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Η ιστορία μιας τρόνιας στέσης 

'Ήδε ν Ιππνθξάηεο από ηνπο αξραίνπο Ειιεληθνύο ρξόλνπο έρεη 

επηζεκάλεη ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο ζρέζεο ηαηξνύ-αζζελνύο 

Η ζρέζε ηαηξνύ θαη αζζελή κεηαβιήζεθε. 

Σν πξόηππν  ηαηξνύ ηειεηνπξγνύ, 

απόζηνινπ,  ηεξέα, κάγνπ θαη πιήξνπο 

ππνηαγήο θαη θόβνπ ηνπ αζζελνύο 

απνκπζνπνηήζεθε. 



Μέρξη θαη ζρεηηθά πξόζθαηα, ε ζρέζε ηαηξνύ-

αζζελνύο 

ηαηξηθό παηεξλαιηζκό 

ν γηαηξόο απνθαζίδεη  

ν δε αζζελήο, αδαήο  

γεκάηνο δένο,  

πξνζαξκόδεηαη ζηηο ππνδείμεηο. 

 

 

ην παξειζόλ νη αζζελείο 

έθαλαλ όπσο ηνπο έιεγαλ, 

ηώξα ζέινπλ λα μέξνπλ ηη 

θάλνπλ θαη γηαηί ην θάλνπλ.   

 



ν Ιαηξόο είλαη Τπεξ εμεηδίθεπκέλνο  

Ποιες είναι οι παράμετροι ποσ επηρεάζοσν 

την επικοινωνία; 

Doctor Google 

θαη  Doctor House 

Ασθενής ipad 

πξνεγνύκελεο  αξλεηηθέο εκπεηξίεο 

θαη βηώκαηά  

εκπινθή ησλ ζπγγελώλ  

ζπλζήθεο ζηα 

λνζνθνκεία 

ειιηπήο ελεκέξσζε  

έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε άιιεο ηαηξηθέο 

εηδηθόηεηεο 



Τι μπορεί να υέρει η λάθος επικοινωνία 

Λάζνο ζπκπεξάζκαηα, ακθίδξνκή ζθέςε κε 

απνηέιεζκα - ιάζνο επηινγέο 

The Quick Fix Is Often the 

Wrong Fix 

 



• Εηιηθξίλεηα.   

• εβαζκό ζην ρξόλν. 

• Εκπηζηνζύλε.  

• Καηαλόεζε.   

• Ελεκέξσζε. 

• Δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο γηα ηελ νιηζηηθή αληηκεηώπηζε. 

• πκκεηνρή ηνπ αζζελή ζηηο απνθάζεηο γηα ηε ζεξαπεπηηθή πνξεία. 

 

Και τι ζητάω? 

Αο ζθεθηνύκε όκσο ιίγν παξαπάλσ ηνπο 

αζζελείο πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

ληώζνπλ θνβηζκέλνη, αλήκπνξνη θαη 

επάισηνη εμαηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο 

πνπ αληηκεησπίδνζλ, ηδηαίηεξα όηαλ απηό 

είλαη ζνβαξό.  



Δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο. 

σζηόο ηξόπνο επηθνηλσλίαο. 

Να ελζαξξύλεηαη ν δηάινγνο. 

 

 

Όξηα θαη επαγγεικαηηζκόο. 

Πξνεηνηκαζκέλνο ζην ξαληεβνύ  

Εκπηζηνζύλε 

Εθπαίδεπζε  

Ελεκέξσζε 



Οι ανάγκες επικοινωνίας των ασθενών 

 
“Η επηθνηλσλία 

γηαηξνύ αζζελνύο έρεη 

απνδερζεί όηη είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή 

γηα ηε ζπκκόξθσζή 

ηνπ αζζελνύο ζηε 

ζεξαπεία.” 

Όζα θαη αλ είπακε θαη αλ αλαιύζνπκε ζπλερίδεη αθόκα θαη 

ζήκεξα ε ζρέζε ηαηξνύ θαη αζζελή λα είλαη ηειείσο ηδηόξξπζκε. 

ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε, 

ρσξίο λα ππαθνύεη, ζε θακκηά ινγηθή 

Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα πιεζηάδεη ηνλ 

ηαηξό ηνπ ρσξίο αζπιιόγηζηνπο θόβνπο θαη 

ρσξίο ηξειέο ειπίδεο.   



ύιινγνο Τπνζηήξημεο Ρεπκαηνπαζώλ Δπηηθήο Αηηηθήο  

www.iiso.gr | info@iiso.gr 

Επραξηζηώ γηα ηνλ ρξόλν ζαο  

http://www.iiso.gr

