήσουν. 

Ενσυναίσθηση - Η λήψη κακών ειδήσεων μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα 

συναισθημάτων για τον ασθενή και ο ιατρικός πάροχος θα πρέπει να καταβάλει συνειδητή 

προσπάθεια να ανταποκριθεί κατάλληλα και με καλοσύνη. Η ενσυναίσθηση θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με τους ασθενείς ή τις οικογένειές 

τους. 

Στρατηγική - Η τελική συνιστώσα του μοντέλου SPIKES είναι να διαπιστωθεί σαφώς 

ότι οι ασθενείς έχουν ένα σαφές σχέδιο για το μέλλον. Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται πάντα 

ότι ο ασθενής κατανοεί τις πληροφορίες που παρέχονται για την προετοιμασία του για ενεργό 

συμμετοχή στις αποφάσεις θεραπείας. 

 
Το μοντέλο ABCDE  

 
Το πρωτόκολλο ABCDE επικεντρώνεται σε πέντε πτυχές της διαδικασίας αναφοράς 

κακών ειδήσεων. Μνημονική σημαίνει προηγμένη εκπαίδευση, οικοδόμηση θεραπευτικού 

περιβάλλοντος και σχέσης, επικοινωνία καλά, αντιμετώπιση των αντιδράσεων των ασθενών 

και της οικογένειας και αξιολόγηση των επιπτώσεων των ειδήσεων. 

 
Βήματα: 

Προηγμένη εκπαίδευση - cεξετάζουν προσεκτικά το ιστορικό του ασθενούς, κάνουν 

νοητικές πρόβες και προετοιμάζονται συναισθηματικά. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει τη λήψη 

ρυθμίσεων για την παρουσία ενός ατόμου υποστήριξης εάν ο ασθενής το επιθυμεί αυτό, καθώς 

και τον προσδιορισμό του τι γνωρίζει ο ασθενής για την κατάστασή του. 
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Καλή επικοινωνία - αποφύγετε τεχνικούς όρους, ιατρική ορολογία και 

συντομογραφίες και προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε απλή γλώσσα. Αφήστε παύσεις και 

μην βιαστείτε τον ασθενή, αλλά μάλλον κινηθείτε με το ρυθμό τους. 

Αντιμετωπίστε τις αντιδράσεις των ασθενών και της οικογένειας - εξασκηθείτε 

στην ενεργή ακρόαση, εξερευνήστε τα συναισθήματα και εκφράστε ενσυναίσθηση. 

Αντιμετωπίστε τα συναισθήματα όπως προκύπτουν. 

Αξιολογήστε τις επιπτώσεις των ειδήσεων - Αποσαφήνιση και διόρθωση της 

παραπληροφόρησης εάν είναι απαραίτητο. Εξερευνήστε τι σημαίνουν όλες οι παρεχόμενες 

πληροφορίες για τον ασθενή και τους αγαπημένους σας, ενώ γνωρίζετε τα συναισθήματά σας 

και της ομάδας σας. 

 

 
Το μοντέλο REDE  
 

Το μοντέλο REDE προέρχεται από ένα εννοιολογικό πλαίσιο που θέτει στο επίκεντρο 

τη σχέση παρόχου υγειονομικής περίθαλψης-ασθενούς. Έχει σχεδιαστεί ως ένας οργανισμός 

εμπειρικά επικυρωμένων δεξιοτήτων επικοινωνίας, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε τρία 

κύρια συστατικά μιας σχέσης: 

• Ιδρύω 

• Ανάπτυξη 

• Δέσμευση 

• Σχέση 

 

Οι πρώτες εντυπώσεις μετράνε.  Πάντα προσπαθήστε να μεταδώσετε σεβασμό και 

αξία, γιατί ο τρόπος με τον οποίο το σκηνικό έχει οριστεί για τη συζήτηση έχει σημασία ακόμα 

και αν με την πρώτη ματιά είναι άσχετο με την κλινική εικόνα. Κάντε μια συνειδητή 

προσπάθεια να δείξετε ότι ανταποκρίνεστε και ότι τους βλέπετε ως ένα άτομο πρώτα και έναν 

ασθενή δεύτερο. 

Πάντα να προσπαθείτε να μοιραστείτε την ημερήσια διάταξη, καθώς οι αντιδράσεις 

των ασθενών μπορεί να είναι εξαιρετικοί δείκτες που θα σας βοηθήσουν να ελαχιστοποιήσετε 

τις προκαταλήψεις σας σχετικά με τις ανησυχίες και τις προτεραιότητες του ασθενούς και 

επίσης να διευκολύνετε τη συνεργασία. 
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Παρουσιάστε την τεχνολογία ως συνεργάτη. Οι ασθενείς συχνά δεν καταλαβαίνουν 

ότι οι υπολογιστές και τα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία και έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της ιατρικής πράξης και τείνουν να το βλέπουν ως υποτιμητή. Είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί μέσο βελτίωσης και διευκόλυνσης της 

υγειονομικής περίθαλψης. 
Ανάπτυξη - αυτή η φάση περιστρέφεται γύρω από την ανάπτυξη και την εξέλιξη της 

σχέσης καθώς καθιερώνεται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει την καλύτερη 

γνωρίσω το άτομο και την κατανόηση της κλινικής του εικόνας σε ένα σύνθετο βιοψυχιανικό 

πλαίσιο. 
Εξασκηθείτε στην ανακλαστική ακρόαση με τρόπο που σας επιτρέπει να 

κατανοήσετε και να αναγνωρίσετε το επιδιωκόμενο νόημα του μηνύματος του ασθενούς σας. 

Αυτή η τεχνική έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει το άνοιγμα, την αποκάλυψη και τη βελτίωση της 

επικοινωνίας. 
Προκαλέστε αφήγηση και προοπτική. Είναι συνηθισμένο να έχετε μια προσέγγιση 

με επίκεντρο τη συλλογή δεδομένων κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης ιστορίας της 

παρούσας ασθένειας, αλλά είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσετε επίσης να κατανοήσετε 

την προοπτική του ασθενούς για τα συμπτώματα. Προσπαθήστε να είστε περίεργοι και να 

εξερευνήσετε την ψυχοκοινωνική αντίδραση στα συμπτώματα και την ιδέα της ασθένειας 

καθώς και τα κλινικά γεγονότα. 
Δέσμευση - αυτή η φάση ασχολείται κυρίως με τις εκπαιδευτικές και θεραπευτικές 

πτυχές της αλληλεπίδρασης του ασθενούς. Η συμμετοχή των ασθενών βελτιώνει τα συνολικά 

αποτελέσματα για την υγεία αυξάνοντας την κατανόηση και την ανάκληση, την αυτάρκεια και 

την αποτελεσματικότητα και τη συμμόρφωση με τις συστάσεις. 
Μην κάνεις μονόλογο. Σε γενικές γραμμές, υπάρχει ένας μεγάλος όγκος πληροφοριών 

που λαμβάνει ο ασθενής κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στον πάροχο υγειονομικής 

περίθαλψης και συχνά δεν καταλαβαίνουν ή θυμούνται με ακρίβεια ένα σημαντικό ποσό από 

αυτό. Προσπαθήστε να συμμετάσχετε σε διάλογο και να τονίσετε τη σημασία του ρόλου του 

ασθενούς στο δικό του σχέδιο θεραπείας ή διαχείρισης της υγείας. 
Διανείμετε αποτελεσματικά. Η απλή δήλωση ιατρικών γεγονότων μπορεί να μην είναι 

πάντα αρκετή. Κάντε μια προσπάθεια να πλαισιώστε τις πληροφορίες σε ένα πλαίσιο που ο 

ασθενής κατανοεί και να τους επιτρέψετε να ζητήσουν διευκρινίσεις. 
Δώσε ένα τέλος. Προσπαθήστε να αναθεωρήσετε το χρόνο που δαπανάται και να 

επιδείξετε σεβασμό και σημασία και προσπαθήστε να διαβεβαιώσει τον ασθενή ότι η σχέση 

σας είναι μια συνεχής συνεργασία. 
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Το μοντέλο PEWTER  
 

Το πρωτόκολλο PEWTER αναπτύχθηκε αρχικά ως εργαλείο για τους σχολικούς 

συμβούλους, αλλά έχει υιοθετηθεί σε κλινικές ρυθμίσεις ως πλαίσιο για να βοηθήσει στην 

αποτελεσματική επικοινωνία των κακών ειδήσεων. Η μνημονική σημαίνει Προετοιμασία, 

Αξιολόγηση, Προειδοποίηση, Προειδοποίηση, Συναισθηματική Ανταπόκριση και 

Ανασυνταγματική. 

 

Βήματα: 
Προετοιμασία - αυτό το στάδιο είναι πολύ περίπλοκο και μπορεί να θεωρηθεί τόσο 

εσωτερικό όσο και εξωτερικό. Περιλαμβάνει ικανότητα στην εφαρμογή δεξιοτήτων 

επικοινωνίας καθώς και επίγνωση των προσωπικών σκέψεων, αξιών και πεποιθήσεων. Ο 

πάροχος υγειονομικής περίθαλψης πρέπει συνειδητά να κατανοήσει τον ρόλο που 

παρουσιάζουν στην επικοινωνία και να προσπαθήσει να μετατοπίσει το πρότυπο από «την 

κυρία που φέρει» στην «καθοδήγηση της βοήθειας ενός ασθενούς σε ένα ταξίδι σε ένα νέο 

στάδιο της ζωής». Η άποψη αυτού του ρόλου θα καθορίσει τα χαρακτηριστικά της 

επικοινωνίας, θα επηρεάσει τη λεκτική και μη λεκτική προσέγγιση κ.λπ. Όσον αφορά τις 

εξωτερικές πτυχές, το φυσικό περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να επιλέγεται 

προσεκτικά και να είναι προετοιμασμένο να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και να 

περιορίζει τις διακοπές, τους περισπασμούς και άλλα πιθανά εμπόδια. Αυτή η φάση 

περιλαμβάνει επίσης την εξέταση όλων των αρχείων ασθενών και των διαθέσιμων 

πληροφοριών πριν από το ραντεβού και την προετοιμασία του ραντεβού με τρόπο που να 

λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο και τις προσωπικές περιστάσεις του ασθενούς, το χρονοδιάγραμμα 

του ραντεβού κ.λπ. 

Αξιολόγηση - αυτό το βήμα περιλαμβάνει την αξιολόγηση του τι γνωρίζει, υποψιάζεται 

ή κατανοεί ο ασθενής για την κατάσταση. Αυτό επιτρέπει τη διόρθωση οποιασδήποτε 

παραπληροφόρησης πριν μεταδοθούν τα κακά νέα. 
Προειδοποίηση - αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία, καθώς επιτρέπει 

στον ασθενή να αρχίσει να επεξεργάζεται το γεγονός ότι έρχονται κακά νέα. Αυτό γίνεται 

συνήθως χρησιμοποιώντας μια λεκτική δομή όπως "Φοβάμαι ότι έχω κάποια δύσκολα νέα να 

μοιραστώ μαζί σας" ακολουθούμενη από μια παύση που επιτρέπει στον ασθενή να έχει τη 

γνωστική και συναισθηματική μετατόπιση και να επεξεργαστεί την ιδέα ότι κάτι δεν πάει καλά. 
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Κοινή χρήση - αυτό είναι το στάδιο όπου ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης 

μοιράζεται τα νέα με τον ασθενή. Αυτό είναι γενικά το στάδιο όπου ο πάροχος υγειονομικής 

περίθαλψης βιώνει το υψηλότερο επίπεδο άγχους. Είναι σημαντικό σε αυτό το στάδιο να 

παρουσιάσετε πληροφορίες με συμπονετικό τρόπο, να χρησιμοποιήσετε εύκολο να 

κατανοήσετε το λεξιλόγιο, να αποφύγετε τεχνικούς όρους και φρασεολογία και πολύ 

σημαντικό να παρουσιάσετε πληροφορίες με τρόπο που σας επιτρέπει να απευθύνεστε στον 

ασθενή και μετά από κάθε πληροφορία βεβαιωθείτε ότι κατανοούν σαφώς τις πληροφορίες 

που κοινοποιούνται. 
Συναισθηματική αντίδραση - σε αυτό το στάδιο το άγχος βρίσκεται στο 

αποκορύφωμά του για τον ασθενή και αρχίζουν να ανταποκρίνονται συναισθηματικά στα νέα 

που λαμβάνουν. Είναι πολύ σημαντικό για τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης να δώσει 

προσοχή σε αυτή την απάντηση και να αξιολογήσει εάν χρειάζονται διαλείμματα ή ακόμη και 

άλλο ραντεβού σε διαφορετική χρονική στιγμή, καθώς ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να 

συγκλονίζονται. Σε αυτό το στάδιο, ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να 

αξιολογήσει κατά πόσον μπορεί να είναι απαραίτητο να συμμετέχουν μέλη της οικογένειας ή 

φίλοι. 

Ανασυντάξη - αυτό είναι το τελικό στάδιο του πρωτοκόλλου PEWTER και 

περιλαμβάνει τη βοήθεια του ασθενούς να καθορίσει ποια μέτρα πρέπει να λάβει στη συνέχεια. 

Εκτός από τις θεραπευτικές κατευθυντήριες γραμμές, ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης θα 

πρέπει να κατευθύνει τον ασθενή σε κατάλληλους πόρους, ομάδες υποστήριξης ή πρόσθετες 

υπηρεσίες που μπορεί να είναι χρήσιμες για τη διαχείριση της κατάστασης. Είναι σημαντικό 

να παρουσιάσουμε πληροφορίες με τρόπο που να προσφέρει ελπίδα χωρίς να είναι ρεαλιστική. 

Σε λιγότερο αρνητικά σενάρια, αυτό μπορεί να είναι ελπίδα για θεραπεία, ελπίδα ότι η 

ποιότητα ζωής δεν θα αλλάξει ή ότι η πρόγνωση δεν είναι περιοριστική για τη ζωή. Ωστόσο, 

σε ορισμένα πλαίσια, η ελπίδα μπορεί να μην είναι προφανής και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στον τρόπο με τον οποίο συζητούνται τα πράγματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα 

πρέπει να προσφέρεται ελπίδα για υποστήριξη, ελπίδα για συνεχείς σχέσεις με την ομάδα 

υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ. 

 
 
Το μοντέλο 10 βημάτων της Kaye 
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Σε αντίθεση με τα μοντέλα που παρουσιάζονται παραπάνω, αυτό το μοντέλο δεν είναι 

μια μνημονική προσέγγιση, αλλά μάλλον μια προσέγγιση με επίκεντρο το έργο σε βήματα που 

θα πρέπει να υπάρχουν σε οποιαδήποτε συνάντηση επικοινωνίας κακών ειδήσεων. 

 

Βήματα: 
Προετοιμασία - αυτό το στάδιο περιλαμβάνει τη γνώση και την κατανόηση όλων των 

πληροφοριών σχετικά με τον ασθενή και τι θέλουν για τη συζήτηση. Αυτό το βήμα 

περιλαμβάνει επίσης την προετοιμασία ενός κατάλληλου φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο 

είναι ιδιωτικό και στο οποίο υπάρχουν επαρκή άνετα καθίσματα για όλους τους παρόντες. 

Αυτό το βήμα εισάγει επίσης τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης (εάν αυτή είναι η πρώτη 

φορά που συναντιούνται). 

Τι ξέρει ο ασθενής; - αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την ανακάλυψη του τρόπου με τον 

οποίο ο ασθενής αντιλαμβάνεται την κατάσταση και τα γεγονότα. Αυτή είναι η στιγμή να 

ζητήσετε μια αφήγηση των γεγονότων από τον ασθενή ή την οικογένεια. Προσπαθήστε να 

χρησιμοποιήσετε όσο το δυνατόν πιο ανοιχτές ερωτήσεις, όπως "Πώς ξεκίνησαν όλα;" 
Περισσότερες πληροφορίες που ζητούνται - σε αυτό το στάδιο, ο πάροχος 

υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να αξιολογήσει πόσες πληροφορίες θέλει ο ασθενής σε αυτό 

το σημείο. Αυτό μπορεί να γίνει ακολουθώντας μη λεκτικά συνθήματα, καθώς και κάνοντας 

ερωτήσεις βαθμονόμησης όπως "Θα θέλατε να εξηγήσω περισσότερα σχετικά με αυτό;" 
Δώστε μια προειδοποίηση - αυτό είναι το βήμα που σας επιτρέπει να προετοιμάσετε 

τον ασθενή για τα νέα που πρόκειται να λάβει. Αυτό γίνεται με μια προειδοποιητική δήλωση 

όπως "Φοβάμαι ότι αυτό ακούγεται σοβαρό" ή "φοβάμαι ότι έχω κάποια δύσκολα νέα να 

συζητήσω". Είναι σημαντικό να επιτρέπετε πάντα μια παύση για να αντιδράσει ο ασθενής. 
Επιτρέψτε την άρνηση - σε αυτό το στάδιο πρέπει να επιτρέψετε στον ασθενή να 

ελέγξει τον όγκο των πληροφοριών που λαμβάνει. Για ορισμένα άτομα η άρνηση είναι ένας 

αμυντικός μηχανισμός. 
Εξηγήστε αν σας ζητηθεί - Είναι σημαντικό να παρέχετε βήμα προς βήμα εξηγήσεις 

όταν σας ζητηθεί. Πρέπει να γεφυρώσετε το κενό πληροφόρησης με σημαντικό και 

ενσυναίσθηση τρόπο, όποτε μετά από τέτοιες συνομιλίες, ο τρόπος με τον οποίο δόθηκαν 

εξηγήσεις θυμόμαστε με μεγαλύτερη ακρίβεια από τις ίδιες τις λεπτομέρειες. 
Ακούστε τις ανησυχίες - σε αυτό το στάδιο πρέπει να ρωτήσετε τον ασθενή για τα 

συναισθήματα και τις σκέψεις του και να του δώσετε χώρο να ανταποκριθεί, ενώ τους κάνετε 

να αισθάνονται άνετα να εκφράσουν πώς αισθάνονται. Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις όπως 

"Ποιες είναι οι ανησυχίες σας αυτή τη στιγμή;". 
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Ενθαρρύνετε την ενημέρωση και την έκφραση συναισθημάτων και αναγνωρίστε 

τα - αυτό το στάδιο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον ασθενή, καθώς μπορείτε να μεταφέρετε 

την εκτίμηση και την εκτίμηση για τον ασθενή και την κατάστασή του. Μπορείτε να τους 

κάνετε να αισθάνονται ότι ακούγονται και γίνονται κατανοητοί χωρίς κρίση. 
Περίληψη και σχέδιο - αυτό είναι το στάδιο όπου όλες οι ανησυχίες πρέπει να 

συνοψιστούν και να αντιμετωπιστούν, το σχέδιο θεραπείας ή διαχείρισης ασθενειών θα πρέπει 

να παρουσιαστεί και να εξηγηθεί, καθώς και το στάδιο όπου μπορεί να ενθαρρυνθεί η ελπίδα. 
Δείξτε ετοιμότητα - αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την αναγνώριση ότι οι μελλοντικές 

ανάγκες και ανησυχίες μπορεί να αλλάξουν και να προσφέρουν ετοιμότητα για οποιαδήποτε 

μελλοντική επικοινωνία και βοήθεια στον ασθενή και την οικογένεια. 

 

 

 
 
 
 
 
 

3.4. Παράδοση κακών ειδήσεων στο τηλέφωνο 
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Η παροχή κακών ειδήσεων είναι ένα δύσκολο έργο, ανεξάρτητα από το πόσες 

ελαφρυντικές περιστάσεις υπάρχουν, και όταν οι συζητήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται 

μέσω τηλεφώνου, οι προκλήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου, όταν ο κόσμος επηρεάζεται από την πανδημία COVID 19, οι επισκέψεις στα 

νοσοκομεία έχουν περιοριστεί μαζικά και πολλοί πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης έχουν 

κληθεί να μεταδίδουν ευαίσθητα νέα μέσω τηλεφώνου περισσότερο από ποτέ. Επιπλέον, οι 

πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης έχουν κληθεί να βρουν λύσεις και τρόπους για να 

κρατήσουν τους ασθενείς σε επαφή με τους αγαπημένους τους, ακόμη και όταν η πρόσβασή 

τους σε ιατρικές εγκαταστάσεις έχει απαγορευτεί. 

 

Βήματα: 
Προετοιμαστείτε για το τηλεφώνημα με τον ίδιο τρόπο που θα κάνατε αν 

συναντιόντουσαν πρόσωπο με πρόσωπο. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε όλα τα γεγονότα και έχετε 

επιλέξει ένα περιβάλλον όπου η τηλεφωνική συνομιλία μπορεί να πραγματοποιηθεί στην 

ιδιωτικότητα και με όσο το δυνατόν λιγότερους περισπασμούς (κάντε το από το ιδιωτικό σας 

γραφείο και όχι από την αίθουσα υποδοχής ή διαλογής του νοσοκομείου). Είναι επίσης 

σημαντικό να ελέγξετε ότι ο λαμολής κλήσης βρίσκεται στο σωστό περιβάλλον για να 

συζητήσει τέτοιες ειδήσεις. 
Επιβεβαιώστε την ταυτότητα και τη σχέση του καλούντος με τον ασθενή και 

φροντίστε να παρουσιάσετε τον εαυτό σας και το ρόλο σας σε σχέση με τον ασθενή. 
Προειδοποιήστε τον ασθενή ή τους συγγενείς σας και βεβαιωθείτε ότι έχετε 

σταματήσει πριν πείτε άσχημα νέα. Χρησιμοποιήστε δομές όπως "Φοβάμαι ότι τηλεφωνώ με 

κάποια άσχημα νέα" ή "Μακάρι να είχα καλύτερα νέα να σας δώσω σήμερα" ή "Λυπάμαι, 

μακάρι να μην χρειαζόταν να σας πω αυτού του είδους τα νέα σήμερα". Σε αυτό το σημείο, 

μπορεί να θέλετε να προτείνετε ότι το άτομο κάθεται για τη συζήτηση. 
Εάν κάποιος άλλος είναι παρών με τον καλούμενο, προσφέρετε να μιλήσετε μαζί του 

ή προσφέρετε να καλέσετε ένα άλλο άτομο που μπορεί να ανησυχεί και είναι σημαντικό να 

επαναλάβετε ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες σε όλους τους καλούντες για να επιβεβαιώσετε το 

μήνυμα. 
Μην τερματίσετε την τηλεφωνική συνομιλία πριν το άλλο άτομο δηλώσει ότι είναι 

έτοιμο να το τερματίσει. 
Βεβαιωθείτε ότι το άτομο που λαμβάνει τα κακά νέα έχει άμεσα στοιχεία 

επικοινωνίας για εσάς ή έναν συνάδελφο που εμπλέκεται στην κατάσταση. 
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Μετά το τέλος της τηλεφωνικής κλήσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει το 

προσωπικό της ρεσεψιόν και της ασφάλειας για την κατάσταση και ότι η οικογένεια θα πρέπει 

να φτάσει. 
Εάν είναι δυνατόν, προσπαθήστε να διασφαλίσετε ότι η οικογένεια θα συναντηθεί με 

ένα μέλος του προσωπικού κατά την άφιξη και ότι θα τους προσφερθεί υποστήριξη 

(διατυπώσεις, έγγραφα κ.λπ.). 

 

    

 
 
 
 
 
 
 

3.5. Ανταπόκριση στο συναίσθημα του ασθενούς 
 

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ευαίσθητα ή δύσκολα νέα θα προκαλέσουν 

συναισθηματικές αντιδράσεις από τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Ενώ η ένταση και το 

είδος της αντίδρασης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά - από το κλάμα στην επιθετικότητα και 

πέρα από αυτό - η ικανότητα να ακούτε, να αναγνωρίζετε και να ανταποκρίνετε κατάλληλα 

στα συναισθήματα των ασθενών και των αγαπημένων τους είναι ένα πολύτιμο χαρακτηριστικό 

που είναι απαραίτητο για έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. 

Ένας ασθενής ή συγγενής του μπορεί να γίνει προκλητικός για πολλούς λόγους, όπως 

θλίψη, κακουχία, κατάχρηση ουσιών, φόβος, άγχος, γλωσσικές δυσκολίες, κακές εμπειρίες του 

παρελθόντος, απογοήτευση, ενοχή κ.λπ. Αυτοί οι λόγοι μπορεί να τους προκαλέσουν να είναι 

θυμωμένοι, βίαιοι, ευσεβείς, απειλητικοί και απρόθυμοι να ακούσουν και να συνεργαστούν. Η 

αντιμετώπιση αυτών των αντιδράσεων απαιτεί φροντίδα, κρίση και έλεγχο, και οποιαδήποτε 

απόκλιση μπορεί να καταλήξει να επιδεινώσει την κατάσταση. Είναι σημαντικό να 

παραμείνετε πάντα ήρεμοι, να ακούτε το μήνυμά τους και να κάνετε ανοιχτές ερωτήσεις, 

αναγνωρίζοντας τα παράπονά τους. Η επίδειξη προθυμίας για ομιλία μπορεί να δώσει στον 

απείθαρχο ασθενή την ευκαιρία να δηλώσει τι προκαλεί τον θυμό του και η κατανόηση αυτού 

μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την εξεύρεση λύσης. 

 

• Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον τόνο της φωνής σας.  

• Είναι εξαιρετικά σημαντικό επειδή δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλα 

στοιχεία μη λεκτικής επικοινωνίας.  
• Μεταφέρετε κακά νέα με ενσυναίσθηση και απλότητα και χρησιμοποιήστε 

σιωπή για να επιτρέψετε στον δέκτη να επεξεργαστεί και να αντιδράσει σε κάθε 

μέρος της συνομιλίας. 
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Εργαλεία για την αξιολόγηση των συναισθημάτων των ασθενών 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο βίαιης συμπεριφοράς 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Αύξηση των πιθανοτήτων ασφάλειας 
 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ένας πάροχος υγειονομικής περίθαλψης να είναι 

κατάλληλα εξοπλισμένος για να λάβει αποφάσεις που μειώνουν τον κίνδυνο επιθετικών και 

επικίνδυνων συμβάντων, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες ασφάλειας. Υπάρχουν διάφορες 

τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας πάροχος υγειονομικής περίθαλψης για να διαχέει 

μια τεταμένη κατάσταση και να αποκλείσει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση. 

 

• χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση 

• προβλήματα ψυχικής αστάθειας 

• αστάθεια της απασχόλησης 
• ιστορικό προηγούμενης βίας ή καταστροφής περιουσίας 

• διάγνωση ψυχικής διαταραχής ή διαταραχής προσωπικότητας 

• διαταραχή χρήσης ουσιών 

• δηλητηρίαση από ουσία 

• απόσυρση από οινόπνευμα, οπιοειδή ή βενζοδιαζεπίνες 

• ψύχωση 
• παρανοϊκές παραισθήσεις 

• σωματική διέγερση 

• λεκτική επιθετικότητα 

• αναποτελεσματική διαχείριση του πόνου 

• θυμός 
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Το πλαίσιο LEAP 
Μία από τις βασικές τεχνικές που είναι χρήσιμες σε καταστάσεις υψηλής σύγκρουσης 

είναι το πρωτόκολλο LEAP. Μνημονικό σημαίνει Ακούστε, Συμπάσχω, Συμφωνώ και 

Συνεργάτης. Αυτό το πρωτόκολλο είναι χρήσιμο όταν αντιμετωπίζετε ασθενείς που βιώνουν 

συναισθηματικές κρίσεις καθοδηγώντας τη λεκτική ανταλλαγή και παρέμβαση. Αυτό το 

πλαίσιο σας επιτρέπει να ορίσετε όρια και να εντοπίσετε τις συνέπειες χωρίς να απειλείτε τον 

ασθενή. Παράδειγμα φράσης: "Η συμπεριφορά σας καθιστά δύσκολη τη βοήθειά σας. Θα 

ήθελα να ηρεμήσετε ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε για να σας κάνουμε να νιώσετε 

καλύτερα / και να κάνετε τον πόνο να σταματήσει / κλπ.)». 

 

Τι να κάνετε στο ιατρικό περιβάλλον 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

3.7. Τεχνικές αφαλάτωσης 
 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες ενότητες, οι ασθενείς και οι συγγενείς τους μπορεί 

να βιώσουν και να παρουσιάσουν δύσκολες συμπεριφορές που προκαλούνται από χρόνιο και 

συναισθηματικό πόνο, απώλεια, φόβο, απόσυρση ουσιών ή εθισμό κ.λπ. Αυτές οι καταστάσεις 

μπορούν να γίνουν όχι μόνο εξαιρετικά δυσάρεστες για τους παρόχους υγειονομικής 

περίθαλψης και τους ίδιους τους ασθενείς, αλλά μπορούν επίσης να γίνουν επικίνδυνες. 
 
Το μοντέλο Dix και σελίδας  
 

Το Dix and Page είναι ένα κυκλικό μοντέλο που περιλαμβάνει τρία στοιχεία που είναι 

αλληλένδετα: αξιολόγηση, επικοινωνία και τακτική. (ACT) Η κυκλική πτυχή αναφέρεται στο 

γεγονός ότι κάθε στοιχείο πρέπει να επανεξετάζεται συνεχώς κατά την εφαρμογή της μεθόδου. 

• Λεκτική παρέμβαση και καθορισμός του ορίου 

• Ήρεμη στάση του σώματος και επικοινωνία με ουδέτερη φωνή 

• Αποφύγετε να μαλώνουμε και να αντικρούουμε 

• Αποφύγετε την έντονη επαφή με τα μάτια 

• Διατηρήστε επαρκή και κατάλληλο χώρο μεταξύ εσάς και των συγγενών του 

ασθενούς/ασθενούς 
• Επικυρώνουν τις ανησυχίες του ασθενούς και αναγνωρίζουν την άποψή τους 
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Αξιολόγηση της συμπεριφοράς του ασθενούς ή του συγγενή του 
v Κατάσταση - αναφέρεται στα στοιχεία στα οποία επικεντρώνεται ο ασθενής ή ο 

συγγενής λίγο πριν επιδείξει επιθετική συμπεριφορά 

v Αξιολόγηση - αναφέρεται στην κατανόηση της κατάστασης από τον ασθενή ή τον 

συγγενή 

v Θυμός - αναφέρεται στη συναισθηματική αντίδραση στην αξιολόγηση 

v Αναστολή - αναφέρεται στη στάση του ασθενούς ή του συγγενή και τη γενική ικανότητα 

διαχείρισης της επιθετικότητας 

v Επιθετικότητα - αναφέρεται στο πραγματικό αποτέλεσμα συμπεριφοράς 

 

Διατήρηση μιας μη επιθετικής στάσης του σώματος 
v Αποφυγή σωματικής επαφής με τον ασθενή (ακόμα και αν προορίζεται ως 

καταπραϋντική ή απαλή αφή) 

v Αποφυγή της χρήσης της ορολογίας 

v Αποφυγή περιγραφής του ατόμου που μεταφέρει άσχημα νέα  

v Εφιστώντας την προσοχή στις επιπτώσεις της συμπεριφοράς του ασθενούς ή του 

συγγενή του 

 

Τακτική 
v Κύκλος στάσης και συμπεριφοράς 

v Η εξίσωση win-lose 

v Επίλυση συγκρούσεων 

v Ευθυγράμμιση στόχων 

v Ανάλυση συναλλαγών 

 

 

Το μοντέλο Τέρνμπουλ  
 

• νομικά ζητήματα (όπως τα δικαιώματα συγκράτησης) 

• θεωρίες επιθετικότητας 

• tρήγματα επιθετικότητας 

• δεξιότητες αποκλιμάκωσης 
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• σεβασμός προς τον ασθενή 

• βασικός έλεγχος και συγκράτηση (όπως συστήματα συγκράτησης καρπού.) 

• προηγμένος έλεγχος και συγκράτηση (όπως συγκράτηση, μετεγκατάσταση κ.λπ.) 

• ενσωμάτωση επιβράδυνσης, ελέγχου και συγκράτησης 

• οδηγίες πρακτικής 

• αναφορά συμβάντος 

 

Το Turnbull et al. αναφέρεται σε επτά σημαντικές δεξιότητες για λεκτική και μη 

λεκτική αντίδραση στην επιθετικότητα: 

• ζητήστε βοήθεια από τους συναδέλφους σας 

• κάντε ερωτήσεις σχετικά με τα συναισθήματα του ασθενούς/ συγγενή 

• δώστε σαφείς οδηγίες 

• διατήρηση φιλικής επαφής με τα μάτια και μη απειλητικής στάσης του σώματος 

• να είστε συμπονετικοί και ικανοί να διαχωρίσετε τον εαυτό σας από το "σύστημα" 

• δείχνουν ανησυχία 

• επιδεικνύουν ενσυναίσθηση που ταιριάζει με τη διάθεση του ασθενούς/συγγενή 

 

Το μοντέλο ασφαλούς προς τα εμπρός  
 
Στοιχεία μοντέλου: 

• κοινότητα ασθενούς (αλληλεπίδραση ασθενούς-ασθενούς) 

• χαρακτηριστικά του ασθενούς (συμπτώματα και δημογραφικά στοιχεία) 

• κανονιστικό πλαίσιο (νομικό πλαίσιο και νοσοκομειακή πολιτική) 

• ομάδα προσωπικού (πώς το προσωπικό διαχειρίζεται τα συναισθήματα και 

αλληλεπιδρά μεταξύ τους) 

• φυσικό περιβάλλον (νοσοκομειακή διαρρύθμιση και άνεση) 

• έξω από το νοσοκομειακό περιβάλλον (πώς είναι η οικογένεια και η κοινότητα του 

ασθενούς έξω από το νοσοκομείο). 

• γσημεία έναρξης - καταστάσεις όπου μπορεί να προκύψει επιθετικότητα ως 

αποτέλεσμα ενός από τους τομείς προέλευσης. 

• pδιαμορφωτές - τους τρόπους με τους οποίους οι ασθενείς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

• τροποποιητές - πώς το προσωπικό διαχειρίζεται τους ασθενείς ή το περιβάλλον για τη 

μείωση των συγκρούσεων. 
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• conflict - οποιαδήποτε συμπεριφορά ασθενούς που απειλεί τη δική τους ασφάλεια ή 

την ασφάλεια των άλλων. 

• containment - τρόποι με τους οποίους το προσωπικό διαχειρίζεται τις συγκρούσεις, π.χ. 

φαρμακευτική αγωγή, απομόνωση, αυτοσυγκράτηση κ.λπ. 

 

Τι να κάνετε στο ιατρικό προσωπικό 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Αςολοκληρώσουμε 
 

Τα κακά νέα ορίζονται ως κάθε πληροφορία που παράγει αρνητικές επιπτώσεις, 

αρνητική συνέπεια στις προσδοκίες ενός ατόμου για το παρόν και το μέλλον του. Το γεγονός 

ότι η επικοινωνία δεν είναι εύκολη είναι σύνηθες για τον απλό παρατηρητή. Η καθιέρωση της 

v Μην κρίνετε 
v Να είστε ενήμεροι για τον προσωπικό χώρο 
v Να είστε ενήμεροι για μη λεκτικές πτυχές 
v Να έχεις επίγνωση των δικών σου 

συναισθημάτων. 
v Τα συναισθήματα είναι σημαντικά 
v Εκτόνωση προκλητικών ερωτήσεων 
v Να επιτρέπεται η σιωπή 
v Δεν είναι προσωπικό. 
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σχέσης δεν είναι συνέπεια κάποιας έμφυτης ικανότητας, αλλά είναι μια ικανότητα που μπορεί 

να μάθει, ειδικά όταν μιλάμε για κακά νέα. Η κοινοποίηση κακών ειδήσεων θα πρέπει να 

προστεθεί στις προτεραιότητες κατάρτισης των μελλοντικών ιατρών εν αναμονή της αλλαγής 

των γενεών. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να οργανωθεί ένα κατάλληλο περιβάλλον για την 

κοινοποίηση κακών ειδήσεων, επομένως είναι απαραίτητο να επανεξετάσουμε τους χώρους 

που είναι αφιερωμένοι σε αυτό το έργο σε οποιοδήποτε ιατρικό ίδρυμα. Τελευταίος αλλά 

εξίσου σημαντικός, η εργασία σε ιατρικές μονάδες τον τελευταίο καιρό περιλαμβάνει την 

ενσωμάτωση διεπιστημονικών ομάδων και την υποστήριξη του προσωπικού που έχει εμπειρία 

στη διαχείριση της συναισθηματικής υπερφόρτωσης. Έτσι, ο επαγγελματίας υγείας πρέπει να 

είναι σε θέση να το κάνει αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

 


