
Podstawy komunikacji z pacjentem
ijego rodziną

Ewe I i n a Lewan dowska- M i rska

KOMUNIKACJA
To proces pnekazytvania informacji w kontakcie z drugą osobą

MYŚL 
Jak przebiega proces komunikacji?

KODOWANIE

PRZEKAZ INFORMACJI

ODBIOR INFORMACJT

DEKODOWANIE

MYśL

ODKODOWYWANIE
Ma dwie składowe: TRESC i KONTEKST

Rodzaje komunikacji:
Końunikacja werbalna (słowa, zwroty pirajęzykowe, óisza;

Komunikacja niewerbalna

Rodzaje komunikacji niewerbalnej :
. Mimika - twarz jest widoczna, uniwersalność emocji

. Proksemika - odległośó między osobami (bycie z innymi vs' prywatnośĆ)

. Kinezjetyka - postawa ciała, ruch, gesty

. Paraięzyk - wysokoŚÓ głosu, tempo mówienia, wahanie, płynnośÓ

. Można przestać mÓwić, a|e nie można powstrzymaĆ niewerba|nego puekazu
informacji

Komunikacja niewerbalna
Pewne jej aspekty są uniwersalne , np. wyraŻanie niektórych emocji

|nne natomiast są specyficzne kulturowo - odległości między osobami w róinych
typach kontaktów oraz emb|ematy

Komunikacja niewerbalna ma większe znaczenie w interpretacji ogÓ|nego znaczenia
przekazu



7% TRESC
38% ToN GŁosu

55% MIMIKA

Jak rozmawiać z pacjentem i jego rodzinqwg J. Barraclough:
. przeznacz odpowiednią ilośĆ czasu na rozmowę
. zapewnij swojemu rozmówcy prywatność

. uszanuj prywatny charakter rozmowy

. pozwól mówić swojemu rozmÓwcy

. bądż. wraż|iwy na niewerbalny sposób wyrazania uczuć

. dostosuj sposób komunikacji do poziomu swojego rozmÓwcy

. pozwól na poruszanie bo|esnych tematów

. pozwó| na ciszę (!)

Jak nawiqzać pierwszy kontakt?
. Dzień dobry:)
. Przedstaw się (imię, nazwisko, podaj swoją funkcję)
. ZapytE pacjenta, czy ma w tej chwi|i ochotę na rozmowę
. UsiądŹ przy pacjencie
. W razie potrzeby wyjaŚnij na czym po|ega praca wo|ontariusza
. Zaproponuj pomoc |ub rozmowę
. Pamiętaj o uśmiechu:)

Czego unikać:
. nie sądŹ, ze wiesz co jest największym problemem pacjenta
. nie dawaj choremu fałszywej nadziei
. nie pocieszaj pacjenta na siłę (,,wszystko będzie dobrze'')
. nie czuj się zobowiązany do podtrzymywania rozmowy przez cały czas
. nie kłam
. nie krytykuj ani nie osądzaj
. nie dawaj gotowych rad na rozwiązanie problemów pacjenta
. nie mów, Że wiesz co czuje pacjent, jeŚ|i tego nie wiesz
. nie zaprzeczĄ uczuciom pacjenta
. staraj się nie poruszaĆ tematów związanych z religią, polityką

Bariery w komunikacji:
. Różnice kulturowe

. Brak umiejętności decentracji

. Utrudnieniapercepcyjne

. Stereotypy

. WybiórczośĆ uwagi

. Samopoczucie



Trudności w komunikacji z pacjentami:

o Pacjent mówi niewyraŹnie
. Pacjent mÓwi bardzo cicho
' Pacjenci po tracheotomii
. pacjenci niedosłyszący |ub głusi
. pacjenci niewidomi
. stereotypy i uprzedzenia
. nieufnośĆ pacjenta
. brak czasu, pośpiech
. lęk przed kontaktem z pacjentem
. faza choroby

Aktyłne słuchanie
Słyszeó to nie to samo co słuchać !!!

Słuchanie bierne = słyszenie, bez zaangaŻowania

Słuchanie aktywne = duze zaangaŻowanie, skupienie na rozmÓwcy

Funkcje aktywnego słuchania:
. Dawanie akceptacji i chęci zrozumienia rozmÓwcy
. Zachęcanie do mÓwienia - uczucia, spojrzenie na prob|em. . Umozliwia samodzielne znalezienie rozwięania
. Zapobiega dawaniu dobrych rad
. Moz|iwoŚÓ,,wygadaniasię''

Dobry słuchacz:
Utrzymuje kontakt wzrokowy

. Okazuje zainteresowanie

. Zachęca do da|szego wypowiadania się

. Dopytuje o szczegoły - ważne wyczucie

. Streszcza usłyszane informacje

. Pomija własne poglądy' opinie, dezaprobatę

. okazuje cierpliwość

. Akceptuje ciszę

Waznązasadą jest zachowanie spÓjnoŚci między przekazem werba|nym a niewerba|nym'

Najwazniejsza jest jednak serdeczna i Życz|iwa postawa wobec rozmówcy:)


