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Επικοινωνία  γιατρού-ασθενούς

Δεκαετία ΄50-’60 Σήμερα



Επικοινωνία  γιατρού-ασθενούς
Απαραίτητο στοιχείο της κλινικής πράξης 

Συναίνεση κατόπιν  

ενημέρωσης (informed 

consent)

Λήψη κοινής απόφασης 

(Shared/Collaborative 

decision making)

Δεξιότητες επικοινωνίας  

(bedside manner) 



Αποτελεσματική Επικοινωνία  γιατρού-ασθενούς

Οφέλη:

➢Καλύτερη ιατρική  φροντίδα

➢Διαχείριση και ρύθμιση συναισθημάτων 

των ασθενών- Μείωση παραπόνων και 

πόνου 

➢Βοήθεια στην κατανόηση των ιατρικών 

πληροφοριών

➢Αναγνώριση των αναγκών των ασθενών

➢ Μείωση πιθανότητας εργασιακού stress

Fong Ha, J. et Nongnecker N.L, 2010. Doctor-Patient Communication: A Review. The Ochner Journal

Οφέλη:

➢Παροχή χρήσιμων 

πληροφοριών με 

αποτέλεσμα τη σωστή 

διάγνωση 

➢Αποδοχή του 

θεραπευτικού πλάνου 

➢Ενεργή συμμετοχή του 

ασθενούς στη 

θεραπεία



Για την αποτελεσματική εφαρμογή της 
παροχής φροντίδας ο κλινικός πρέπει να 
έχει κατανοήσει:

1) την οπτική του ατόμου/ ασθενούς για την ασθένεια

2) τις ανησυχίες του ασθενούς, οι οποίες μπορούν να 
περιλαμβάνουν το φόβο θανάτου και την αναπηρία 
έως πρακτικά προβλήματα που μπορεί να 
προκύψουν 

3) Τις προσωπικές αξίες –πολιτισμικές διαφορές





Τι μπορεί να κάνει ο 
γιατρός:

• Διερεύνηση του τι ξέρει ο ασθενής

• Διερεύνηση του τι θέλει να μάθει

• Χρήση ενσυναίσθησης

• Μείωση ταχύτητας ομιλίας-παύσεις

• Απλή γλώσσα 

• Αλήθεια

• Με αισιοδοξία

• Παρακολούθηση του 
σώματος/πρόσωπο 

• Προετοιμασία για αντίδραση

• Προετοιμασία  πριν το ραντεβού

• Καταγραφή και συγκέντρωση 
αποριών 

• Αίτημα για περισσότερο χρόνο όταν 
γίνεται ο ορισμός του ραντεβού

• Αναγνώριση του φόρτου εργασίας 
(ενσυναίσθηση)

• Ξεκάθαρα αιτήματα

Τι μπορεί να κάνει ο 
ασθενής: 



Εμπόδια

1. Έλλειψη δεξιότητας ή αλλιώς «πώς να παίξω 
φλάουτο σε κονσέρτο, αν δεν το έχω πιάσει 
ποτέ στα χέρια μου»

2. Συναισθηματικές αντιδράσεις και τρόποι 
αντιμετώπισης (και οι γιατροί είναι άνθρωποι)-
αποφυγή επαφής

3. Έλλειψη χρόνου-φόρτος εργασίας

4. Χρήση  μόνο  τεχνικής/ιατρικής «ορολογίας



- Άσκηση πίεσης για την ενσωμάτωση των 

δεξιοτήτων επικοινωνίας στις βασικές 

σπουδές των ιατρικών σπουδών

- Παρουσίαση της σημασίας των 

δεξιοτήτων επικοινωνίας σε ιατρικά 

συνέδρια

- Ανάδειξη της σημασίας της 

επικοινωνίας/δεξιοτήτων επικοινωνίας 

στις ιατρικές ειδικότητες από συλλόγους 

ασθενών

Βασικές προτάσεις 



Σας ευχαριστώ

“The patient will never 
care how much you 

know, until they know 
how much you care”

Terry Canale, Vice President
The American Academy of Orthopaedic Surgeons


