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În calitate de 
medici, de 
prea pu ţine ori 

ne pu nem în locul 
pa cien tului în 
ceea ce priveşte 
in te rac ţiunea cu 
me di cul. Evident, 
cu toţii ajun gem, 
de voie, de 
nevoie, să facem 

un con sult me dical, fi e că este vorba de o 
simplă vizită „de control“ sau de o boală mai 
gravă. În cadrul in teracţiunii cu medicul, fi ecare 
dintre noi, ca pa cient, are o serie de nevoi a 
căror împlinire o aşteptăm de la specialisul în 
halat alb.

Care sunt aceste nevoi?
În primul rând, pacientul doreşte să se 

vin dece de boala de care suferă: trebuie să 
pri mească un tratament adecvat. Există însă şi 
alte nevoi, mai puţin evidente: încrederea în 
medic este una dintre acestea. În mod cert, 
dacă nu avem sufi cientă încredere în medic, 
vom avea mai puţină încredere în tratamentul 
pe care acesta ni-l prescrie, vindecarea se va 
produce mai greu şi, din cauza formării unui 
cerc vicios, încrederea în medic se va eroda în 
conti nuare. O altă nevoie este depistarea altor 
probleme de care poate suferim, dar pe care 
nu le con şti enti zăm. Cu siguranţă că nimeni 
nu-şi doreşte să treacă pe la medic pentru o 
problemă banală şi să rateze şansa depistării 
precoce a unei boli grave, care ar fi  putut fi  

vindecată înainte să de vină ireversibilă. Apoi, 
pacienţii îşi mai doresc con siliere pentru 
menţinerea sănătăţii. Nu tre buie să ajungă la 
medic doar când sunt bolnavi, ci este mai bine 
să reuşim să îi ajutăm să îşi menţină pe o 
perioadă cât mai lungă starea de sănătate 
opti mă. Or, cine este cel mai bine pre găti t 
pentru a ne recomanda o dietă alimentară, 
mici schimbări ale sti lului de viaţă sau aspecte 
specifi ce de prevenţie?

În fi ne, mai există o nevoie: sati sfacerea 
cu riozităţii fi reşti  legate de corpul uman, de 
func ţio narea normală a acestuia, de boli, de 
trata mente etc. Şi aici şi-ar dori mai multe 
informaţii de la medicul curant.

Numai că... lucrurile acestea nu se petrec 
aşa cum pacienţii şi-ar dori sau imagina. 
Medicul, prin pregăti rea sa profesională, este 
un expert, un specialist în domeniul său. Ca şi 
mod de in teracţiune cu pacientul, medicul 
consideră că „el şti e mai bine“ şi, din acest 
moti v, nu stă să dea explicaţii – este rapid, 
expediti v, nu dă multe detalii şi nu pune 
sufi ciente întrebări şi ignoră în mod deliberat 
informaţiile date de pacient, pe care nu-l 
consideră competent sau califi cat să-i furnizeze 
informaţii medicale. Mai mult, medicul 
vorbeşte cam 75% din ti mp şi-l întrerupe pe 
pacient după mai puţin de un minut. Sună 
cunoscut?

Care sunt consecinţele acestui comporta-
ment? Pe de o parte, pacientul nu reuşeşte să 
transmită medicului ceea ce el consideră 
im portant sau relevant şi, ca urmare, în mintea 
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lui se naşte îndoiala: 
„Cum îmi poate 
prescrie me dicul un 
tratament corect 
dacă nu i-am dat 
toate detaliile?“ Pe 
de altă parte, 
me dicul nu poa te şti  
cu exacti tate ce 
anume a în ţeles 
pacientul din ce i s-a 
tran smis şi ce 
ur mează să facă 
acesta în con-
ti nuare, mai ales 
dacă expri marea sa 
este „ase zonată“ cu 
ter meni şti inţifi ci. 
Urmarea? Pa  cientul 
nu respectă tra ta-

mentul prescris, fi e din cauza lipsei înţelegerii 
pa şilor de urmat, fi e din ca uza lipsei de 
încredere. Ca litatea actului me   dical sca de, cu 
creş terea cos tu rilor date de vizi tele re petate, 
iar sati sfacţia paci en tului-client se în dreaptă 
spre valori minime.

Ce este de făcut? În mod logic, responsabi li-
ta tea cade în sarcina medicului – acesta trebuie 
fără îndoială să-şi îmbunatăţească abilităţile de 
comunicare cu pacienţii (de altf el, în SUA, 
Ca nada sau Marea Britanie acest subiect este 
ma terie de studiu în facultatea de medicină 
încă din anii ‘80). Este necesară înţelegerea 
diferitelor ti  puri de personalitate şi a 
interacţiunii dintre ele, deprinderea tehnicii de 
punere a întrebă rilor, ajus tarea limbajului la 
vo  cabularul comun, su marizarea ideilor etc. 
Prac ti c, dincolo de adu cerea la zi a infomaţiilor 
de specialitate, prin parti  ciparea la evenimente 
me dicale sau prin dobân direa de noi 
competenţe prin cursuri de formare 
profesională, medicul tre buie să-şi amelioreze 
co municarea cu pacienţii săi. Altf el, chiar dacă 
trata mentul prescris este corect, dacă pacientul 
nu-l urmează din cauza lipsei înţelegerii sau a 
încrederii, totul este în van.

Pentru a veni în aju torul medicilor care 
înţe leg importanţa îm bunătăţirii calităţii 
comunicării cu pacienţii lor, am creat un set de 
3 CD-uri audi o despre teh nicile de comunicare 
cu pacien tul, iar descrierea acestuia o puteţi 
găsi online la www.medicul.ro
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