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Bad News Communication Protocols 
 in the Medical Field

Curs de Comunicare
Partea 2 - Elemente avansate



 patru categorii principale:
1. Verbal

2. Nonverbal
3. Scris

4. Vizual
 

Tipuri de comunicare 



- un proces convenit și care
utilizează un sistem de

simboluri guvernat de reguli,
care sunt utilizate pentru a

împărtăși sensul
 

- implică utilizarea limbajului
cu scopul de a transfera

informații

Comunicarea verbală



- comunicarea verbală NU se referă doar la
comunicarea vorbită

- este vorba despre limbaj, atât vorbit, cât și scris. 
 

Când comunicarea verbală se manifestă prin
limbajul vorbit, este denumită orală iar prin limbajul

scris sau semne este denumită non-orală.



 Comunicare Verbală Comunicare Nonverbală

ORAL limbajul vorbit râs, plâns, tușit, etc.

NON-ORAL limbajul scris/ limbajul semnelor gesturi, limbaj corporal, etc.

 Exemplu



Verbal - OralExemplu 



Verbal - OralExemplu 



Verbal - Non-OralExemplu 



Verbal - Non-OralExemplu 



Non-Verbal - Non-OralExemplu 



Non-Verbal -OralExemplu 



se bazează pe simboluri care reprezintă altceva

Comunicarea 



cuvintele (simbolurile) sunt
alcătuite din litere (componente)
care, atunci când sunt utilizate
într-o anumită ordine, reprezintă
atât obiectul real, cât și
interpretarea noastră a acelui
obiect





Arbitrar



o pisică reală care
arată într-un
anumit fel

pisica în viziunea
expeditorului

Exemplu 

ilustrarea acordului că simbolul „pisică” reprezintă atât o pisică
reală, cât și ideea expeditorului de pisică- simbolul este arbitrar 



Comunicarea este în general
considerată reușită atunci
când se ajunge la un acord
cu privire la simbolurile
utilizate



un simbol poate avea mai
multe semnificații posibile

Ambiguu



Am pus panglica
în păr 

Exemplu 



Am pus panglica
în păr 

Exemplu 



Exemplu 

Am o pasiune
pentru liliac



Exemplu 

Am o pasiune
pentru liliac



simbolurile nu sunt materiale sau fizice

Abstract

această caracteristică ne
permite să comunicăm
concepte complexe într-un
mod simplificat.



Exemplu 

Rezidenții sunt la masă.
 
 

Rezidenții = toți medicii
rezidenți din incintă fără

a fi nevoie să definim
toate caracteristicile

separate (niveluri, ani,
specialități etc.) 



Pentru o comunicare verbală eficientă sunt foarte
importante abilitățile subtile precum capacitatea de
a clarifica și reflecta, dar și  elementele comunicării
non-verbale, cum ar fi limbajul corpului, tonul vocii

etc.



Exemplu - tonul 



Transmiterea unui mesaj este puternic influențată
de alegerea cuvintelor, modul în care sunt rostite și
modul în care sunt susținute cu alte elemente ale
comunicării non-verbale.

Key take-away

 - alegeți cuvintele cu atenție și adaptați-le
la context și la public
 - acordați atenție tonului vocii și ritmului



Evitați cuvintele de
completare precum
„gen”, „așa”, „um”,
„humm” etc. 

Sfat Practic

Ori de câte ori vă simțiți
tentați să le folosiți
pentru a lua o pauză și a
vă aduna gândurile,
încercați să le înlocuiți
cu o respirație.



Sfat Practic
Concentrați-vă pe

interlocutorul dvs. în loc de
modul în care veți

răspunde.

Nu vă gândiți la
următoarea întrebare sau
replică atunci când cealaltă
persoană împărtășește
informații.



Fiți obiectiv/ă și încercați să evitați
stereotiparea vorbitorului.

Sfat Practic

Adesea, prejudecățile
interferează puternic cu
semnificația percepută a
unui mesaj.



reflecția
clarificarea
interogarea 
consolidarea 

Tehnici pentru îmbunătățirea
comunicării

Facilitează o participare sporită la
discuție (în special în grupuri),
diminuarea temerilor și reducerea
timidității celorlalți, deschizând
astfel calea pentru dezvoltarea
unor relații semnificative,
valoroase și de durată.



Reflecție și clarificare

- implică transmiterea către interlocutorul dvs. a felului în
care ați perceput ceea ce a comunicat. 
- permite clarificarea corectă a esenței a ceea ce a fost
exprimat.
-demonstrează interes și respect față de ceea ce are de
spus cealaltă persoană. 

Folosiți parafrazarea sau redarea
mesajului vorbitorului în cuvintele dvs.



Interogare

- utilizată pentru a obține informații și a
testa înțelegerea, - permite căutarea în
mod explicit a sprijinului
interlocutorului
- este  un bun început de conversație,
deoarece vă permite să atrageți pe
cineva într-o conversație sau să
manifestați interes



Interogare

închise 
deschise

Există două tipuri principale de întrebări : 



Întrebările închise

- permit vorbitorului să
controleze comunicarea și să
concentreze conversația pentru
a obține răspunsuri foarte clare,
directe și concise
- tind să caute un răspuns
foarte scurt, format adesea din
unul sau două cuvinte și de cele
mai multe ori acestea sunt
tipuri de întrebări cu răspuns
da / nu



Întrebările închise - Exemple

- Ți-ai luat medicamentul în această dimineață?

- Te-ai simțit amețit după ce ai căzut?

- Vă măsurați tensiunea arterială în mod regulat?

- Consumați alcool în mod frectvent?



Întrebările deschise

permit interlocutorului mai mult
spațiu pentru exprimarea sinelui și
facilitează implicarea în
conversație, solicitând elaborarea
și discuțiile ulterioare



Întrebările deschise - Exemple

- Ce ai simțit după ce ai luat medicamentul?

- Care credeți că este cauza acestei creșteri a
tensiunii arteriale?

- Ce fel de comportament a prezentat bunicul
tău înainte de a leșina?



Întrebările deschise - Categorii

Întrebări ghidaj - pentru a indica răspunsul
interlocutorului într-o anumită direcție.

EXEMPLU:
„Ați avut o sesiune bună de kinetoterapie?”
 îl va îndrepta pe interlocutor către considerarea
aspectelor pozitive ale acesteia și relatarea lor în timp ce
întrebarea „Cum a fost terapia astăzi?” nu cere un verdict
cu privire la cât de bună sau rea a fost sesiunea, ci mai
degrabă o descriere mai echilibrată și exactă a
evenimentelor, bune sau rele.



Întrebările deschise - Categorii

Întrebări rememorare - pentru a-l determina pe
interlocutor să-și amintească ceva.

EXEMPLU:
„Când ați măsurat ultima dată tensiunea arterială?”,
„Care a fost temperatura dvs. ultima dată când ați
verificat?”



Întrebările deschise - Categorii

Întrebări de proces - pentru a determina
interlocutorul să acorde mai multă gândire
răspunsului și împărtășirii unei opinii.

EXEMPLU:
„Ce fel de obiceiuri credeți că au condus la
dezvoltarea acestei boli?”, 
„Care dintre aceste modificări ale stilului de
viață vi se par realizabile?



Întrebările deschise - Categorii

Întrebări retorice - nu necesită un răspuns și
sunt folosite cel mai adesea pentru a determina
receptorul să reflecteze la ceva sau pentru a
păstra atenția.

EXEMPLU:
„Cine nu ar spera să devină sănătos peste
noapte?”, 
„Cine nu ar vrea ca membrii familiei lor să
rămână sănătoși la bătrânețe?”



Întrebările deschise - Categorii

Întrebări de canalizare - o serie de
întrebări care variază de la mai puțin la
mai mult restrictive sau invers.
Aceasta poate fi o tactică foarte utilă
pentru a obține cantitatea maximă de
informații.



Întrebări de canalizare - Exemplu

Situație -  aveți de-a face cu
un pacient care este reticent
în dezvăluirea onestă a
informațiilor importante
pentru diagnostic sau
tratament. 

Aplicare - folosiți o serie de
întrebări de canalizare



Întrebări de canalizare - Exemplu

1. "Poți să-mi spui despre ultima ta criză?"
2. "Cine altcineva a fost acolo cu tine?"
3. „Ai simțit că vreo mâncare pe care ai mâncat-o la cină a
avut un gust ciudat?”
4. „Ce fel de alcool ați servit, vin sau băuturi spirtoase?”
5. "Și aproximativ câte băuturi ați băut?"

la fiecare pas întrebările devin mai concentrate, iar
răspunsurile sunt mai restrictive. Exemplul utilizat
arată cum putem conduce interlocutorul către
admiterea faptului că a consumat alcool.



Răspunsuri 

Și atunci când vine vorba de răspunsuri,
varietatea este prezentă. În timp ce plaja de
posibilități este aproape infinită, teoreticienii au
identificat mai multe tipuri principale de
răspunsuri utilizate frecvent.



Răspunsuri - Categorii

Direct și onest - tipul de răspuns pe
care orice comunicator și-ar dori să îl
obțină



Răspunsuri - Categorii

Înșelător - o minciună ca răspuns mai
puțin de dorit, care poate fi
descoperită atât pe baza plauzibilității
conținutului, cât și a indicilor non-
verbali



Răspunsuri - Categorii

Parțial - un răspuns care conține
informații selective



Răspunsuri - Categorii

În afara contextului - un răspuns
irelevant sau neconectat dat în
încercarea de a schimba subiectul



Răspunsuri - Categorii

Evaziv - răspuns utilizat mai
ales atunci când persoanei i
s-a pus o întrebare dificilă și
evită răspunzând cu o altă
întrebare sau oferind un
răspuns care încearcă să
atragă atenția asupra unui
aspect pozitiv al subiectului



Răspunsuri - Categorii

Distorsionat - diferite de răspunsurile
înșelătoare, răspunsurile distorsionate pot fi
rezultatul percepțiilor și stereotipurilor
persoanei și, cel mai adesea, respondenții
nu realizează că răspunsurile lor sunt
influențate de acestea. Există, de
asemenea, utilizarea intenționată a acestei
tehnici atunci când oamenii tind să
exagereze anumite aspecte.



Răspunsuri - Categorii

De întârziere - în aceeași
categorie ca evitarea, acest
răspuns este utilizat atunci
când respondentul are nevoie
de mai mult timp pentru a
formula un răspuns plauzibil și
acceptabil



Răspunsuri - Categorii

Refuz - răspunsurile refuz pot
fi exprimate fie spunând „Nu
vreau să răspund”, fie prin
tăcere



orice informație sau semnificație
împărtășită prin varii mijloace,
(altele decât cuvinte) precum

sunete, comportamente, miros,
expresii faciale, gesturi, limbajul

corpului, kinezice - plasarea
fizică a comunicatorilor,

proxemice, etc.

Comunicarea non-verbală



- se poate manifesta atât
intenționat, cât și neintenționat. 

 
- folosește simultan mai multe
canale, fiind astfel continuă, în
timp ce comunicarea verbală

este punctuală.

Comunicarea non-verbală



pot oferi indicii și informații
suplimentare vis a vis de ceea

ce este exprimat verbal

Instrumente pentru partajarea sensului
în interacțiuni



Modul în care arătăm -
îmbrăcăminte, culori, coafuri și
orice alt factor care afectează

aspectul este considerat un tip
de comunicare non-verbală.

Aspect

Aspectul are potențialul de a
influența atât reacțiile cât și
interpretările psihologice și

fizice.



Aspect

În domeniul medical, această
formă de comunicare este

extrem de importantă
deoarece poate oferi indicii

importante într-un timp scurt
permițând astfel o explorare

imediată  



Exercițiu

 
Identificați aspecte care  pot completa

rapid anamneza și care pot indica
elemente care necesită explorare

imediată.
 

Situație: Pacientul se prezintă cu
confuzie, vărsături, incoerență.



Exercițiu

Pacientul se prezintă cu
confuzie, vărsături,

incoerență.



Exercițiu

Pacientul se prezintă cu
confuzie, vărsături,

incoerență.



Exercițiu

Pacientul se prezintă cu
confuzie, vărsături,

incoerență.



- se referă la analiza
mișcărilor corpului și a
feței, a gesturilor, a
posturii, etc.

- include o serie de
elemente care sunt
foarte complexe, cum ar
fi expresiile faciale,
contactul vizual, mișcările
capului și gesturile

Kinestezie



- mișcări și semnale folosite
pentru a comunica sensul fără
cuvinte

- matricea de gesturi este
infinită dar există trei categorii
identificabile:
 - de adaptare/ manipulatorii
- embleme
- ilustratori

Gesturi



- gesturi și mișcări de
atingere care sunt în
general legate de o stare
de anxietate sau excitare

- pot fi îndreptate către
sine, către alte persoane
sau obiecte / artefacte

Gesturi - de adaptare/ manipulatorii



Gesturi  de adaptare - exemplu



Gesturi  de adaptare - exemplu

scuturarea picioarelor, apăsarea
repetitivă a capacului unui pix,
atingerea ritmică a mesei cu
degetele, etc. - gesturi de
adaptare pe care le manifestăm
subconștient pentru a consuma
excesul de energie atunci când
suntem nervoși, anxioși,
emoționați sau în așteptare



- au o semnificație convenită și 
 sunt distincte de limbajul
semnelor folosit de persoanele
cu deficiențe de auz / vorbire

- sensul specific poate varia în
funcție de mediile culturale sau
context

Gesturi - embleme



Gesturi  emblemă - exemplu

 OK
 Japonia: Bani -  Uneori gestul
se face cu cele 3 degete de jos
 Brazilia: Un gest nepoliticos

Înțeles
1.
2.

3.



Gesturi  emblemă - exemplu

Te-am prins de nas (către copii)
Un gest obscen similar cu degetul
mijlociu și este, de asemenea,
folosit pentru a arăta dezacord sau
pentru a refuza o solicitare
Brazilia: gest de noroc pentru a
îndepărta deochiul și gelozia
Limba semnelor (America -ASL):
semnul pentru litera T

Înțeles
1.
2.

3.

4.



Gesturi  emblemă - exemplu

OK
Folosit pentru autostop
Iraq, Iran: O insultă 
ASL: Degetul mare mișcat stânga-  
dreapta este semnul pentru
numărul 10. Când este ținut
staționar și împins către o altă
persoană, semnificația este „tu
însuți”

Înțeles
1.
2.
3.
4.



Gesturi  emblemă - exemplu

"Vino aici" 
Acest gest este folosit și cu tentă 
 seductivă
Filipine: este folosit doar pentru a
chema un câine. Este derogatoriu
să se folosească în interacțiunea
cu oameni. Folosirea acestui gest
poate duce la arest

Înțeles
1.
2.

3.



-  acele gesturi pe care
le folosim pentru a
accentua ceea ce
spunem

- sunt frecvent utilizate
involuntar și se
manifestă cu
naturalețe

Gesturi - ilustratorii



Gesturi  ilustratorii - exemplu



Gesturi  ilustratorii - exemplu



Gesturi  ilustratorii - exemplu



- utilizate în mod obișnuit
pentru a transmite o varietate

de emoții și semnificații

Mișcări ale capului



- mișcarea capului de sus în jos
este un semn de aprobare
- mișcarea capului de la stânga
la dreapta semnalează „nu” 
- înclinarea capului indică
interes, precum și supunere și
încredere

Mișcări ale capului
- exemplu



- fața și ochii sunt în general
punctele de focalizare în timpul
unei conversații
- mișcările ochilor pot regla sau
monitoriza interacțiunea și pot
ajuta, de asemenea, la stabilirea
conexiunilor și sunt o
componentă importantă a
abilităților de ascultare activă

Contactul Vizual



poate îndeplini câteva obiective
specifice precum:
· Furnizarea de indicii pentru
schimbări din partea vorbitorului
· Semnalarea activității cognitive
(privim în altă parte când
procesam informații sau
rememorăm)
· Intimidare
· Flirt

Contactul Vizual



- sunt extrem de relevante,
deoarece fața este cea mai
expresivă parte a corpului

uman
 

- există universalitate în
expresiile faciale care transmit
stări precum furia, dezgustul,
fericirea, tristețea, surpriza și

frica

Expresiile faciale



F.A.C.S. - sistem de codare a
acțiunilor faciale, o știință

dedicată codificării și
decodificării expresiilor faciale.

Expresiile faciale



Expresiile faciale - Fericire



Expresiile faciale - Surprindere



Expresiile faciale - Tristețe



Expresiile faciale - Furie



Expresiile faciale - Frica



Expresiile faciale - Dezgust



social-politicos
funcțional-profesional
prietenie-căldură
dragoste-intimitate
excitare

- se referă la analiza comunicării
prin atingere
- pot fi identificate mai multe
categorii printre care:

Haptica



- se referă la analiza modului în
care distanța și spațiul au
impact asupra comunicării

- poate fi un bun indicator
pentru tipul relației dintre
comunicatori și poate oferi de
asemenea indicii necesare
pentru ajustarea comunicării în
ansamblu

Proxemica



- se referă la analiza timpului și impactul
acestuia asupra comunicării
- timpul poate fi clasificat ca biologic,
personal, fizic și cultural
- este importantă deoarece interferarea cu
aceasta (apel târziu, întâlniri la ora mesei)
poate avea un impact negativ nu numai
asupra competențelor de comunicare, ci și
asupra sănătății fizice și mentale (interferențe
repetitive) și a relațiilor personale.

Chronemica



- ritmul ființelor vii, un ritm
circadian care ne afectează
când ne trezim, dormim și
mâncăm
 

Timpul biologic



- modul în care experimentăm
timpul în mod individual. Acest lucru
poate fi influențat de mai mulți
factori, cum ar fi starea de spirit,
nivelul de stres, nivelul de interes etc.
Când ne bucurăm de ceva, simțim că
timpul trece foarte repede, în timp ce
atunci când suntem implicați într-un
lucru care nu ne interesează, un
moment pare să dureze o eternitate.

Timpul personal



- se referă la ciclurile standard precum
zile, ani, luni și anotimpuri
- poate influența stările psihologice și
fizice ale indivizilor. De exemplu,
disconfort din cauza unor afecțiuni care
sunt influențate de temperaturi reci,
disconfort emoțional datorită
atmosferei (întuneric și rece în timpul
iernii)

Timpul fizic



- se referă la modul în care
grupurile mari de oameni percep
timpul
- există două orientări principale:
culturile monochronemice cărora
le place și preferă să facă lucrurile
într-o anumită ordine, pe rând și
cred că există un moment și un loc
adecvat pentru toate, și culturile
polichronemice care tind să facă
mai multe lucruri simultan

Timpul cultural



- mediul în care are loc
interacțiunea influențează atât
comunicarea verbală cât și cea
non-verbală
- amplasarea obiectelor într-un
spațiu poate ajuta la modelarea
climatului interacțiunii, de la formal
sau îndepărtat la prietenos și intim
- obiectele expuse pot nuanța o
interacțiune în egală măsură cu
mirosul

Mediul



- se referă la factori precum intensitate,
tonul vocii, inflexiunea, modelul de accent
sau orice alte elemente vocale care sunt
distincte de limba vorbită

- dacă spuneți „Rezultatele analizelor dvs.
sunt ok” pe un ton puternic și vesel, este
foarte probabil ca semnificația să fie
interpretată cu entuziasm, în timp ce
aceeași frază pe un ton ezitant ar putea fi
percepută cu negativitate și ca lipsă de
interes.

Paralingvistica



Sfaturi practice pentru
eficientizarea procesului de

comunicare



Pentru a vă îmbunătăți abilitățile și
competențele de codificare a

mesajelor non-verbale, trebuie să
faceți toate eforturile pentru a vă
spori gradul de conștientizare al
contextului în care se întâmplă

comunicarea, precum și al
mesajelor pe care le trimiteți și le

primiți.



 Fiți conștienți de faptul că indicii
nonverbali se pot completa, spori sau

contrazice. Asigurați-vă că mesajul
dvs. este consecvent pe toate

canalele.



Rețineți că normele
pentru trimiterea și
primirea de mesaje

non-verbale, în special
de atingere și spațiu

personal, variază
foarte mult în funcție
de contexte (relație,

cultură, etc.)



Evitați să dedicați prea multă
atenție unui singur indiciu (doar
contactul vizual), dar căutați mai

multe indicii non-verbale și
încercați să înțelegeți dacă sunt
în concordanță unul cu celălalt

și cu mesajul vorbit .



Încercați să utilizați
indicii nonverbale

atunci când
comunicați subiecte
sensibile, deoarece

acest tip de
comunicare ajută în 
 contexte în care este

nevoie  să oferiți
sprijin emoțional.



- obiecte fizice care pot oferi indicii despre
credințele, ideile și obiceiurile unui individ

- pot fi articole de îmbrăcăminte, bijuterii,
tatuaje, piercing-uri, decorațiuni, case,
mașini, etc.

Artefacte
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