
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Suport Curs 
Comunicarea veștilor proaste în sectorul medical 

 

Acest suport de curs va poate facilita înțelegerea aspectelor legate de 

comunicare în general și de comunicarea în domeniul medical în special. 

Este foarte important modul în care un cadru medical se adresează pacienților, 

familiilor acestora sau aparținătorilor, atunci când trebuie să le comunice un diagnostic 

grav, consecințe grave ale unei boli sau decesul. Comunicarea veștilor proaste are 

conotație în două sensuri. Este profund emoțională atât pentru cei care le primesc, 

dar și pentru cadrele medicale care le dau. De aceea, în cursul nostru, ne-am propus 

să evidențiem câteva aspecte de bază ale comunicării, dar și specificul comunicării 

veștilor proaste în domeniu, cât și modul practic în care cadrele medicale pot aborda 

acest subiect.  

 
1. Așadar, să vorbim despre comunicare 
Este un proces de schimb de informații, idei, puncte de vedere, sentimente etc., 

între indivizi sau grupuri. Poate reprezenta simboluri, este influențată de aspectele 

culturale, are un sens și menține o relaționare între două sau mai multe persoane. De 

asemenea, comunicarea reprezintă ceva și în același timp prezintă o situație de 

comunicare. 

                                    
 

 

În comunicarea dintre cadrul medical și pacient sau rude și aparținători pot fi 

folosite simboluri care pot fi verbale sau nonverbale, cum ar fi cuvinte, sigle, imagini, 

gesturi, sunete sau orice altceva care înseamnă o reprezentare. Uneori este de 

preferat ca medicul să folosească cu precădere simboluri în comunicarea veștilor 

proaste. Astfel, la nivel subliminal mesajul poate fi înțeles mai bine. Pentru ca procesul 
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de comunicare să aibă loc în mod eficient, simbolurile și semnele trebuie să aibă un 

sens. Să fie legate de ceea ce se discută. De exemplu, cadrul medical poate spune 

„din păcate tratamentul nu merge” pentru a transmite că nu funcționează și în același 

timp poate face un gest care arată că îi pare rău – să pună mâna în dreptul inimii, să 

aplece capul în jos, etc., pentru a indica același lucru.  

Este foarte important ca replicile verbale să fie însoțite de limbaj nonverbal,  

astfel au un impact asupra semnificației. Imaginați-vă un medic care invită pacientul 

în cabinetul său să discute rezultatele analizelor medicale care nu sunt deloc bune 

spunând „vă rog să intrați” cu zâmbetul pe buze sau foarte vesel. Ați simți furie, frică 

și că sunteți de unul singur în fața tragediei. Dimpotrivă, dacă medicul vă arată 

empatie, folosind un gest de atingere a mâinii dumneavoastră și vă vorbește cu un ton 

scăzut al vocii, veți simți că vă este alături. 

 

                                     
 

 

De asemenea, influența culturală se poate manifesta într-o varietate de moduri: 

de la salut, până la distanța dintre interlocutori, contactul vizual, ținuta, modul în care 

se desfășoară situația de comunicare. Desigur, un cadru medical nu poate cunoaște 

aspecte culturale generale ale pacienților sau familiilor, de aceea cel mai bine ar fi să 

fie atent și să observe modul în care interacționează interlocutorul său.  

De asemenea, locul în care se comunică este important. De exemplu este bine 

pentru cadrul medical să pregătească un loc anume, unde să invite pacientul sau 

familia acestuia, pentru a-i comunica vestea proastă. Unde să se poată așeza și unde 

să poată sta oarecum liniștiți. Comunicarea este reprezentativă prin descrierea 

informațiilor, faptelor, pe care cadrul medical le expune pacientului sau familiilor. 

Cadrul medical trebuie să țină cont de faptul că informațiile pe care le comunică sunt 

trecute în mod firesc prin filtrele personale ale pacienților, transmițând astfel, 



4 
 

perspectiva și viziunea acestora, devenind astfel prezentativă. Chiar dacă sunt 

aceleași fapte, oamenii le văd în mod diferit. 

Comunicarea este ca o tranzacție sau „construirea unor semnificații sau 

înțelegeri comune între doi sau mai mulți indivizi”. Ori de câte ori oamenii comunică, 

se întâmplă ceva mai mult decât schimbul de informații literal, există semnificații care 

se nasc dincolo de conținutul mesajului 

 Considerăm util să vă prezentăm care sunt componentele comunicării. 

 

1.1. Componentele Comunicării 
 

Sursa 

Atunci când comunică vești triste, cadrul medical este sursa, care concepe 

mesajul și îl trimite receptorului, care este pacientul. Expeditorul sursă este cel care 

codifică mesajul alegând simbolurile potrivite pentru a transmite semnificația dorită. 

Analizând feedback-ul destinatarului și indicii verbale și nonverbale, sursa poate 

răspunde cu informații de sprijin sau clarificări dacă receptorul nu a primit mesajul în 

mod corespunzător. 

 

Mesajul 

Mesajul este compus din simboluri puse laolaltă pentru a transmite sens. 

Dimensiunea completă a mesajului implică, de asemenea, indicii nonverbale, 

gramatică, stil, etc.  

 

Canal 

Canalul reprezintă mijlocul sau modul în care mesajul se deplasează între sursă 

și receptor și de multe ori mai multe canale sunt utilizate în același timp. Acestea pot 

fi verbale, scrise sau nonverbale.  

 

Receptor 

Receptorul este persoana pentru care mesajul este destinat/direcționat.  

 

Feedback 

Feedback-ul înseamnă a răspunde sursei, indiferent dacă este intenționat sau 

neintenționat. Feedback-ul este compus dintr-o varietate de semnale verbale și 
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nonverbale, care permit sursei să înțeleagă cât de bine și exact a fost decodificat 

mesajul. Este de asemenea, mijlocul prin care receptorul poate cere clarificări, poate 

exprima acordul/dezacordul, poate indica necesitatea unei comunicări mai antrenante,  

 

Mediul 

Mediul este spațiul în care are loc trimiterea și primirea mesajelor. Mediul poate 

influența sau indica dacă o discuție este formală/profesională sau mai deschisă și mai 

puțin formală. În mediul în care se transmite mesajul, zgomotul, întreruperile pot 

modifica sau bloca semnificația mesajului. De aceea este deosebit de important ca 

medicul sau cadrul medical să găsească un loc special, care să fie destinat cu 

precădere pentru comunicarea veștilor proaste. Interferențele pot fi externe, cum ar fi 

claxoane auto, muzică puternică, panouri publicitare stridente, un mediu prea 

cald/rece, etc. care perturbă atenția sau interne/psihologice. Acestea se manifestă 

atunci când gândurile/ sentimentele atât ale medicului cât și ale pacientului perturbă 

atenția în timp ce comunică. De exemplu, anxietatea și tristețea pe care ambii ar putea 

să le simtă în timp ce se comunică vești proaste.  
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                 Ce poate face cadrul medical, atunci când comunică vești proaste: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.2. Care sunt tipurile de comunicare utilizate în comunicarea veștilor 
proaste 

 

a) Comunicarea Verbală 
Se utilizează limbajul verbal, cuvintele, atât scris cât și vorbit. Preponderența 

este cea a limbajului vorbit. O comunicare verbală eficientă se bazează nu numai pe 

abilități evidente, cum ar fi cea de a vorbi corect și clar sau de a asculta, de a scrie 

corect etc. dar și pe abilități subtile, cum ar fi capacitatea de a clarifica. 

 

Cum să vorbească un cadru medical atunci când comunică vești proaste 
pacienților/familiilor 

 

 

 

 

 

 

v Simplifică mesajul, îl ajustează în funcție de pacientul sau familia 
pacientului 

v Ia în considerare pacientul/familia, nivelul de cunoștințe, nevoile și 
interesele acestora  

v Ascultă activ ceea ce spune pacientul/familia  
v Pune întrebări și implică pacientul/familia 
v Este atent la propriul limbaj al corpului cât și la cel al interlocutorilor 
v Menține contactul vizual, este un indiciu că ascultă în mod activ și 

acordă atenție 
v Clarifică mesajul 

 

 
 

Folosește cuvinte clare, cât mai mult posibil pe înțelesul interlocutorului 

Vorbește blând și rar 

Îi lasă timp interlocutorului să proceseze ce a auzit 

Alege cuvintele cu atenție 

Evită cuvintele de completare precum „gen”, „așa”, „um”, „hmm” etc. Ori 
de câte ori se simte tentat poate face o pauză 
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Ascultarea activă este vitală pentru o comunicare eficientă și îmbunătățirea 

acestei abilități vă va ajuta să vă dezvoltați aptitudinile de comunicare. 

Astfel, este bine pentru cadrul medical, să se concentreze pe interlocutor, nu pe ceea 

ce va trebui să răspundă. 

 

 

 
 

  

  

 
 

 
 

 

 

 

 

Folosind tehnicile enumerate, cadrul medical se poate asigura că a înțeles 

corect mesajul și permite interlocutorului să clarifice sau să detalieze dacă este 

nevoie. Mai mult, acest comportament demonstrează interes și respect față de ceea 

ce are de spus cealaltă persoană. Întrebările merg adesea mână în mână cu reflecția 

Cadrul medical 

• Folosește consolidările 
pozitive și încurajări pentru 
pacient/familie 

• Cuvinte de încurajare 
• Contact vizual 
• Aprobare prin mișcări ale 

capului 
• Poziții corporale 

prietenoase 
 

Exercițiu  

Jucați play role. Se împarte grupa de cursanți pe 

perechi, doi câte doi. O persoană din pereche joacă 

rolul cadrului medical și cealaltă persoană rolul 

pacientului/familiei. 

Persoana care joacă rolul cadrului medical transmite 

vești proaste, folosind indicațiile care au fost parcurse 

până acum în curs. Apoi se inversează rolurile și se 

continuă. Fiecare pereche face demonstrația în fața 

întregii grupe. 
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și clarificarea și sunt utilizate pentru a obține informații. Există două tipuri principale 

de întrebări care sunt folosite atunci când se comunică: închise și deschise. 

Întrebările închise permit cadrului medical să controleze comunicarea și să 

concentreze conversația atunci când este necesar. Sunt tipuri de întrebări cu răspuns 

da / nu. 

 

Câteva exemple de întrebări închise: 

• Doriți să cunoașteți situația pacientului (soț, soție, fiu, fiică, bunic, etc)? 

• Vă simțiți amețit după ce ați aflat vestea? 

Întrebările deschise permit interlocutorului mai mult spațiu pentru exprimarea 

sinelui și facilitează implicarea în conversație, solicitând elaborarea și discuțiile 

ulterioare. 

 

Câteva exemple de întrebări deschise: 

Ce ați simțit după ce ați aflat vestea proastă ? 

Ce credeți că aveți de făcut acum? 

Cum vă pot ajuta eu? 

Cine nu ar spera să devină sănătos peste noapte? (întrebare retorică, care nu necesită 

un răspuns și este folosită cel mai adesea pentru a empatiza cu pacientul/familia). 

 

b) Comunicarea non-verbală 
Este alcătuită dintr-o gamă largă de tipuri și categorii precum kinestezică, haptică, 

proxemică, cronemică, aspect/înfățișare, artefacte și mediul înconjurător, care devin 

instrumente valoroase pentru comunicarea veștilor proaste, deoarece aceste semnale 

pot oferi indicii și informații suplimentare vis a vis de ceea ce este exprimat verbal. 

 

Elementele comunicării nonverbale 
Aspect 

Există numeroase studii care au demonstrat că diferite culori pot evoca stări 

diferite. Aspectul are potențialul de a  influența atât reacțiile cât și interpretările 

psihologice și fizice. 

Gesturile sunt mișcări și semnale deliberate folosite pentru a comunica sensul 

fără cuvinte.  
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Pot fi: 

de adaptare - gesturi și mișcări de atingere. Aceste gesturi pot fi îndreptate 

către sine, către alte persoane sau obiecte/artefacte. De exemplu, scuturarea 

picioarelor, apăsarea repetitivă a capacului unui pix, atingerea ritmică a mesei cu 

degetele, etc. sunt niște gesturi de adaptare pe care le manifestăm subconștient 

pentru a consuma excesul de energie atunci când suntem nervoși, anxioși, emoționați 

sau în așteptare. Alte exemple de gesturi de adaptare pot fi gesturi de auto-atingere, 

cum ar fi mângâierea sau răsucirea unei șuvițe de păr, și acestea  pot indica atât o 

stare de disconfort cât și o stare de excitare. 

 

 
 

 

Ce se poate face în cazul gesturilor de adaptare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Este bine pentru cadrul medical, atunci când conștientizează că face 
aceste gesturi să respire profund, abdominal, de câteva ori, pentru a 
elimina din starea de tensiune. 

• De asemenea, este bine să își atingă gâtul pe lateral, acolo unde este 
nervul vag, care este responsabil de reglarea tensiunii. 
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Emblematice - gesturi care au o semnificație convenită. Sensul specific poate 

varia în funcție de mediile culturale sau context. De exemplu, un deget mare ridicat 

înseamnă „OK”, același deget mare in jos înseamnă dezaprobare, ceva nu este bine. 

                                     
 

Ilustratorii - gesturi care sunt folosite pentru a completa sau ilustra un mesaj 

verbal. Sunt în majoritate utilizate involuntar și se manifestă cu naturalețe. Un exemplu 

de ilustrator este un gest care arată dimensiunea unui obiect 

                                     
Mișcările capului sunt gesturi utilizate în mod obișnuit pentru a transmite o 

varietate de emoții și semnificații. De exemplu, încuviințarea din cap este un semn de 

aprobare, mișcarea capului de la stânga la dreapta semnalează „nu” și înclinarea 

capului indică interes, precum și supunere și încredere. 
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Contactul vizual este un instrument important folosit pentru a comunica, 

deoarece fața și ochii sunt în general punctele de focalizare în timpul unei conversații.  

                          
                

 

Expresiile faciale sunt extrem de relevante, deoarece transmit stări precum 

furia, dezgustul, fericirea, tristețea, surpriza și frica. Este bine pentru cadrul medical 

să poată identifica principalele emoții autentice. 

 

 

 

 

 
 

 

Bucurie  



12 
 

 
 

 

                                                                               

 
 

 

Dezgust  

Dispreț  

Frica  
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Furie  

Surpriză  

Tristețe  
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Haptica 

Haptica se referă la comunicarea prin atingere. Este deosebit de important 

pentru cadrul medical să folosească haptica (atingerea), ca element al comunicării 

nonverbale, atunci când comunică vești proaste. 

 

                                  
 

Proxemica  

Se referă la spațiul dintre două persoane. Spațiul intim variază de la 1 la 46 cm. 

Această zonă este în general dedicată celor dragi, membrilor familiei și prietenilor 

apropiați și permite contactul fizic direct, cum ar fi îmbrățișarea, atingerea. 

 

 

 

 

 

 

Spațiul social variază între 1.2 și 3.7 metri și este dedicat în principal conjuncturilor 

formale. Spațiul public variază de la 3,7 la 7,6 m și peste și este, în general, dedicat 

vorbirii în fața unui public mai mare, cum ar fi într-o sală de clasă, într-un auditoriu etc. 

 

Mediul 

Mediul în care are loc interacțiunea influențează atât comunicarea verbală cât 

și cea non-verbală. Cadrele medicale pot manipula mediul pentru pregătirea 

comunicării veștilor proaste. Amplasarea obiectelor într-un spațiu poate ajuta la 

modelarea climatului interacțiunii, de la formal sau îndepărtat la prietenos. De 

asemenea, obiectele expuse pot nuanța o interacțiune în egală măsură cu mirosul 

Spațiul personal variază de la 46 cm la 1.2 m și este, în general, dedicat 

interacțiunii dintre membrii familiei, prieteni și cunoscuți, dar este adaptat foarte 

bine pentru comunicarea între cadrul medical și pacient/familie, atunci când se 

comunică veștile proaste. Este suficient cât să permită transmiterea empatiei și 

a înțelegerii, dar nu este intruziv. 
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care este de multe ori trecut cu vederea în studiul comunicării. De exemplu, gândiți-

vă la mirosul mâncării "de casă" care creează cel mai adesea un răspuns emoțional 

pozitiv, deoarece este asociat cu copilăria și lipsa grijilor. 

 

Paralingvistica 

Paralingvistica se referă la factori precum intensitate, tonul vocii, inflexiunea, 

modelul de accent sau orice alte elemente vocale care sunt distincte de limba vorbită.  

 

Artefacte 

Artefactele se referă la obiecte fizice care pot oferi indicii despre credințele, 

ideile și obiceiurile unui individ. De exemplu, observarea faptului că o persoană poartă 

un colier cu Steaua lui David sau un Crucifix ne va informa despre credințele sale 

religioase. 

 

 

Cum poate folosi un cadru medical, comunicarea nonverbală 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Să conștientizeze contextul în care se întâmplă comunicarea, precum și 

a mesajelor nonverbale pe care le trimite și le primește. 

• Să conștientizeze că indicii nonverbali pot completa, spori sau 

contrazice mesajul. Să se asigure că mesajul este consecvent pe toate 

canalele. 

• Trimiterea și primirea de mesaje nonverbale, în special de atingere și 

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

cultură etc.) 

• Pentru a îmbunătăți abilitățile de decodare a mesajelor nonverbale să 

evite să dedice prea multă atenție unui singur indiciu, doar contactul 

vizual, de exemplu. 

• Utilizarea indiciilor nonverbale atunci când comunicați veștile proaste, 

deoarece acest tip de comunicare ajută la exprimări emoționale care au 

nevoie și oferă sprijin emoțional. 
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1.3. Comunicarea informală 
  

Comunicarea informală reprezintă un tip de comunicare multidimensional, 

relațional, care nu este legat de exigențe specifice și nu necesită canale prestabilite. 

Comunicarea informală apare ca o formă naturală de comunicare, întrucât oamenii 

interacționează liber și abordează o gamă foarte diversă de subiecte. Este 

comunicarea adecvată pentru comunicarea veștilor proaste în domeniul medical. 

Limbajul informal poate include figuri de vorbire, argou, sintaxă, etc. Se caracterizează 

prin simplitate deoarece propozițiile scurte sau chiar incomplete sunt acceptate alături 

de abrevieri sau contracții. Limbajul informal permite exprimarea empatiei și emoției și 

poate fi detectat un ton emoțional personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modalitate de a avea eficiență în comunicarea veștilor proaste, este eliminarea cât 

mai mult posibil a barierelor în comunicare. Astfel, vom aborda în rândurile care 

urmează ce înseamnă și cum pot fi gestionate. 

 

1.4. Bariere în comunicare 
 

Bariere fizice - cum ar fi distanța, ușile închise, obstacolele materiale. etc. 

Bariere psihologice/emoționale - starea psihologică a comunicatorilor are 

întotdeauna un impact asupra modului în care mesajul este trimis, primit și interpretat. 

Exercițiu  

Se împart cursanții în echipe de câte două 
persoane  

Exersează comunicarea veștilor proaste 
folosind toate elementele comunicării 

nonverbale arătate în curs 

Fiecare echipă arată în fața grupei cum au 
comunicat folosind limbajul nonverbal 
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Bariere lingvistice - se referă la modul în care o persoană comunică atât verbal, 

cât și non-verbal. Acestea pot fi legate de distrageri, lipsă de atenție, percepții diferite, 

dizabilități fizice, cum ar fi tulburări de vorbire și probleme de auz. 

 

 

 
 

 

 

  

 

Este foarte important să se folosească un feedback constructiv. Acest lucru 

poate îmbunătăți relația și eficiența oricăror comunicări ulterioare. De asemenea, 

trebuie să se ia în considerare starea emoțională a pacientului/familiei, care primește 

veștile proaste. 

 

 

                                        
 

 

 

 

Cadrul medical 

Zâmbește, 

Dă din cap, 

Menține contactul vizual 

Pune întrebări clarificatoare 

Încurajează pacientul/famila 

Folosește un limbaj adecvat, 
evitând termenii medicali de 

specialitate 
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1.5. Diferențele între generații și comunicarea 
 

 

 
 

În comunicare este important să se țină seama de generația cu care se 

comunică, deoarece nevoile, percepțiile și în special atitudinea sunt foarte diferite. 

Astfel, vom detalia mai jos câteva caracteristici generaționale si cum să se comunice 

eficient. 

 

Generația Constructorilor – Vârstă peste 70 de ani 

Cel mai bun mod de a comunica cu această generație este față în față. Se 

așteaptă ca informațiile să fie prezentate într-un mod logic și într-un discurs clar. 

Utilizarea corectă a gramaticii este foarte importantă. Ei acordă atenție modului de 

comunicare și preferă titlurile formale (domn, doamnă doctor etc.). Respectul este 

esențial, pentru vârsta și experiența lor. Le place să pună întrebări. Apreciază notele 

scrise de mână. Le place să răspundă la întrebări. 

 

The Baby Boomers - Vârstă 51-69 

Este prima generație care explorează comunicațiile electronice. Preferă 

comunicarea față în față, deschisă și directă. Au o mentalitate și atitudine de înaltă 
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disponibilitate. Sunt mai puțin formali decât Constructorii. Le place recunoașterea. Nu 

îi deranjează să fie chemați pe numele lor, fără atributul de doamnă, domnule. 

 

Generația X – Vârstă 36-50 

Tind să fie sceptici și prudenți, sunt contondenți și direcți. Preferă să vorbească 

scurt și concis, nu le place să fie gestionați - nu le plac abordările prea curioase. Le 

pasă de echilibrul dintre viața profesională și cea privată și preferă să li se respecte 

timpul privat. Nu sunt interesați de recunoaștere, le place comunicarea digitală. 

 

The Millennials (Gen Y) - Vârstă 21 - 35 

Le place să fie întrebați care este metoda lor preferată de comunicare, preferă 

mesaje text și răspunsuri imediate, preferă comunicarea programată scurtă și la 

obiect. 

  

Generația Z - vârstă 6 - 20 

Sunt bine versați în tehnologie. Ascultă și apreciază sfaturile, dar le place să-și 

exprime propriile opinii, le place comunicarea constantă. Este mai puțin probabil să 

aibă răbdare și pun multe întrebări. 

 

Indiferent de generație, comunicarea eficientă este un element cheie pentru 

comunicarea veștilor proaste și poate fi de mare ajutor pentru cadrul medical în 

depășirea provocărilor comunicării. 

 

 

 

2. Importanța unei comunicări eficiente pentru veștile proaste în 
domeniul sănătății 

 
Când vine vorba de asistență medicală, comunicarea eficientă nu trebuie privită 

ca o capacitate opțională, ci mai degrabă ca o parte esențială și integrată a actului 

medical, atunci când este vorba de transmiterea unor vești proaste, de exemplu, un 

diagnostic grav, cu urmări nefaste, un deces, consecințe de dizabilități în urma unor 

accidente, etc. 
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Felul în care se transmit veștile proaste, poate face diferența pentru pacient și 

rudele apropiate. În ansamblu, importanța fiecăruia dintre acești jucători nu poate fi 

subminată, făcând astfel comunicarea legată de sănătate extrem de complexă. Acest 

aspect multidirecțional necesită ca furnizorii de servicii medicale să fie echipați 

corespunzător nu numai pentru a fi surse eficiente, ci și pentru a conduce interlocutorii 

și a-i ajuta să comunice eficient. Pe lângă interacțiunea pacient-sistem, furnizorii de 

asistență medicală de toate nivelurile trebuie să poată comunica eficient între ei pentru 

a se coordona și a oferi asistență medicală adecvată. Dacă oricare dintre lanțurile de 

comunicare este compromis (pacient-sistem sau sistem-sistem), calitatea asistenței 

medicale devine afectată. 

 

                     
 

 

 

 

2.1. Sănătate și vești proaste - importanța diagnosticului și a prognosticului 
 

Scopul principal al utilizării protocoalelor și tehnicilor de comunicare a știrilor 

proaste este de a transmite știrile proaste într-un mod care leagă înțelegerea, 

reducând în același timp suferința pentru pacient sau rude. În general, veștile proaste 

sunt asociate cu un diagnostic sumbru, cum ar fi cancerul sau boala Alzheimer sau 

moartea, dar gama de vești proaste este mai largă decât aceasta și poate varia de la 

a spune unui pacient că trebuie să ia medicamente pentru tot restul vieții, până la a 

spune unei paciente că are un număr scăzut de ovule sau spunând membrilor familiei 

să se pregătească pentru o degradare a funcțiilor cognitive sau motorii ale pacientului. 
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Pacienții trebuie să înțeleagă atât diagnosticul, cât și prognosticul pentru a fi implicați 

în luarea deciziilor medicale și pentru a se asigura că preferințele și valorile lor sunt 

prezente în planurile de tratament și îngrijire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Vești proaste - perspectiva personalului medical 
 

 

Ce simt cadrele medicale când transmit vești proaste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felul în care se comunică veștile proaste are importanță pentru: 

Reziliență 

Controlul durerii 

Sănătatea emoțională 

Tensiunea arterială 

Pulsul 

Nivelul zahărului în sânge 

 

 

 

Tristețea 

Implicarea emoțională 

Stres 

Epuizare  

O dificultate mai mare decât în dezvăluirea diagnosticului 

Disconfort 

Anxietate  
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Cele mai mare provocări pentru cadrele medicale, atunci când transmit vești 

proaste sunt legate de emoții negative, echilibrul dintre a fi clar, dar și empatic, 

selectarea vocabularului corect, înțelegerea personalității pacientului și 

personalizarea comunicării etc. Indiferent de anii de experiență, este întotdeauna o 

sarcină neplăcută și nedorită. În general, pregătirea medicală pune un accent mai 

mare pe modelul biomedical, în timp ce abilităților de comunicare tind să li se acorde 

mai puțină atenție. Din această cauză, deseori furnizorii de servicii medicale se simt 

nepregătiți pentru implicațiile și intensitatea comunicării veștilor proaste pacienților și 

rudelor lor. 

 

2.3. Impactul comunicării asupra performanței și satisfacției 
 

Există dovezi puternice care indică faptul că capacitatea și dorința unui pacient 

de a urma tratamentul și recomandările medicale, de a gestiona o afecțiune sau de a 

adopta un stil de viață sănătos și preventiv este puternic afectată de stilul și abilitățile 

de comunicare ale furnizorului de asistență medicală.  

 

Cum să comunice cadrele medicale veștile proaste 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Explică cu claritate informațiile 

Înțelege experiența pacientului/familiilor/rudelor 

Arată pacientului/rudelor că au importanță și contează 

Oferă timpul și contextul necesare pacientului/rudelor 

Încurajează pacientul/rudele 

Arată că opiniile și sentimentele pacientului/rudelor lor sunt respectate 
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2.4. Impactul psihologic și fiziologic al veștilor proaste 
 

Comunicarea de vești proaste este, din păcate, o parte a rutinei unui furnizor 

de asistență medicală și această situație are, fără îndoială, repercusiuni psihologice 

și fiziologice asupra furnizorului de asistență medicală și a pacientului. 

                    

Răspunsuri fiziologice la comunicarea veștilor proaste 
atât pentru pacient/rude, cât și pentru cadrele medicale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unii medici au afirmat că atunci când comunică vești proaste îi face să se simtă 

de parcă trebuie să schimbe rolul unui vindecător cu cel de călău și pentru unii le-a 

amintit de propria lor moarte și de faptul că nu pot controla acest aspect al vieții 

făcându-i astfel să se simtă neputincioși și frustrați. De asemenea, stresul pe care îl 

simte un medic în ceea ce privește comunicarea de vești proaste poate dura de la 

câteva ore până la peste trei zile. Medicii sunt extrem de sensibili la epuizare, o 

afecțiune declanșată și sporită de epuizare emoțională, productivitate scăzută însoțită 

de sentimente de insuficiență și depersonalizare. Aceste sentimente se intensifică la 

acei furnizori de asistență medicală care nu au pregătire suficientă pentru astfel de 

cazuri. 

  Când vine vorba de răspunsul psihologic al pacientului, există o mulțime de 

circumstanțe care influențează modul în care se simt și ceea ce experimentează. Nu 

toți pacienții vor să afle diagnosticul și prognosticul lor. Pacienții care primesc vești 

proaste percep adesea informațiile ca fiind prea amenințătoare și pot refuza sau 

• Ritm cardiac crescut 
• Fluctuații ale presiunii arteriale și ale debitului cardiac 

• Nivel crescut de cortizol 

• Sistem imunitar slab 
• Tremurături corporale 

• Senzație de frig 
• Senzație de "gaură în stomac" 

• Pierderea concentrării și a capacității de răspuns 
roșeață a pielii 
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minimiza semnificația informațiilor. Pacienții își doresc ca medicii lor să fie empatici, 

sensibili și să-i înțeleagă și cum percep schimbările potențiale de viață pe care 

diagnosticul le-ar putea impune. 

 

 

                                     
 

 

 

Atunci când pacienții primesc prea multe informații pe care nu le pot prelucra 

sau când simt că există lacune în informațiile primite, ar putea încerca să le caute în 

afara cabinetului medicului cercetând pe internet sau întrebând în jur. Multe studii au 

relevat că astfel de practici pot oferi informații înșelătoare, incorecte și inadecvate care 

pot avea consecințe negative importante pentru pacient și relația cu medicul și terapia 

recomandată. 

  

 
Ce este important pentru pacient/rude, atunci când primește vești proaste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conținut – claritate, calitate a informațiilor, înțelegere 

Facilitare 

Sprijin – grijă, empatie, atenție 
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Ce nu doresc pacienții/rudele, atunci când primesc vești proaste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comunicarea eficientă a veștilor proaste 
 

3.1. Comunicare și vești proaste 
 

 

 

De la prima întâlnire cu un pacient până la intervenții și dezvoltarea unui plan 

de tratament, relația medic-pacient este construită pe comunicare. În contextul unei 

vești proaste, comunicarea eficientă nu este importantă doar pentru a ajuta pacientul 

să facă față, dar întărește și relația dintre acesta și furnizorul de asistență medicală și 

acest lucru are valori pozitive de lungă durată în procesul general de vindecare sau în 

cazul în care vindecarea nu este posibilă, pentru calitatea vieții pacientului. În general, 

comunicarea eficientă a știrilor proaste ar trebui să satisfacă scopul formării unei baze 

solide pentru un parteneriat constructiv între pacient, rudele apropiate și echipa 

medicală care oferă asistență medicală, crescând astfel semnificativ șansa unui 

tratament adecvat și/sau respectarea recomandărilor. 

Nu este suficient timp dedicat conversației 
Context fizic inadecvat (pe hol, lângă ușă etc.) 
Comportament nepăsător afișat de cadrul medical atunci când transmite vești 
proaste (abordare depersonalizată) 
Lipsa atenției cadrului medical 
Utilizarea terminologiei medicale specifice 
Lipsa sprijinului emoțional și cognitiv din partea cadrului medical 
Lipsa de direcție sau facilitare în ceea ce privește ceea ce va urma 
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Ce trebuie făcut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFAT PRACTIC: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comunicarea trebuie adaptată emoțional pentru a servi scopului cognitiv de 
a înțelege emoția pacientului (empatie clinică) 
Livrare sensibilă într-un mod care se potrivește circumstanțelor și 
încurajează încrederea 
Ascultare activă și capacitatea de a verifica înțelegerea pacientului/rudelor 
Abilități eficiente de interogare pentru a provoca principalele preocupări ale 
pacientului, percepția problemelor și foarte important impactul emoțional, 
social și fizic asupra acestora și a rudelor lor 
Furnizarea de informații folosind abilități explicative eficiente adaptate 
nevoilor și capacităților pacientului/rudelor 
Consilierea și educarea pacientului/rudelor 
Discutarea opțiunilor de tratament într-un mod care ajută pacientul/rudele să 
înțeleagă pe deplin implicațiile. 
 

 

Cadrul medical să folosească: 
 

• Ascultare activa 

• Comunicare nonverbală 
• Managementul stresului 

• Comunicare asertivă  
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Comunicarea eficientă în domeniul asistenței medicale poate duce la rezultate 

precum: 

• Îmbunătățirea satisfacției pacientului/rudelor și a furnizorului de servicii 

medicale 

• Risc mai mic de burnout pentru cadre medicale 

• Risc mai mic de afirmații de malpraxis 

• Creșterea divulgării informațiilor de la pacienți/rude 

• Participarea crescută a pacientului/rudelor la procesul decizional 

• Precizie crescută a diagnosticului 

• Aderență mai bună la tratament 

• Așteptări realiste ale pacientului/rudelor 

 
 
 

3.2. Bariere pentru o comunicare eficientă a veștilor proaste 
 

O mare dificultate rezultă din faptul că natura acestei comunicări poate 

accentua efectiv barierele, iar barierele pot afecta negativ și modul în care informația 

este percepută și digerată de receptor. Pe lângă barierele tipice de comunicare care 

se aplică, comunicarea de știri proaste într-un cadru clinic vine cu o varietate de 

obstacole specifice care pot fi personale, instituționale, socio-culturale, de formare, 

nivel de educație, probleme lingvistice etc. 

 

 

Bariere personale 
Percepții diferite - În general, transmiterea de știri proaste implică o triadă 

formată din furnizorul de asistență medicală, pacientul și rudele apropiate ale 

acestora. Fiecare membru al acestei triade poate avea percepții diferite cu privire la 

vești proaste.  

Bariere psihologice - persoana care trebuie să comunice vești proaste se 

confruntă adesea cu emoții de intensitate ridicată, cum ar fi anxietatea, frica de 

evaluare negativă și simte o povară de responsabilitate care duce adesea la o 
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reticență în ceea ce privește transmiterea de vești proaste. Acesta a fost denumit 

efectul „MUM”. 

Zona de confort - Livrarea de vești proaste poate face uneori medicul să se 

simtă neputincios sau chiar frustrat. Tendința naturală de a rămâne într-o zonă de 

confort ar putea determina medicul să întârzie sau chiar să limiteze livrarea de vești 

proaste. 

Temerile furnizorului de asistență medicală - Medicii dezvăluie că adesea se 

tem că sunt percepuți ca reci sau lipsiți de grijă de către pacienți și rudele lor. Mai mult, 

ei experimentează disconfort atunci când vorbesc despre moarte și adesea se simt 

anxioși în așteptarea reacțiilor pacientului sau ale familiei la vești proaste. 

 

Bariere instituționale 
Când vine vorba de comunicarea unor vești proaste, limitările instituționale se 

referă în principal la organizația generală și la sprijinul de care beneficiază medicul. 

Medicii ar putea întâmpina constrângeri de timp care pot afecta nu numai procesul de 

pregătire pentru transmiterea de știri proaste, ci și procesarea emoțională necesară 

după întâlnire. Un alt exemplu de barieră instituțională este reprezentat de faptul că 

este foarte rar ca medicul să primească sprijin emoțional de la colegii și superiorii săi 

înainte și după o astfel de întâlnire și acest lucru poate împiedica capacitatea 

medicului de a face față procesului.  

 

Bariere instituționale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ierarhie 

• Comportament perturbator 
• Diferențe generaționale 

• Sex 

• Rivalități interprofesionale și intraprofesionale 
• Diferențe în orare și rutine profesionale 

• Niveluri diferite de pregătire, calificări și statut 
• Diferențe în responsabilitate, plată și recompense 

• Preocupări privind responsabilitatea clinică 
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Bariere lingvistice 
Cel mai frecvent, barierele lingvistice apar atunci când furnizorul de asistență 

medicală și pacientul nu împărtășesc o limbă maternă, atunci când există o utilizare a 

jargonului sau se transmit prea multe informații fără clarificările necesare, creând 

astfel o supraîncărcare a informațiilor. Înțelegerea semnificației a ceea ce se spune 

poate fi o provocare dacă oamenii vorbesc prea repede sau folosesc un vocabular 

specific. 

 

Probleme socio-culturale 
Nu există nicio îndoială că un furnizor de asistență medicală trebuie să interacționeze 

cu oameni care provin din contexte socio-culturale extrem de diverse. 

Comportamentul social transmis al unui individ influențează puternic modul în care 

comunică, nu numai din punctul de vedere al simbolurilor și semnelor, ci și datorită 

mentalităților diferite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Stereotipuri: oamenii au tendința de a se baza pe clișee prea simplificate despre 

indivizi din diferite culturi, etnii, niveluri sociale etc. 

Etnocentrism: oamenii au tendința de a privi alte culturi prin propriul lor obiectiv.  

Valori conflictuale: uneori s-ar putea să simțim că comportamentele altor 

persoane ne compromit valorile sau pur și simplu nu suntem de acord sau nu le 

înțelegem comportamentul și atunci se produc ciocniri culturale. Unele dintre 

mentalitățile / comportamentele conflictuale comune sunt: 

• preferința comunicării directe VS comunicarea indirectă 

• preferința pentru interacțiunile orientate către sarcini VS orientată spre 

relație 

• preferința pentru dezacord puternic deschis VS dezacord subtil 

• preferința pentru formal VS informal 

• preferința pentru flexibilitate VS structura 

• preferința pentru egalitarism VS ierarhia 
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În timp ce unii oameni pot fi înzestrați în mod nativ cu abilități de comunicare 

mai bune, există o mare diferență între inspirație și antrenament. Prin urmare, este 

extrem de important să înțelegem că lipsa unei pregătiri adecvate poate avea un 

impact dăunător care depășește cu mult calitatea actului medical în sine, dar și asupra 

bunăstării psihice a furnizorilor de asistență medicală, a pacienților și a familiilor 

acestora și nu în ultimul rând cel puțin, ineficiențele comunicării pot provoca o creștere 

a daunelor financiare. 

 

3.3. Strategii pentru îmbunătățirea abilităților de comunicare 
 
 

   Comunicarea veștilor proaste este un proces complex care necesită un nivel 

ridicat de profesionalism și pregătire. Purtătorul de știri trebuie să fie capabil să 

transmită mesajul cu tonul adecvat și terminologia de înțeles, evaluând în același timp 

reacțiile pacientului și ale rudelor. Pentru a ajuta indivizii să-și îmbunătățească 

abilitățile de comunicare, o serie de strategii și modele au fost dezvoltate de cercetători 

pentru a furniza intrări pentru o comunicare standardizată menită să asigure 

eficacitatea. 

 

Modelul SPIKES 
 

Protocolul SPIKES este un model comun pentru comunicarea de știri proaste. 

Acronimul înseamnă: Setarea și ascultarea, Percepția pacientului, Invitația de a oferi 

informații, Cunoașterea, Explorarea emoțiilor și Empatizarea și Strategia și 

Rezumarea. 
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Cum comunică cadrul medical veștile proaste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pașii: 

Configurarea - aceasta implică pregătirea etapei pentru o comunicare optimă 

prin organizarea corectă în ceea ce privește informațiile, vocabularul adecvat, mesajul 

consecvent între toți membrii echipei de asistență medicală. Acest pas include, de 

asemenea, pregătirea în ceea ce privește spațiul fizic și trebuie întotdeauna căutată 

intimitatea. 

Percepția - aceasta implică evaluarea percepției pacientului și a familiei sale și 

a cantității de informații pe care o au și foarte important cât de mult doresc să știe.  

Invitația - pacientul sau familia ar trebui să acorde permisiunea de a avea 

informații partajate. Medicul ar trebui să se întrebe despre gradul de înțelegere și 

contextul în care se încadrează informațiile și apoi, folosind informațiile partajate de 

pacient în ceea ce privește înțelegerea bolii, furnizorul de asistență medicală ar trebui 

să ceară permisiunea de a împărtăși informații. 

Cunoștințe - transmiterea de vești proaste ar trebui să înceapă cu o declarație 

de avertizare care să permită pacientului și rudelor apropiate să se pregătească pentru 

impactul emoțional. În loc să folosească un limbaj tehnic, arătând pacienților exemple 

concrete de tendințe în lucrările de laborator sau radiologie pot face un concept 

• Stabiliți un cadru adecvat 
• Verificați percepția pacientului asupra situației care a determinat vestea 

proastă 
• Determinați cantitatea de informații care este cunoscută de pacient / 

rude și cât de multe informații sunt dorite 
• Cunoașteți toate faptele medicale și implicațiile acestora înainte de a 

iniția comunicarea 
• Explorați emoțiile ridicate în timpul conversației 
• Răspundeți cu empatie 

• Stabiliți o strategie de sprijin 
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abstract mai clar. Împărtășirea efectivă a veștilor proaste ar trebui să se facă încet, 

astfel încât pacientul și familia să înțeleagă.  

Empatia - primirea de vești proaste poate declanșa o gamă largă de emoții 

pentru pacient, iar furnizorul de asistență medicală ar trebui să depună eforturi 

conștiente pentru a răspunde în mod adecvat și cu bunătate. Comunicarea empatică 

trebuie utilizată pe parcursul întregii interacțiuni cu pacienții sau familiile acestora. 

Strategia - ultima componentă a modelului SPIKES este de a stabili în mod 

clar că pacienții au un plan clar pentru viitor. Este important să vă asigurați întotdeauna 

că pacientul înțelege informațiile furnizate pentru a-i pregăti pentru participarea activă 

la deciziile de tratament.  

 
Modelul ABCDE 

 
Protocolul ABCDE pune accent pe cinci aspecte ale procesului de comunicare 

a știrilor proaste. Mnemonica înseamnă pregătire avansată, construiește un mediu 

terapeutic și o relație, comunică bine, tratează reacțiile pacientului și ale familiei și 

evaluează efectele știrilor. 

 
Pașii: 

Pregătire avansată - revizuiți cu atenție istoricul pacientului, repetați mental și 

pregătiți-vă emoțional. Această etapă implică luarea de măsuri pentru prezența unei 

persoane de sprijin dacă pacientul dorește acest lucru, precum și determinarea a ceea 

ce pacientul știe despre starea lor. 

Comunicați bine - evitați termenii tehnici, jargonul medical și abrevierile și 

încercați să utilizați un limbaj simplu. Lăsați pauze și nu grăbiți pacientul, ci mai 

degrabă mișcați-vă în ritmul lor. 

Faceți față reacțiilor pacientului și familiei - practicați ascultarea activă, 

explorați sentimentele și exprimați empatia. Abordați emoțiile pe măsură ce se 

manifestă. 

Evaluați efectele știrilor - Clarificați și corectați dezinformarea, dacă este 

necesar. Explorați ce înseamnă toate informațiile furnizate pentru pacient și cei 

apropiați, fiind în același timp conștienți de emoțiile voastre și ale echipei voastre. 
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Modelul REDE 
 

Modelul REDE provine dintr-un cadru conceptual care pune în centrul relației 

furnizor de asistență medicală - pacient. Este conceput ca o organizație de abilități de 

comunicare validate empiric, care sunt clasificate în trei componente principale ale 

unei relații: 

• Stabilire 

• Dezvoltare 

• Angajament 

• Relaţie 

 

Prima impresie contează. Încercați să transmiteți întotdeauna respect și 

valoare, deoarece modul în care este pregătită scena pentru conversație contează 

chiar dacă la prima vedere este irelevant pentru tabloul clinic. Faceți un efort conștient 

de a arăta că sunteți receptivi și că îi vedeți ca pe o persoană în primul rând și ca pe 

un pacient în al doilea rând. 

Încercați să împărtășiți întotdeauna agenda, deoarece reacțiile pacientului 

pot fi indicatori excelenți pentru a vă ajuta să vă minimizați prejudecățile în ceea ce 

privește preocupările și prioritățile pacientului și facilitează, de asemenea, 

parteneriatul. 

Introduceți tehnologia ca partener. De multe ori, pacienții nu reușesc să 

înțeleagă că computerul și fișele medicale electronice și documentele fac parte 

integrantă din actul medical și tind să-l vadă ca pe un detractor. Este important să 

subliniem că utilizarea tehnologiei este un mijloc de îmbunătățire și facilitare a actului 

medical.   

Dezvoltare - această fază se învârte în jurul creșterii și evoluției relației odată 

cu stabilirea unui mediu de susținere. Aceasta implică cunoașterea mai bună a 

persoanei și înțelegerea tabloului său clinic într-un context biopsihosocial complex. 

Practicați ascultarea reflexivă într-un mod care vă permite să înțelegeți și să 

recunoașteți semnificația intenționată a mesajului pacientului dumneavoastră. 

Această tehnică a arătat că crește deschiderea, divulgarea, precum și o îmbunătățire 

a comunicării. 
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Provocați narațiunea și perspectiva. Este obișnuit să existe tendința de a 

avea o abordare centrată pe colectarea datelor în timpul unui interviu istoric al bolii 

prezente, dar este foarte important să încercați să înțelegeți și perspectiva pacientului 

asupra simptomelor. Încercați să fiți curioși și să explorați răspunsul psihosocial la 

simptome și ideea de boală, precum și faptele clinice. 

Angajament - această fază se referă în principal la aspectele educaționale și 

de tratament ale interacțiunii pacientului. Angajarea pacientului îmbunătățește 

rezultatele generale asupra sănătății prin creșterea nivelului de înțelegere și 

rechemare a informațiilor, autosuficiență și eficacitate, precum și respectarea 

recomandărilor. 

Nu faceți un monolog. În general, există o cantitate mare de informații pe care 

pacientul le primește în timpul unei vizite la furnizorul lor de asistență medicală și de 

multe ori nu înțeleg sau nu își amintesc cu precizie o cantitate importantă din ea. 

Încercați să vă angajați în dialog și să subliniați importanța rolului pacientului în 

propriul tratament sau în planul de management al sănătății. 

Distribuiți eficient. Simpla afirmare a faptelor medicale ar putea să nu fie 

întotdeauna suficientă. Faceți un efort pentru a încadra informațiile într-un context pe 

care pacientul îl înțelege și permiteți-i să solicite clarificări. 

Oferiți închiderea. Încercați să examinați timpul petrecut și să demonstrați 

respect și importanță și încercați să liniștiți pacientul cu privire la faptul că relația dvs. 

este un parteneriat continuu. 

 

 

Modelul PEWTER  
 

Protocolul PEWTER a fost inițial dezvoltat ca un instrument pentru consilierii 

școlari, dar a fost adoptat în medii clinice ca un cadru care ajută la comunicarea 

eficientă a știrilor proaste. Mnemonica înseamnă Pregătire, Evaluare, Avertizare, 

Spunere, Răspuns emoțional și Regrupare. 

 

Pașii: 
Pregătirea - această etapă este foarte complexă și poate fi privită atât ca 

internă, cât și externă. Implică competența în aplicarea abilităților de comunicare, 

precum și conștientizarea gândurilor, valorilor și credințelor personale. Furnizorul de 
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asistență medicală trebuie să înțeleagă în mod conștient rolul pe care îl prezintă în 

comunicare și să încerce să schimbe paradigma de la „purtătorul doamnei” la 

„ghidarea ajutorului unui pacient într-o călătorie către o nouă etapă a vieții”. Punctul 

de vedere asupra acestui rol va determina caracteristicile comunicării, va influența 

abordarea verbală și non verbală, etc. În ceea ce privește aspectele externe, cadrul 

fizic este foarte important și ar trebui să fie ales și pregătit cu atenție pentru a asigura 

confidențialitatea și limitează întreruperile, distragerea atenției și alte bariere 

potențiale. Această fază implică, de asemenea, revizuirea tuturor evidențelor 

pacientului și a informațiilor disponibile înainte de întâlnire și pregătirea întâlnirii într-

un mod care să ia în considerare contextul și circumstanțele personale ale pacientului, 

momentul întâlnirii etc. 

Evaluare - acest pas implică evaluarea a ceea ce pacientul știe, suspectează 

sau înțelege despre situație. Acest lucru permite corectarea oricărei dezinformări 

înainte de a transmite vestea proastă. 

Avertisment - aceasta este o etapă semnificativă a procesului, deoarece 

permite pacientului să înceapă procesarea faptului că vin vești proaste. Acest lucru se 

face în mod normal prin utilizarea unei structuri verbale precum „Îmi este teamă că am 

niște vești dificile de împărtășit cu tine” urmată de o pauză care permite pacientului să 

aibă schimbarea cognitivă și emoțională și să proceseze ideea că ceva nu este în 

regulă. 

Împărtășirea - aceasta este etapa în care furnizorul de asistență medicală 

împărtășește știrile pacientului. Aceasta este, în general, etapa în care furnizorul de 

asistență medicală se confruntă cu cel mai înalt nivel de stres. Este important în 

această etapă să prezentați informațiile într-o manieră plină de compasiune, să folosiți 

un vocabular ușor de înțeles, să evitați termenii tehnici și jargonul și foarte important 

să prezentați informațiile într-un mod care vă permite să vă adresați pacientului și după 

fiecare informație asigurați-vă că înțeleg clar informațiile care sunt partajate. 

Răspuns emoțional - în această etapă stresul este la un nivel maxim pentru 

pacient și acesta începe să răspundă emoțional la știrile primite. Este foarte important 

ca furnizorul de asistență medicală să fie atent la acest răspuns și să evalueze dacă 

sunt necesare pauze sau chiar o altă întâlnire la un moment diferit, deoarece unele 

persoane pot fi copleșite. În această etapă, furnizorul de asistență medicală poate 

evalua dacă ar putea fi necesar să se implice membrii familiei sau prietenii. 
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Regrupare - aceasta este etapa finală a protocolului PEWTER și implică 

ajutarea pacientului să stabilească care sunt pașii pe care trebuie să-i facă în 

continuare. Pe lângă indicațiile terapeutice, furnizorul de asistență medicală ar trebui 

să îndrume pacientul către resurse adecvate, grupuri de sprijin sau servicii 

suplimentare care ar putea fi de ajutor în gestionarea situației. Este important să 

prezentați informațiile într-un mod care să ofere speranță fără a fi nerealiste. În 

scenariile mai puțin negative, aceasta poate fi speranța pentru tratament, speranța că 

nu se va modifica calitatea vieții sau că prognosticul nu limitează viața. Cu toate 

acestea, în anumite contexte, speranța ar putea să nu fie evidentă și ar trebui acordată 

o atenție deosebită modului în care sunt discutate lucrurile. În aceste situații, speranța 

ar trebui oferită în termeni de speranță pentru sprijin, speranță pentru relații continue 

cu echipa de asistență medicală etc. 

 
 
Modelul în 10 pași a lui Kaye 
 

Spre deosebire de modelele prezentate anterior, acest model nu este o abordare 

mnemonică, ci mai degrabă o abordare centrată pe sarcini a unor etape care ar trebui 

să fie prezente în orice întâlnire de comunicare de știri proaste.  

 

Pașii: 
Pregătirea - această etapă implică cunoașterea și înțelegerea tuturor 

informațiilor despre pacient și despre ce dorește pentru discuție. Acest pas implică, de 

asemenea, pregătirea unui cadru fizic adecvat, care este privat și în care există 

suficiente scaune confortabile pentru toată lumea prezentă. De asemenea, în acest 

pas se prezintă furnizorul de asistență medicală (dacă este prima dată când se 

întâlnesc) 

Ce știe pacientul? - această etapă implică aflarea modului în care pacientul 

percepe situația și faptele. Este momentul de a cere o narațiune a evenimentelor de 

la pacient sau familie. Încercați să utilizați cât mai multe întrebări deschise, cum ar fi 

„Cum a început totul?” 

Se doresc mai multe informații? - în această etapă, furnizorul de asistență 

medicală poate evalua câtă informație dorește pacientul în acel moment. Acest lucru 
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se poate face urmărind indicațiile nonverbale, precum și punând întrebări de calibrare 

precum „Vrei să explic mai multe despre asta?” 

Oferiți o avertizare - aceasta este etapa care vă permite să pregătiți pacientul 

pentru știrile pe care urmează să le primească. Acest lucru se face prin exprimarea 

unei declarații de avertizare, cum ar fi „Mi-e teamă că acest lucru pare serios” sau „Mi-

e teamă că am niște vești dificile de discutat”. Este important să permiteți întotdeauna 

o pauză pentru ca pacientul să reacționeze. 

Permiteți refuzul - în această etapă trebuie să permiteți pacientului să 

controleze cantitatea de informații pe care o primește. Pentru unii indivizi negarea este 

un mecanism de apărare. 

Explicați dacă vi se solicită - Este important să furnizați explicații pas cu pas 

atunci când acestea sunt solicitate. Trebuie să diminuați decalajul informațional într-

un mod considerabil și empatic, de câte ori după astfel de conversații, modul în care 

au fost date explicațiile este amintit mai exact decât detaliile în sine. 

Ascultați îngrijorările - în acest stadiu trebuie să vă întrebați pacientul despre 

sentimente și gânduri și să le lăsați spațiu pentru a răspunde, în timp ce îi faceți 

confortabili să exprime ce simt. Puteți pune întrebări precum „Care sunt preocupările 

dvs. acum?”. 

Încurajați debrifingul și exprimarea sentimentelor și recunoașteți-le - această 

etapă este extrem de importantă pentru pacient, deoarece puteți transmite 

considerație și apreciere față de pacient și situația în care se află. Îi puteți face să se 

simtă auziți și înțeleși fără judecată. 

Rezumat și plan - aceasta este etapa în care toate preocupările ar trebui 

rezumate și abordate, ar trebui prezentat și explicat planul de tratament sau de 

gestionare a bolii și, de asemenea, etapa în care speranța poate fi încurajată. 

Arătați disponibilitate - această etapă implică recunoașterea faptului că 

nevoile și preocupările viitoare s-ar putea schimba și oferirea disponibilității pentru 

orice comunicare și asistență viitoare pentru pacient și familie. 
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3.4. Comunicarea veștilor proaste la telefon 
 
 

 
 

Livrarea de vești proaste este o sarcină dificilă, indiferent de câte circumstanțe 

atenuante există, iar când conversațiile trebuie să aibă loc la telefon, provocările sunt 

și mai mari. În special în această perioadă în care lumea este afectată de pandemia 

COVID 19, vizitele la spital au fost masiv restricționate și mulți furnizori de asistență 

medicală au fost puși să comunice prin telefon știri sensibile mai mult ca niciodată. În 

plus, furnizorii de asistență medicală au fost provocați să găsească soluții și modalități 

de a ține pacienții în legătură cu cei dragi chiar și atunci când accesul lor în unitățile 

medicale a fost interzis. 

 

Pașii: 
Pregătiți-vă pentru apelul telefonic în același mod în care ați pregăti dacă v-

ați întâlni față în față. Asigurați-vă că cunoașteți toate faptele și ați ales un mediu în 

care conversația telefonică poate avea loc în confidențialitate și cu cât mai puține 

distrageri (faceți-o din cabinetul dvs. privat, mai degrabă decât din recepția spitalului 

sau din zona de triaj). De asemenea, este important să verificați dacă cel care primește 

apelul se află în mediul potrivit pentru a discuta astfel de știri. 

Confirmați identitatea interlocutorului și relația cu pacientul și asigurați-vă că 

vă prezentați și rolul dvs. cu privire la pacient. 

Avertizați pacientul sau rudele și asigurați-vă că faceți o pauză înainte de a spune 

veștile proaste. Folosiți structuri precum „Mă tem că vă sun cu niște vești nefericite” 

sau „Aș vrea să am o veste mai bună pentru a vă da astăzi” sau „Îmi pare rău, aș vrea 

să nu trebuiască să vă dau acest gen de noutăți astăzi ”. În acest moment, poate doriți 

să sugerați ca persoana să se așeze pentru conversație. 
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Dacă altcineva este prezent cu interlocutorul, oferiți-vă să vorbiți și cu 

acesta sau oferiți-vă să apelați o altă persoană care ar putea fi preocupată și este 

important să repetați exact aceleași informații tuturor interlocutorilor pentru a confirma 

mesajul. 

Nu încheiați conversația telefonică înainte ca cealaltă persoană să indice că 

este gata să o încheie. 

Asigurați-vă că cel care primește veștile proaste are detalii de contact directe 

pentru dvs. sau pentru un coleg implicat în situație. 

După terminarea apelului telefonic, asigurați-vă că informați personalul de la 

recepție și securitate cu privire la situație și la faptul că familia ar trebui să sosească. 

Dacă este posibil, încercați să vă asigurați că familia este întâmpinată de un 

membru al personalului la sosire și că li se oferă sprijin (formalități, documente etc.) 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
3.5. Răspunsul la emoția pacientului 
 

Este important să recunoaștem faptul că veștile sensibile sau dificile vor 

determina răspunsurile emoționale din partea pacienților și a familiilor acestora. În timp 

ce intensitatea și tipul de răspuns pot varia foarte mult - de la plâns la agresivitate și 

dincolo de capacitatea de a asculta, de a recunoaște și de a răspunde în mod adecvat 

la emoțiile pacienților dvs. și ale rudelor lor apropiate este o trăsătură valoroasă, care 

este esențială pentru un furnizor de asistență medicală. 

Un pacient sau ruda lor poate deveni provocator din mai multe motive, cum ar 

fi durerea, starea de rău, abuzul de substanțe, frica, anxietatea, dificultățile de limbaj, 

experiențele anterioare slabe, frustrarea, vinovăția etc. Aceste motive îi pot determina 

să fie supărați, violenți, solicitanți, amenințători și nu doresc să asculte și să 

coopereze. Abordarea acestor reacții necesită grijă, judecată și control, iar orice 

Acordați o atenție deosebită tonului dvs. de voce.  
Este extrem de important deoarece nu puteți folosi alte elemente de 

comunicare nonverbală.  
Transmiteți veștile proaste cu empatie și simplitate și folosiți tăcerea 

pentru a permite receptorului să proceseze și să reacționeze la fiecare 
parte a conversației. 
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abatere poate ajunge la agravarea situației. Este important să rămâneți întotdeauna 

calmi, să le ascultați mesajul și să puneți întrebări deschise, recunoscându-le și 

nemulțumirile. Arătarea dorinței de a discuta poate oferi pacientului recalcitrant 

posibilitatea de a declara care este cauza furiei lor și înțelegerea acestui lucru poate 

fi de mare ajutor în găsirea unei soluții. 

 

Instrumente de evaluare a emoțiilor pacientului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factori care cresc riscul unui comportament violent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Creșterea șanselor de siguranță 
 

Este extrem de important ca un furnizor de servicii medicale să fie echipat 

corespunzător pentru a lua decizii care reduc riscul de incidente agresive și 

• statut socio-economic scăzut 

• probleme de instabilitate psihică 
• instabilitatea ocupării forței de muncă 

• istoricul violenței anterioare sau al distrugerii bunurilor 

• diagnosticul tulburării psihice sau de personalitate 
• tulburare de consum de substanțe 

 

• intoxicație cu substanțe 

• sevraj de alcool, opioide sau benzodiazepine 

• psihoză 
• iluzii paranoice 

• agitație fizică 
• agresivitate verbală 

• gestionarea ineficientă a durerii 

• furie 
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periculoase, crescând astfel șansele de siguranță. Există o varietate de tehnici pe care 

un furnizor de asistență medicală le poate folosi pentru a difuza o situație tensionată 

și a descalifica o situație potențial periculoasă. 

 
Cadrul LEAP 

Una dintre tehnicile de bază care sunt utile în situații de conflict ridicat este 

protocolul LEAP. Mnemonica înseamnă Ascultă, Empatizează, Sunt de acord și 

Partener. Acest protocol este util atunci când aveți de-a face cu pacienți care se 

confruntă cu crize emoționale prin ghidarea schimbului verbal și a intervenției. Acest 

cadru vă permite să stabiliți limite și să identificați consecințele fără a amenința 

pacientul. Exemplu de expresie: „Comportamentul tău face să fie dificil să te ajut. Aș 

vrea să te calmezi, astfel încât să putem lucra pentru a te face să te simți mai bine / și 

a face ca durerea să se oprească / etc.)” 

 

Ce să facă cadrul medical 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
3.7. Tehnici de descalare 
 

Așa cum s-a discutat în secțiunile anterioare, pacienții și rudele lor ar putea 

experimenta și prezenta comportamente dificile declanșate de durere cronică și 

emoțională, pierderi, frică, retragere a substanței sau dependență etc. Aceste situații 

pot deveni nu numai extrem de neplăcute pentru furnizorii de servicii medicale și 

pacienții înșiși, dar pot deveni și periculoase.  
 
 

• Intervenție verbală și stabilirea limitei 
• Poziție calmă și comunicare cu o voce neutră 
• Evitați să vă certați și să contraziceți 

• Evitați contactul vizual intens 
• Păstrați spațiu suficient și adecvat între dumneavoastră și 

pacient/rudele pacientului 
• Validați preocupările pacientului și recunoașteți punctul lor de vedere 
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Modelul Dix and Page  
 

Dix and Page este un model ciclic care cuprinde trei elemente care sunt 

interdependente: evaluare, comunicare și tactică. (ACT). Aspectul ciclic se referă la 

faptul că fiecare element trebuie revizuit continuu în timpul aplicării metodei. 

 

Evaluare comportamentului unui pacient sau al rudei sale 
Situație - se referă la elementele pe care se concentrează pacientul sau ruda 

chiar înainte de a prezenta un comportament agresiv 

Evaluare - se referă la înțelegerea situației de către pacient sau rudă 

Furia - se referă la răspunsul emoțional la evaluare 

Inhibiții - se referă la atitudinea pacientului sau a rudei și abilitatea generală de  

a gestiona agresivitatea 

Agresivitate - se referă la rezultatul comportamental efectiv 

 

Menținerea unei posturi neagresive 
Evitarea contactului fizic cu pacientul (chiar dacă este destinat ca o atingere 

liniștitoare sau delicată) 

Evitarea utilizării jargonului 

Evitarea descrierii persoanei care comunică veștile proaste  

Atragerea atenției asupra impactului comportamentului pacientului sau al rudei  

 

Tactică 
Atitudinea și ciclul de comportament 

Ecuația câștig-pierdere 

Stingerea conflictului 

Alinierea obiectivelor 

Analiza tranzacțională 

 

 

Modelul Turnbull 
 

• aspecte juridice (cum ar fi drepturile de restricționare) 
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• teorii ale agresivității 

• declanșatoare ale agresivității 

• abilități de descalare 

• respect pentru pacient 

• control de bază și reținere (cum ar fi legarea pentru încheietura mâinii.) 

• control avansat și reținere (cum ar fi imobilizare, relocare etc.) 

• integrarea decalării, controlului și restricției 

• orientări pentru practică 

• raportarea incidentelor 

Modelul Turnbull și colab. se referă la șapte abilități importante pentru răspunsul 

verbal și non-verbal la agresiune: 

• solicitați ajutor colegilor 

• puneți întrebări despre sentimentele pacientului / rudei 

• dați instrucțiuni clare 

• mențineți un contact vizual prietenos și o postură corporală care nu amenință 

• fiți simpatic și capabil să vă separați de „sistem” 

• arătați îngrijorare 

• demonstrați empatie pentru a se potrivi cu starea de spirit a pacientului / rudei 

 

Modelul Safewards  
 
Elementele modelului  

• comunitatea pacientului (interacțiunea pacient-pacient) 

• caracteristicile pacientului (simptome și demografie) 

• cadrul de reglementare (cadrul legal și politica spitalelor) 

• echipa personalului (modul în care personalul gestionează sentimentele și 

interacționează între ele) 

• mediu fizic (amenajarea spitalului și confort) 

• în afara mediului spitalicesc (cum este familia și comunitatea pacientului în 

afara spitalului). 

• Puncte de inițiere conflict - situații în care agresiunea ar putea apărea ca 

urmare a unuia dintre domeniile de origine. 
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• Modificatori pentru pacienți - modurile în care pacienții interacționează unul 

către celălalt. 

• Modificatori ai personalului - modul în care personalul gestionează pacienții sau 

mediul înconjurător pentru a reduce conflictele. 

• Conflict - orice comportament al pacientului care le amenință siguranța proprie 

sau siguranța altora. 

• Conținere - modalități prin care personalul gestionează conflictele, de ex. 

medicamente, izolare, reținere etc. 

 

Ce să facă cadrul medical 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu judecați 

Fiți conștienți de spațiul personal 

Fiți conștienți de aspectele nonverbale 

Fiți conștienți de propriile emoții 

Sentimentele sunt importante 

Dezamorsați întrebările provocatoare 

Permiteți tăcerea 

Nu este personal 
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Concluzii  
O veste proastă este definită ca fiind orice informație care produce un efect 

negativ, o consecință negativă în așteptările unei persoane cu privire la prezentul lor 

și viitorul lor. Faptul că a comunica nu este ușor este ceva obișnuit pentru un 

observator nesuperficial. Stabilirea unei relații de comunicare nu este o consecință a 

unei anumite aptitudini înnăscute, ci este o abilitate care poate fi învățată, în special 

când vorbim despre vești proaste. Comunicarea veștilor proaste ar fi bine să fie 

adăugată la prioritățile de formare a viitorilor medici în anticiparea unei schimbări 

generaționale. În plus este foarte importantă organizarea unui mediu adecvat de 

comunicare a veștilor proaste, astfel este necesară o regândire a spațiilor dedicate 

acestei sarcini în orice unitate medicală. Nu în ultimul rând, în ultimul timp, munca în 

unitățile medicale implică integrarea echipelor multidisciplinare și sprijinul unui 

personal cu experiență în gestionarea supraîncărcării emoționale. Astfel, cadrul 

medical trebuie să fie capabil să facă acest lucru în cel mai bun mod posibil. 

 

 


