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Προσέλευση

Διάγνωση | Πρόγνωση και Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Βασικοί κανόνες στην επικοινωνία μεταξύ ιατρού-ασθενή στη διαμόρφωση της θεραπευτικής 
συμμαχίας.  Η σηµασία της επικοινωνίας στο νοσοκοµείο: Πώς µε ειδικές δεξιότητες, 
ενσυναίσθηση και πρωτόκολλα στην επικοινωνία µπορούµε να βελτιώσουµε το θεραπευτικό 
αποτέλεσµα, να αυξήσουµε την ικανοποίηση του ασθενή και του επαγγελµατία υγείας, και να 
αντιµετωπίσουµε το σύνδροµο burnout.

Η Νευροψυχολογία της Ενσυναίσθησης

Ενθάρρυνση και αξιοποίηση των συναισθημάτων από τη μεριά του ιατρού.  Η ενσυναίσθηση 
ως βασικός παράγοντας επιτυχίας  στο ανθρωποκεντρικό μοντέλο επικοινωνίας. Πώς η 
χρήση λέξεων και συγκεκριµένων στάσεων του σώµατος του ιατρού, κατά την κλινική 
συνάντηση, επηρεάζει το αποτέλεσµα της εµπιστοσύνης και συµµόρφωσης.

Μοντέλα και Τρόποι Ανακοίνωσης των Δυσάρεστων Νέων

Υιοθετώντας συγκεκριμένα πρωτόκολλα στην αναγγελία των δυσάρεστων νέων με στόχο τη 
διαμόρφωση των συνθηκών, την αντίληψη του ασθενή, την πρόσκληση σε συζήτηση, την 
παροχή πληροφοριών, τη συναισθηματική κατάσταση του ασθενή και τέλος τη σύνοψη και 
στρατηγική.

“Κινητοποιητική Συνέντευξη”

Μια τεχνική όπου ο ασθενής αποφασίζει και ο επαγγελµατίας υγείας εµψυχώνει και 
κινητοποιεί προσπαθώντας να διαχειριστεί τις επιθυµίες, τις φοβίες και το άγχος του ασθενή 
ως προς τη θεραπεία.

Συναισθηματική Εξουθένωση | Burnout Syndrome

Επαγγελματική εξουθένωση, διαχείριση χρόνου και συναισθημάτων στο χώρο της υγείας.  
Πώς ο χρόνος καθορίζει την  ποιότητα των υπηρεσιών ως προς τον ασθενή αλλά και τα 
επίπεδα άγχους του ιατρού.

Ψυχική Ανθεκτικότητα και Προσαρμοστικότητα

Τι σηµαίνει, πώς εκτιµάται και πως διαμορφώνεται στο χώρο της υγείας.

Δεξιότητες και Προσωπικότητα 

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ιατρού ως προστατευτικοί παράγοντες στην 
αντιµετώπιση κρίσεων στην επικοινωνία µε τον ασθενή, στο συναίσθηµά του, στη θεραπεία 
και στην ανθεκτικότητά του.
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Περιγραφή
προγράμματος:

Οι δύσκολες συνθήκες επιβίωσης των επαγγελµατιών υγείας στο εργασιακό περιβάλλον που καθηµερινά 
βιώνουν, απαιτεί θετική προσαρµογή, ευελιξία, ανθεκτικότητα, ενσυναίσθηση, συναισθηµατική νοηµοσύνη και 
ικανότητα διαχείρισης δυσκολιών.

Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένας συνδυασµός ικανοτήτων και χαρακτηριστικών που αλληλεπιδρούν 
δυναµικά, ώστε να επιτρέψουν σε έναν ιατρό να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες µε επιτυχία, παρά το σηµαντικό 
στρες ή την αντιξοότητα που αντιµετωπίζει στο νοσοκοµείο.
Παράλληλα, η απόφαση για ανακοίνωση δυσάρεστων νέων στους ασθενείς όταν προκύπτει αλλά και η 
επίδραση της ανακοίνωσης, διαμορφώνεται μέσα από διάφορους παράγοντες που αφορούν τόσο τους 
ασθενείς όσο και τους επαγγελματίες υγείας.  Υιοθετώντας συγκεκριμένα μοντέλα και  πρωτόκολλα στην 
αναγγελία των δυσάρεστων νέων οι όποιες δυσκολίες στην επικοινωνία με τον ασθενή και την οικογένειά του 
εξομαλύνονται, διαμορφώνοντας ένα κλίμα θεραπευτικής συμμαχίας.

Στο συγκεκριµένο διαδραστικό πρόγραµµα για νοσοκοµειακούς πνευµονολόγους, θα αναφερθούµε στη 
δύναµη της αποτελεσµατικής επικοινωνίας ως βασική κλινική πράξη στο νοσοκοµείο, η οποία καθορίζει σε 
µεγάλο βαθµό τόσο την ικανοποίηση και την τήρηση των οδηγιών από τον ασθενή, (επηρεάζοντας θετικά την 
έκβαση της υγείας του) όσο και την ικανοποίηση του ίδιου του επαγγελµατία υγείας, ο οποίος επηρεάζει και 
επηρεάζεται από τη σχέση του µε τον ασθενή. Θα παρουσιάσουμε πώς η αποτελεσµατική επικοινωνία µε τον 
ασθενή, δίνει τη δυνατότητα στον ιατρό µιας “προσωπικής ανάπτυξης” µέσα από την αναγνώριση των 
προσωπικών δυνάµεων και αδυναµιών µπροστά στην αρρώστια και τον πόνο. Η αδυναµία διάθεσης χρόνου 
προς τον ασθενή στο νοσοκοµείο, οι δύσκολες συνθήκες εργασίας, και οι δύσκολες διαπροσωπικές σχέσεις µε 
τους ασθενείς, τα µέλη των οικογενειών αλλά και τους συναδέλφους, συµβάλλουν σηµαντικά στην εµφάνιση 
του επαγγελµατικού συνδρόµου εξουθένωσης των ιατρών, και στη συνολική έλλειψη ικανοποίησης του 
επαγγελµατία υγείας ως προς την άσκηση του λειτουργήµατός του. 

Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα θα παρουσιαστούν  συγκεκριμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας ως προς την 
αναγγελία των δυσάρεστων νέων, την καλή προετοιμασία, τη διαμόρφωση ενός θεραπευτικού περιβάλλοντος 
για τον ασθενή, την επαρκή αντιμετώπιση των αντιδράσεων του πάσχοντος και της οικογένειάς του, αλλά και 
της ενθάρρυνσης των συναισθημάτων που διακινούνται ώστε να υπάρχει ικανοποίηση και συμμόρφωση στα 
νέα δεδομένα ζωής.

Στο πρακτικό-διαδραστικό µέρος θα υπάρξουν παιχνίδια ρόλων ενσυναίσθησης, αλλά και live απεικόνιση 
λειτουργίας εγκεφάλου και simulation games.  Στόχος είναι να παρουσιάσουµε στους συµµετέχοντες τη 
δύναµη των νευροεπιστηµών ως προς τις αποτελεσµατικές τεχνικές επικοινωνίας και ενσυναισθηματικής 
ακρόασης του ιατρού µε τον ασθενή καθώς και τις τεχνικών 
αυτοελέγχου του κάθε συναισθήµατος όταν 
οι συνθήκες ανακοίνωσης δύσκολων 
νέων προκύπτουν.

Ελισσάβετ Κάλμπαρη, 
από την εταιρεία Self Balance

Υπεύθυνη εκπαίδευσης




