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δηµοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις µόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
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Bad News Communication Protocols 
in the Medical Field

Μάθημα Επικοινωνίας
Μέρος 1 - Βασικά στοιχεία



θεμελιώδες στοιχείο για την
ύπαρξη και επιβίωση του
ανθρώπου σε κάθε είδους
περιβάλλον και πλαίσιο. 

Επικοινωνία



απαιτεί σχέση - η αμοιβαία
κατανόηση είναι ένα στοιχείο
επιτυχίας στη μετάδοση

πληροφοριών, συναισθημάτων, 
ιδεών ή απόψεων.



Οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι απαραίτητες για τους επαγγελματίες του
τομέα της υγείας ώστε να αναπτύξουν αποτελεσματικές σχέσεις και

συνεργασίες με συναδέλφους, ασθενείς και φροντιστές, με απώτερο στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας και του αποτελέσματος της υγειονομικής

περίθαλψης.

Επικοινωνία και ιατρική βιομηχανία



Αυτή η συγκεκριµένη πτυχή της επικοινωνίας µπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον 
πάροχο υγειονοµικής περίθαλψης, ειδικά εάν δεν διαθέτει το κατάλληλο σύνολο 

δεξιοτήτων όχι µόνο για την παράδοση κακών ειδήσεων, αλλά και για τη διαχείριση του 
αντίκτυπου της επικοινωνίας αυτών των ειδήσεων, τόσο για τον δέκτη όσο και για τον 

εαυτό του. 

Επικοινωνία των
κακών ειδήσεων



ρίζες στη λατινική λέξη "communis" που σηµαίνει "µοιράζοµαι"
Κιθ Ντέιβις:

«Η επικοινωνία είναι η διαδικασία µετάδοσης πληροφοριών 
και κατανόησης από το ένα άτοµο στο άλλο».

Επικοινωνία



• περιλαµβάνει σύµβολα
• απαιτεί νόηµα
• είναι πολιτιστική
• είναι σχεσιακός
• περιλαµβάνει πλαίσια
• είναι τόσο παρουσίαση 
όσο και 
αντιπροσωπευτική

• είναι µια συναλλαγή
•

Βασικά
Χαρακτηριστικά



Ένα σύµβολο είναι "ένα 
σηµάδι ή χαρακτήρας που 
χρησιµοποιείται ως συµβατική 
αναπαράσταση ενός 
αντικειµένου, µιας 
συνάρτησης ή µιας 
διεργασίας"

Σύμβολο /Υπογραφή/ Σήμα

Η επικοινωνία χαρακτηρίζεται από τη χρήση 
συµβόλων που µπορεί να είναι λεκτικά ή µη 
λεκτικά, όπως λέξεις, λογότυπα, εικόνες, 
χειρονοµίες, ήχοι ή οτιδήποτε άλλο που σηµαίνει 
αναπαράσταση για κάτι άλλο.



Τα σύµβολα επιλέγονται 
αυθαίρετα για να 
αντιπροσωπεύουν κάτι, ενώ 
ένα σηµάδι είναι ένας δείκτης 
κάτι συγκεκριµένου ή µιας 
συνέπειας που δεν µπορεί να 
αλλάξει από αυθαίρετες 
ενέργειες. 

Σύμβολο/Σήμα/Σήμα

Τα σηµάδια διαφέρουν από τα «σύµβολα» στο ότι 
βασίζονται σε κοινωνικές συµβάσεις. Τα σήµατα 
είναι συνήθως ενηµερωτικά, ρυθµιστικά, 
προειδοποιητικά ή απαγορευτικά.



Τα σηµάδια διαφέρουν τόσο 
από τα «σύµβολα» όσο και 
από τα «σηµάδια» στο ότι 
αγκυρώνονται απευθείας στη 
σύζευξη αντίληψης-δράσης.

Σύμβολο/Σήμα/Σήμα

Το σήµα δεν είναι µια εφεύρεση του νου, 
αλλά µπορεί να ανακαλυφθεί από το νου.



Η ερµηνεία είναι πολύπλοκη και µπορεί να ποικίλει: 
- άµεση ή συµφραζόµενη έννοια

Σημαντικό



Άμεση σημασία

κόκκινο οκτάγωνο 
στην κυκλοφορία 
που θεωρείται ως 

"STOP"

αριθµητικά 
στοιχεία που 

χρησιµοποιούνται 
για να δείξουν τις 
ανδρικές και 
γυναικείες 
τουαλέτες

σύµβολο βιολογικού 
κινδύνου



Έμμεση σημασία

ένα άγγιγµα ως 
σύµβολο 
συµπάθειας

το σχήµα µιας 
καρδιάς ως 
σύµβολο της 
αγάπης

το λογότυπο µιας 
γνωστής εταιρείας 
ως σύµβολο 

πλούτου και κύρους



Άσκηση

Προσδιορίστε εάν η 
έννοια είναι άµεση ή 
έµµεση και τι είναι.
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Άσκηση

Προσδιορίστε εάν η 
έννοια είναι άµεση ή 
έµµεση και τι είναι.



Άσκηση
fumul ca semnal al unui foc

Προσδιορίστε εάν η 
έννοια είναι άµεση ή 
έµµεση και τι είναι.



Άσκηση
o giruetă ca semnal al direcției vântului, etc.

Προσδιορίστε εάν η 
έννοια είναι άµεση ή 
έµµεση και τι είναι.



Άσκηση
a footprint as a signal of presence.

Προσδιορίστε εάν η 
έννοια είναι άµεση ή 
έµµεση και τι είναι.



) )



Πηγή
Μήνυμα
Κανάλι
Δέκτης
Ανάδραση
Μέτριος
Φόντο

Παρεμβολή

Στοιχεία της επικοινωνίας



- σχεδιάζει το μήνυμα και το
στέλνει στον παραλήπτη
- Κωδικοποιεί το μήνυμα

επιλέγοντας τα σωστά σύμβολα
για να μεταφέρει το επιδιωκόμενο

νόημα
- μπορεί να απαντήσει με

υποστηρικτικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις εάν ο παραλήπτης
δεν έχει λάβει σωστά το μήνυμα

Πηγή



- αποτελείται από σύμβολα
που έχουν συγκεντρωθεί για

να μεταφέρουν νόημα
- περιλαμβάνει επίσης μη

λεκτικές ενδείξεις, 
γραμματική, στυλ, 
οργάνωση, λεξική
σημασιολογία κ.λπ..

Μήνυμα



- το μέσο ή τον τρόπο με τον
οποίο το μήνυμα μετακινείται
μεταξύ της προέλευσης και του

δέκτη
- τρεις κύριες κατηγορίες:

Προφορικός
Έγγραφος
Μη λεκτική

Κανάλι



- ομιλία και ακρόαση
- δια ζώσης συνομιλίες, 
τηλεφωνικές κλήσεις, 
φωνητικά μηνύματα, 
ομιλίες, ραδιοφωνικές
ανακοινώσεις κ.λπ.
- ο τόνος μπορεί να
αλλάξει την αντιληπτή
έννοια ενός μηνύματος

Προφορικός Έγγραφος Μη λεκτική

- μέσα για την
επικοινωνία

μηνυμάτων κειμένου
- μηνύματα κειμένου, 
e-mails, επιστολές, 
οδηγίες, σημειώσεις

- είναι συχνά
ασύγχρονη

- πώς επικοινωνούμε
αυτό που δεν λέμε
- η κατανόηση ενός
μηνύματος βασίζεται
55% σε μη λεκτικές
ενδείξεις όπως η

γλώσσα του σώματος



- το πρόσωπο για το οποίο
προορίζεται το μήνυμα

-η κατανόηση του μηνύματος
επηρεάζεται από διάφορους
παράγοντες όπως η γνώση, η
ανταπόκριση, η εμπιστοσύνη
στον κωδικοποιητή κ.λπ.

Δέκτης



- σημαίνει ότι ανταποκρίνεται στην
πηγή, είτε εκούσια είτε ακούσια
- αποτελείται από μια ποικιλία
λεκτικών και μη λεκτικών

σημάτων
-επιτρέπει στην πηγή να

κατανοήσει πόσο καλά και με
ακρίβεια έχει αποκωδικοποιηθεί το

μήνυμα

Ανάδραση



- Ο χώρος στον οποίο
αποστέλλονται και λαμβάνονται τα

μηνύματα
-μπορεί να επηρεάσει ή να

υποδείξει εάν μια συζήτηση είναι
επίσημη/επαγγελματική ή πιο
ανοιχτή και λιγότερο επίσημη

Περιβάλλον



- η συσσώρευση στοιχείων που
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη

χρήση της γλώσσας
-τα στοιχεία μπορεί να είναι

φυσικά, κοινωνικά, χρονολογικά, 
πολιτιστικά, περιστασιακά κ.λπ.

Πλαίσιο



- Μπορεί να προέρχεται από
οποιαδήποτε πηγή που μπορεί
να μεταβάλει ή να αποκλείσει
την επιδιωκόμενη σημασία ενός

μηνύματος
- μπορεί να είναι εξωτερική: 
κόρνες αυτοκινήτων, δυνατή
μουσική, αδύναμο σήμα

ή εσωτερική/ψυχολογική όταν οι
σκέψεις/συναισθήματα

διαταράσσουν την προσοχή: 
άγχος, θλίψη

Παρεμβολή



Για να πραγματοποιηθεί
αποτελεσματικά η διαδικασία

επικοινωνίας, τα σύμβολα και τα
σημάδια πρέπει να έχουν νόημα.

Επικοινωνία και
νόημα



Η κατεύθυνση επηρεάζεται από
έναν αριθμό μεταβλητών όπως
κοινωνική κατασκευή, πλαίσιο και
συνοδευτικές λεκτικές και μη
λεκτικές ενδείξεις, καθώς και ο

τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται
ένα μήνυμα



κωδικές λέξεις και φράσεις, γνωστές και ως προσωπικές εκφράσεις.

Προσωπικές Εκφράσεις



"τα χέρια μου είναι κρύα" ως κωδικός για το "Δεν μου αρέσει αυτό το πάρτι, πρέπει να
φύγουμε το συντομότερο δυνατό", αλλά η δεύτερη φράση θα ήταν προσβλητική και

αγενής αν ειπωθεί δυνατά

Παράδειγμα



Πλαίσιο

Μπορεί να είναι:
-φυσική
(τοποθεσία)
- σχεσιακός
- περιβαλλοντικές



Φυσικό πλαίσιο -
Παράδειγμα

.

" ΦΛΕΓΌΜΕΝΗ ΦΩΤΙΆ "

Άσκηση - Προσδιορίστε πώς το φυσικό 
πλαίσιο αλλάζει την αντίληψη του 
µηνύµατος στις καταστάσεις που 
απεικονίζονται.



είπε ενώ το άτοµο 
βρίσκεται κοντά σε 

µπάρµπεκιου, ή 
κοντά σε φωτιά, τζάκι 

κ.λπ.
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είπε ενώ το άτοµο 
βρίσκεται στο 

γραφείο, στο τσίρκο, 
βλέποντας µια 

επίδειξη 
πυροτεχνηµάτων 

κ.λπ.
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Σχεσιακό πλαίσιο - Παράδειγμα
.

" Σ 'αγαπώ "

Άσκηση - Προσδιορίστε πώς το 
σχεσιακό πλαίσιο αλλάζει την αντίληψη 
του µηνύµατος στις καταστάσεις που 
απεικονίζονται.



όταν προέρχεται από 
γονέα



όταν προέρχεται 
από το άτοµο µε το 
οποίο φλερτάρεις



Σχεσιακό πλαίσιο - Περιβάλλον .

το µέσο που επιλέγεται για να επικοινωνήσει επηρεάζει τον τρόπο µε 
τον οποίο ο δέκτης αντιλαµβάνεται (ειδικά σε συναισθηµατικό επίπεδο) 
όχι µόνο το κύριο µήνυµα, αλλά και πρόσθετα µηνύµατα, όπως πώς 
αντιληφθήκατε τη σχέση, τον σεβασµό που νοµίζετε ότι αξίζει κ.λπ.



Περιβάλλον /περιβάλλον -
Παράδειγμα

.

"Θέλω να χωρίσω» 
«Παραιτούµαι

«Ο Τζον Ντόε είναι νεκρός 

Άσκηση - Προσδιορίστε και συζητήστε πώς τα 
παραπάνω µηνύµατα µπορεί να γίνουν αντιληπτά 
όταν παραδίδονται πρόσωπο µε πρόσωπο, σε ένα 
email, σε ένα µήνυµα κειµένου, σε µια ανάρτηση στα 
µέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε µια τηλεφωνική 
συνοµιλία. 



Πλαίσιο - λεκτικοί και μη λεκτικοί δείκτες .

Εξαιρετικά σηµαντικό είναι το γεγονός ότι τα λεκτικά και µη λεκτικά 
στοιχεία έχουν ισχυρό αντίκτυπο στο νόηµα και την αντίληψη 



"παρακαλώ ελάτε να συζητήσετε 
τα αποτελέσµατα των δοκιµών"

Παράδειγμα - λεκτικοί και μη λεκτικοί δείκτες

Άσκηση - Προσδιορίστε τις µη 
λεκτικές ενδείξεις και συζητήστε 
πώς αλλάζουν την αντίληψη του 
µηνύµατος στις καταστάσεις 
που απεικονίζονται.



"παρακαλώ ελάτε να 
συζητήσουµε τα αποτελέσµατα 

των δοκιµών"

Παράδειγμα - λεκτικοί και μη λεκτικοί δείκτες

Άσκηση - Προσδιορίστε τις µη 
λεκτικές ενδείξεις και συζητήστε 
πώς αλλάζουν την αντίληψη του 
µηνύµατος στις καταστάσεις 
που απεικονίζονται.



«η επέµβαση ολοκληρώθηκε»

Παράδειγμα - λεκτικοί και μη λεκτικοί δείκτες

Άσκηση - Προσδιορίστε τις µη 
λεκτικές ενδείξεις και συζητήστε 
πώς αλλάζουν την αντίληψη του 
µηνύµατος στις καταστάσεις 
που απεικονίζονται.



«η επέµβαση ολοκληρώθηκε»

Παράδειγμα - λεκτικοί και μη λεκτικοί δείκτες

Άσκηση - Προσδιορίστε τις µη 
λεκτικές ενδείξεις και συζητήστε 
πώς αλλάζουν την αντίληψη του 
µηνύµατος στις καταστάσεις 
που απεικονίζονται.



Οι άνθρωποι έχουν μεγάλη τάση
να θεωρούν δεδομένη την

πολιτιστική γνώση και να κάνουν
υποθέσεις

Επικοινωνία και
πολιτισμός



μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους
τρόπους: από το χαιρετισμό - ένα, 
δύο ή τρία φιλιά στο μάγουλο VS 
μια χειραψία μέχρι την απόσταση
μεταξύ των συνομιλητών, την

επαφή με τα μάτια, τη
συμπεριφορά, τον τρόπο με τον
οποίο κλείνει η συνομιλία κ.λπ.



η σχέση μεταξύ αποστολέα και
παραλήπτη έχει σημαντικό
αντίκτυπο στο νόημα, στον
τρόπο με τον οποίο οι
πληροφορίες γίνονται

αντιληπτές και αφομοιώνονται.

Επικοινωνία και
σχέσεις



Σε οποιοδήποτε σενάριο
επικοινωνίας, μπορούμε να
προσδιορίσουμε δύο επίπεδα: 

περιεχόμενο και σχέση.



είναι βασικές μορφές κοινής
γνώσης που δημιουργούν ένα
σενάριο που υποστηρίζει την

επικοινωνία.

Επικοινωνία και
πλαίσια



είναι ένα στοιχείο υποστήριξης που
μας επιτρέπει να ανακαλύπτουμε
τα πράγματα πιο γρήγορα και να
προσαρμόζουμε ανάλογα την

επικοινωνία.



"ποιος είναι ο τρέχων µισθός 
σας;"

Παράδειγμα - πλαίσια

Άσκηση - Προσδιορίστε τα 
πλαίσια και συζητήστε πώς 
αλλάζουν την αντίληψη του 
µηνύµατος στις καταστάσεις 
που απεικονίζονται.



"ποιος είναι ο τρέχων µισθός 
σας;"

Example - frames 

Άσκηση - Προσδιορίστε τα 
πλαίσια και συζητήστε πώς 
αλλάζουν την αντίληψη του 
µηνύµατος στις καταστάσεις 
που απεικονίζονται.



"πόσες µέρες αποχής έχεις 
σήµερα;"

Example - frames 

Άσκηση - Προσδιορίστε τα 
πλαίσια και συζητήστε πώς 
αλλάζουν την αντίληψη του 
µηνύµατος στις καταστάσεις 
που απεικονίζονται.



"πόσες µέρες αποχής έχεις 
σήµερα;"

Παράδειγμα - πλαίσια

Άσκηση - Προσδιορίστε τα 
πλαίσια και συζητήστε πώς 
αλλάζουν την αντίληψη του 
µηνύµατος στις καταστάσεις 
που απεικονίζονται.



η επικοινωνία είναι αντιπροσωπευτική -
περιγραφή πληροφοριών, γεγονότων κ.λπ.

η επικοινωνία είναι παρουσίαση - οι
πληροφορίες που επικοινωνούμε διαβιβάζονται

μέσω των προσωπικών μας φίλτρων

Επικοινωνία - παρουσίαση και
εκπροσώπηση



Η παρουσιαστικότητα εκδηλώνεται
στην επιλογή των λέξεων, στον
τρόπο που τις τακτοποιείτε, στον
τόνο σας, στις μη λεκτικές ενδείξεις
και συχνά, αυτό που επιλέγετε να
μην πείτε παίζει εξίσου σημαντικό

ρόλο με αυτό που λέτε.



δικαστική διαδικασία

Παράδειγμα - παρουσίαση και αναπαράσταση



τόσο οι συνήγοροι 
υπεράσπισης όσο και οι 
συνήγοροι υπεράσπισης 
παρουσιάζουν τα ίδια 

πραγµατικά περιστατικά 
(αντιπροσωπευτικός 

χαρακτήρας)

Παράδειγμα-παρουσίαση και αναπαράσταση



αλλά το γεγονός 
αντιµετωπίζεται και 

"εξηγείται" µε δύο 
διαφορετικούς τρόπους 

(χαρακτήρας 
παρουσίασης).

Παράδειγμα - παρουσίαση και αναπαράσταση



κανάλια µέσων 
ενηµέρωσης που 
παρουσιάζουν 

διαφορετικές πτυχές του 
ίδιου γεγονότος, έτσι ώστε 

ο δέκτης να 
αντιλαµβάνεται την 

πραγµατικότητα όπως 
επιθυµεί κάθε κανάλι.

Παράδειγμα - παρουσίαση και αναπαράσταση



Κανάλι 1

Παράδειγμα - παρουσίαση και αναπαράσταση

Κανάλι 2 



Κανάλι 1

Παράδειγμα-παρουσίαση και αναπαράσταση

Κανάλι 2 



Κανάλι 1
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διαφορετικός και πιο σύνθετος τρόπος
θεώρησης της επικοινωνίας

«η κατασκευή κοινού νοήματος ή κατανόησης
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων».

Επικοινωνία και
συναλλαγές



όταν οι άνθρωποι επικοινωνούν, 
υπάρχουν περισσότερα που

συμβαίνουν από την κυριολεκτική
ανταλλαγή πληροφοριών, 
υπάρχουν έννοιες που

προκύπτουν πέρα από το
περιεχόμενο του μηνύματος



δύο άνθρωποι 
υποστηρίζουν - η εξουσία 
ασκείται ή µε άλλα λόγια, 

διαπραγµατεύεται.

Παράδειγμα - η επικοινωνία ως συναλλαγή



δύο φίλοι µοιράζονται 
οικείες σκέψεις, η 

εµπιστοσύνη 
ανταλλάσσεται

Παράδειγμα - η επικοινωνία ως συναλλαγή



ένας κύριος ανοίγει την 
πόρτα για µια κυρία, η 
ευγένεια ανταλλάσσεται 

κ.λπ.

Παράδειγμα - η επικοινωνία ως συναλλαγή





- πραγματοποιείται ανταλλαγή πληροφοριών
- περιλαμβάνει τουλάχιστον τα οκτώ κύρια
στοιχεία που καλύπτονται στο προηγούμενο

τμήμα

Η διαδικασία επικοινωνίας



1. Υπάρχει ένας αποστολέας
2.Υπάρχει ένας παραλήπτης
3. Ο αποστολέας έχει μια ιδέα / κατέχει πληροφορίες / κλπ.
4.Ο αποστολέας κωδικοποιεί την ιδέα σε ένα μήνυμα
5.Το μήνυμα μεταδίδεται μέσω του επιλεγμένου καναλιού
6.Ο θόρυβος παρεμβαίνει στη διαδικασία μετάδοσης
7.Ο παραλήπτης λαμβάνει το μήνυμα
8.Ο παραλήπτης αποκωδικοποιεί το μήνυμα
9.Ο παραλήπτης παρέχει ανατροφοδότηση
Ο κύκλος επαναλαμβάνεται όσο γίνεται η επικοινωνία.

Επεξηγηματική ακολουθία



Πρακτικές συμβουλές για τον
εξορθολογισμό της διαδικασίας

επικοινωνίας



• Απλοποιήστε το μήνυμα, προσαρμόστε τη
γλώσσα στο κοινό και κρατήστε τις

πληροφορίες στο σημείο



- Να λαµβάνετε πάντα υπόψη τον δέκτη, 
το επίπεδο γνώσης, τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα



- Ακούστε ενεργά τι επικοινωνούν οι
άνθρωποι γύρω σας. Αυτό θα βελτιώσει τις

επικοινωνιακές σας δεξιότητες



- Διατηρήστε την επικοινωνία ρευστή 
κάνοντας ερωτήσεις που είναι διορατικές 

και προσελκύουν τον ερωτώντα



- Δώστε προσοχή τόσο στη 
δική σας γλώσσα του σώµατος 
όσο και στη γλώσσα των 

συνοµιλητών σας



- Κάντε και διατηρήστε την
επαφή με τα μάτια, είναι μια
ένδειξη ότι ακούτε ενεργά και
δίνετε επαρκή προσοχή στον

συνομιλητή



- Διευκρινίστε υπομονετικά το
νόημα του μηνύματός σας.
Μπορεί να συμβεί ότι ο

παραλήπτης δεν αντιλαμβάνεται
πάντα το επιδιωκόμενο νόημα του

μηνύματος. Φροντίστε να
αφιερώσετε χρόνο για να

διευκρινίσετε το μήνυμά σας και να
τον βοηθήσετε να καταλάβει
καλύτερα τι σκοπεύατε να

μεταφέρετε.



Αυτό το έργο (2019-1-RO01-KA202-064021) χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 
δηµοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις µόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν

Πρωτόκολλα επικοινωνίας κακών ειδήσεων
στον Ιατρικό Τομέα
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Μέρος 1 - Βασικά στοιχεία


