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Εισαγωγή στο Μέρος 1 
Οι επικοινωνιακές και οι διαπροσωπικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για κάθε νοσηλευτή, ανε-
ξαρτήτως τομέα υγείας. Είτε χρησιμοποιούνται για την προαγωγή της υγείας, είτε για την οικο-
δόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ νοσηλευτών-ασθενών, είτε για την εφαρμογή μιας 
θεραπευτικής παρέμβασης, οι επικοινωνιακές και οι διαπροσωπικές δεξιότητες αποτελούν το 
θεμέλιο για την παροχή ασθενο-κεντρικής, εξατομικευμένης φροντίδας, προσαρμοσμένης στις 
ανάγκες των ασθενών.

Το βιβλίο ∆εξιότητες επικοινωνίας στη νοσηλευτική γράφτηκε για προπτυχιακούς και μετα-
πτυχιακούς φοιτητές της νοσηλευτικής. Οι συντελεστές του είναι όλοι νοσηλευτές και πρωτοπό-
ροι, ο καθένας στον κλάδο του, με πολυετή εμπειρία στα προγράμματα εκπαίδευσης και πρακτι-
κής άσκησης των σχολών νοσηλευτικής. Οι συγγραφείς παρέχουν επικαιροποιημένη γνώση και 
τεχνογνωσία, ο καθένας στον τομέα του, και δείχνουν πώς συνδέονται η θεωρία και η πράξη 
στα διάφορα κλινικά πλαίσια.

Υπάρχουν πολλά βιβλία με θέμα τις επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες, για φοι-
τητές νοσηλευτικής. Το παρόν βιβλίο διαφέρει ως προς το ότι εστιάζει στην παρου σίαση του 
τρόπου με τον οποίο η θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη. Οι φοιτητές διδάσκονται τη θεωρία 
στο ακαδημαϊκό και την πρακτική στο κλινικό περιβάλλον. Το ανά χείρας βιβλίο τούς βοηθά να 
γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ αυτών των δύο. Οι δεξιότητες και η γνώση που θα παρουσιαστούν 
στα επόμενα κεφάλαια αντικατοπτρίζουν τις δεξιότητες που αναμένεται να διαθέτουν οι νοση-
λευτές αποκτώντας το πτυχίο τους, όπως αυτές περιγράφονται με λεπτομέρεια από το Συμβούλιο 
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής στο Future Nurse: Standards of Proficiency for Registered Nurses 
(NMC, 2018a).

Lucy Webb, Επιμελήτρια
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3

............................................................... ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ:
 ● Να περιγράψει τη σημασία των δεξιοτήτων επικοινωνίας στη νοσηλευτική

 ● Να εξετάσει τις βασικές θεωρίες και τους ορισμούς της επικοινωνίας 

 ● Να δείξει πώς εφαρμόζονται οι θεωρίες της επικοινωνίας στην κλινική πράξη

 ● Να παράσχει το εννοιολογικό πλαίσιο για το υπόλοιπο βιβλίο

Εισαγωγή
Μία από τις απαραίτητες δεξιότητες που θα πρέπει να κατακτήσουν οι φοιτητές προκειμένου να 
πάρουν την επαγγελματική πιστοποίησή τους στη νοσηλευτική είναι η επικοινωνία (NMC, 2018a). 
Το βιβλίο αυτό έχει σχεδιαστεί με σκοπό να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις βαθύτερες 
αιτίες που οι δεξιότητες επικοινωνίας έχουν γίνει τόσο σημαντικές στη νοσηλευτική. Σε όλα τα 
κεφάλαια του βιβλίου, θα βρείτε παραδείγματα σχετικά με την εφαρμογή της επικοινωνίας στο 
νοσηλευτικό πλαίσιο. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το βιβλίο θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις γνώσεις 
και τις δεξιότητές σας ώστε να νιώσετε έτοιμοι για τη νοσηλευτική πρακτική.

Γιατί η επικοινωνία είναι σημαντική στη νοσηλευτική;

Σημαντικές δεξιότητες σύμφωνα με το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής
Οι προδιαγραφές του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής [Nursing and Midwifery Council 
(NMC)] (NMC, 2018a) τέθηκαν σε ισχύ το 2019 και χωρίζονται σε δύο βασικούς άξονες: 
(1) επικοινωνία και διαχείριση σχέσεων και (2) νοσηλευτικές διαδικασίες. Το βιβλίο αυτό αφορά 
συγκεκριμένα τις ικανότητες επικοινωνίας και διαχείρισης σχέσεων που θα πρέπει να επιδεικνύ-
ουν οι φοιτητές προκειμένου να εγγραφούν στο NMC. Θα βρείτε τον πλήρη κατάλογο των ικα-
νοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης σχέσεων στο Παράρτημα A του εγγράφου προδιαγραφών 
του NMC (NMC, 2018a) αλλά, εν συντομία, οι βασικοί τομείς δεξιοτήτων είναι οι ακόλουθοι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
LUCY WEBB
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4  Δεξιότητες Επικοινωνίας στη Νοσηλευτική

1  Δεξιότητες που ενισχύουν την επικοινωνία και καθιστούν τον επαγγελματία ικανό να αξιολογήσει, να 
σχεδιάσει και να παράσχει νοσηλευτική φροντίδα βασισμένη σε ενδείξεις μέσω:

α  ενεργητικής ακρόασης, μη λεκτικής επικοινωνίας, διατύπωσης ανοιχτών και κλειστών ερωτή-
σεων

β  επίγνωσης των προσωπικών προκαταλήψεων

γ  συγγραφής ευανάγνωστων αναφορών, με ακρίβεια και σαφήνεια για την κοινοποίηση της πλη-
ροφορίας

δ  ανάλυσης και αξιοποίησης ψηφιακών δεδομένων 

ε  αναγνώρισης της ανάγκης για υπηρεσίες μετάφρασης.

2 Επικοινωνία με σκοπό την υποστήριξη ανθρώπων κάθε ηλικίας, των οικογενειών και των φροντιστών 
τους, στην πρόληψη της ασθένειας και στη διαχείριση της φροντίδας, μέσω:

α κοινοποίησης πληροφοριών υγείας σε χρήστες των σχετικών υπηρεσιών, με τρόπο κατα νοητό

β αναγνώρισης της ανάγκης για τροποποιήσεις στην επικοινωνία, σε περίπτωση αισθητηριακών 
ελλειμμάτων, και για χρήση βοηθημάτων επικοινωνίας.

3 Αξιοποίηση της επικοινωνίας σε θεραπευτικές παρεμβάσεις και:

α ικανότητα χρησιμοποίησης μιας ποικιλίας θεραπευτικών τεχνικών, ανάλογα με την περίπτωση.

4 Συνεργασία με διεπιστημονικές ομάδες μέσω:

α αποτελεσματικής εποπτείας και διδασκαλίας/κατάρτισης του προσωπικού και των φοιτητών

β αξιοποίησης δεξιοτήτων διαχείρισης αλλαγών, συγκρούσεων, διαπραγμάτευσης και κλιμάκωσης 
στη διαχείριση ομάδων.

Όλες οι παραπάνω δεξιότητες αναλύονται στο βιβλίο αυτό. 

Η επικοινωνία ως μια διάσταση της φροντίδας
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι σύμφυτες με τις επαγγελματικές 
αξίες της νοσηλευτικής. Οι νοσηλευτές συχνά έχουν την πιο στενή συνεργασία με τους ασθενείς, 
καθώς βασικό στοιχείο στον ρόλο τους ως επαγγελματιών υγείας είναι να αναπτύξουν και να 
διατηρήσουν μια επαγγελματική σχέση εμπιστοσύνης με τους ασθενείς, τα μέλη της οικογένειας 
και τους φροντιστές (Fitzpatrick, 2018). Βρίσκονται επομένως στην καταλληλότερη θέση για να 
παρέχουν ασθενο-κεντρική φροντίδα, και να το κάνουν αυτό με συμπόνια και, φυσικά, με αποτε-
λεσματικότητα, διατηρώντας ταυτόχρονα την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια του ασθενή. Η έλλει-
ψη αποτελεσματικής επικοινωνίας μπορεί να αποτελέσει αρνητικό παράγοντα για τα παραπάνω. 
Οι νοσηλευτές συνεργάζονται στενά με τον ασθενή, αλλά, σε μεγάλο βαθμό επίσης, και με τη 
διεπιστημονική ομάδα. Ως εκ τούτου, καλούνται να προσαρμοστούν και να αλληλεπιδράσουν με 
πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους. Εάν δεν είναι πιστοί στις επαγγελματικές τους αξίες, 
μπορεί να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο τους ασθενείς τους. Η επάρκειά τους κρίνεται από την 
ικανότητά τους να συμπεριφέρονται και να επικοινωνούν, σε όλες τις περιστάσεις, με επαγγελ-
ματισμό. ∆εν θα πρέπει να θεωρούν τίποτα δεδομένο για τους ασθενείς τους και οφείλουν, με 
όπλο τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, να θέτουν ερωτήματα ακόμη και για ευαίσθητα θέματα. 
Αυτό θα τους επιτρέπει να έχουν πλήρη ενημέρωση για τον ασθενή τους ώστε να τον αντιμετω-
πίσουν ως ξεχωριστό άτομο. 
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5ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

Το Βασιλικό Κολέγιο Νοσηλευτικής του Ηνωμένου Βασιλείου [Royal College of Nursing (RCN)] 
προτείνει ένα σύνολο αξιών που προσδιορίζουν το νοσηλευτικό επάγγελμα. Οι νοσηλευτικές 
αξίες είναι:

1 η αντιμετώπιση όλων των ανθρώπων με αξιοπρέπεια, ανθρωπιά και συμπόνια
2 η παροχή φροντίδας με υπευθυνότητα, σε συνεργασία με τους ασθενείς, τις οικογένειες και τους 

φροντιστές 
3 η διαχείριση του κίνδυνου και η διαφύλαξη της ασφάλειας των ανθρώπων
4 η παροχή φροντίδας επικεντρωμένης στο άτομο, βασισμένη σε τεκμηριωμένες επιλογές
5 η τοποθέτηση νοσηλευτών στον πυρήνα της επικοινωνιακής διαδικασίας συμπεριλαμβάνοντας ασθε-

νείς, γιατρούς και φροντιστές
6 η διασφάλιση επικαιροποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων για τους νοσηλευτές, τις οποίες εφαρμό-

ζουν με ευφυΐα, διορατικότητα και κατανόηση των ασθενών 
7 η συνεργασία νοσηλευτών με τους συναδέλφους τους ώστε να παρέχουν την καλύτερη δυνατή συ-

ντονισμένη φροντίδα 
8 οι νοσηλευτές να δίνουν το καλό παράδειγμα, ασκώντας σημαντική επίδραση στην επικεντρωμένη στο 

άτομο φροντίδα. 
(RCN, 2018)

Οι παραπάνω δεξιότητες αναπτύσσονται από τους νοσηλευτές κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους· όλες τους, ωστόσο, προϋποθέτουν καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Φαίνεται λοιπόν πως 
η «νοσηλευτική», πέρα από την εφαρμοσμένη γνώση και τον προσανατολισμό της στη φροντίδα, 
βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στις επικοινωνιακές δεξιότητες.

Η θεραπευτική επίδραση της καλής επικοινωνίας επιβεβαιώνεται από έρευνες. Για παράδειγμα, 
οι Bensing και Verheul (2010) περιγράφουν την επικοινωνία ως «σιωπηλό θεραπευτή», για τη θετι-
κή επιρροή της στον τρόπο που οι ασθενείς βιώνουν τα προβλήματα υγείας. Οι επαγγελματίες 
υγείας που επιδεικνύουν υψηλή συναισθηματική ευφυΐα στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν 
αναπτύσσουν πιο αποτελεσματικές σχέσεις φροντίδας, ενώ παίρνουν και καλύτερες αποφάσεις 
από κοινού με τους ασθενείς τους αναφορικά με τη φροντίδα τους (Raghubir, 2018). Σύμφωνα 
με τους Popa-Velea και Purcărea (2014), στα πρακτικά οφέλη της καλής επικοινωνίας περιλαμ-
βάνονται η διευκόλυνση σφυρηλάτησης μιας θετικής σχέσης ανάμεσα σε γιατρό και ασθενή, η 
παροχή δυνατότητας στον ασθενή να εξηγήσει πλήρως τις ανάγκες του και η αυξημένη γνώση 
και κατανόηση των ασθενών εκ μέρους των επαγγελματιών που τους φροντίζουν. Σύμφωνα με 
τους Street κ.ά. (2009), επιλέγοντας την οδό της επικοινωνίας μέσω αγωγής υγείας, κινητοποίη-
σης, ενδυνάμωσης και επιλογής θεραπείας με γνώμονα τις ανάγκες του ασθενή, μπορούμε να 
έχουμε άμεσα βελτίωση της υγείας. 

Επομένως, διαπιστώνουμε ότι η καλή επικοινωνία νοσηλευτή-ασθενή συνιστά από μόνη της 
θεραπευτική παρέμβαση, καθώς επίσης και το όχημα της ποιοτικής φροντίδας. Είναι εξίσου σημα-
ντική με οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση φροντίδας ή θεραπείας. Συνοψίζοντας, τα παραπάνω 
στοιχεία δείχνουν ότι η επικοινωνία σε θέματα υγείας βοηθά τους ασθενείς:

1  να εκφράσουν τις σωματικές και τις συναισθηματικές τους ανάγκες 
2  να θέσουν ερωτήσεις και να εμπλακούν περισσότερο στη φροντίδα τους 
3  να αποκτήσουν μια αίσθηση έλεγχου ως προς την κατάσταση της υγείας τους και τη θεραπεία τους 
4  να αναπτύξουν εμπιστοσύνη και σιγουριά σε σχέση με τη θεραπεία τους
5  να έχουν οφέλη σε επίπεδο σωματικής υγείας.
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6  Δεξιότητες Επικοινωνίας στη Νοσηλευτική

Η υγειονομική περίθαλψη σε καθεστώς μετάβασης
Το καθεστώς μετάβασης στο οποίο βρίσκεται η υγειονομική περίθαλψη σήμερα αναδεικνύει 
τη σπουδαιότητα της καλής επικοινωνίας. Η πρόοδος της ιατρικής κατά τον προηγούμενο αιώνα 
μετατόπισε το επίκεντρό της, από την οξεία νόσο, στη διαχείριση της χρόνιας νόσου. Περισσότε-
ροι άνθρωποι ζουν με μη θανατηφόρες χρόνιες νόσους και ως εκ τούτου χρειάζονται υποστήριξη 
ως προς την αυτοφροντίδα τους· για παράδειγμα, εάν είναι διαβητικοί, να μάθουν να ελέγχουν 
τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα τους. Εξαιτίας αυτής της επανεστίασης στη διαχείριση των χρό-
νιων παθήσεων, η ποιότητα της ζωής έχει γίνει εξίσου σημαντική με την επιβίωση, τώρα που οι 
άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια με ασθένειες όπως ο καρκίνος, η διπολική διαταραχή και η 
σωματική ή η μαθησιακή αναπηρία.

∆ιαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι έχει συντελεστεί μια στροφή, από το ιατρικό μοντέλο της υγειο-
νομικής περίθαλψης, σε ένα βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, στα πλαίσια του οποίου η βιολογική, η 
ψυχολογική και η κοινωνική διάσταση της ευεξίας των ασθενών λαμβάνονται εξίσου υπόψη, με 
έναν ολιστικό τρόπο, ως επιμέρους συνιστώσες της ποιότητας ζωής τους (Ogden, 2012).

Έλεγχος ανάμεσα
σε γιατρό και ασθενή

Περιεχόμενο 
της

συνάντησης

Ασθενής

Γιατρός

Βιοϊατρικό Βιοψυχοκοινωνικό

Σχήμα 1.1  Διαστάσεις ασθενο-κεντρικής προσέγγισης κατά Bensing

Σε γενικές γραμμές, έχει σημειωθεί μια σημαντική μετατόπιση στη σχέση ασθενή-γιατρού, 
περνώντας, από το παλιό πατερναλιστικό σύστημα όπου «ο γιατρός είναι ουσιαστικά παντογνώ-
στης», σε ένα σύστημα ασθενο-κεντρικής φροντίδας όπου ειδήμων πλέον θεωρείται ο ασθενής. 
Το κλασικό έργο της Bensing με θέμα την επικοινωνία γιατρού-ασθενή (2000) συνοψίζεται σε 
ένα απλό διάγραμμα δύο διαστάσεων (έλεγχος και περιεχόμενο), που υπαγορεύει τη σχέση 
μεταξύ ασθενή και γιατρού (βλέπε Σχήμα 1.1).

Το μοντέλο αυτό παρουσιάζει τη συνάντηση ασθενή-επαγγελματία υγείας υπό το πρίσμα του 
ποιος πόλος έχει τον έλεγχο της συνάντησης και σε ποιο βαθμό η επικοινωνία είναι ιατρο-κεντρι-
κή. Για παράδειγμα, μια επίσκεψη στη νοσηλεύτρια μπορεί να έχει στόχο είτε την ενημέρωση του 
ασθενή, από πλευράς νοσηλεύτριας, ως προς την αναγκαιότητα της φαρμακευτικής αγωγής για 
τη βελτίωση της κατάστασής του (ιατρική συνάντηση ελεγχόμενη από τον επαγγελματία  υγείας) 
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είτε την ενημέρωση της νοσηλεύτριας, από πλευράς ασθενή, αναφορικά με τις παρενέργειες των 
φαρμάκων, την επίδρασή τους στην εργασία και την κοινωνική ζωή του, καθώς και την ανάγκη να 
δοκιμαστεί ένας άλλος τύπος αγωγής (ασθενο-κεντρική, βιοψυχοκοινωνική συνάντηση).

Η σύγχρονη προσέγγιση αναφορικά με τη συνάντηση ασθενή-επαγγελματία υγείας αναλύε-
ται στους τρεις βασικούς της άξονες στον Πίνακα 1.1.

Πίνακας 1.1  Πρότυπο της ασθενο-κεντρικής φροντίδας: τα τρία στοιχεία 

Στοιχείο Επίδραση Αποτέλεσμα

Αλλαγές στη 
νοσηρότητα. 

Άνθρωποι που ζουν με χρόνια νόσο και 
χρειάζονται υποστήριξη για τη διαχείρισή της. 

Το επίκεντρο μετατοπίζεται από τη βιολογική ανά-
γκη στην ποιότητα ζωής και την αυτοφροντίδα. 

Διαθεσιμότητα και 
πρόσβαση σε ιατρικές 
πληροφορίες. 

Λιγότερη εμπιστοσύνη στο «πατερναλιστικό» 
σύστημα, αύξηση του καταναλωτισμού και 
υψηλότερες προσδοκίες των ασθενών. 

Οι ασθενείς γίνονται «ειδήμονες» στα θέματα 
φροντίδας και θεραπείας τους.

Ενίσχυση της θέσης 
των ασθενών. 

Καλύτερα ενημερωμένοι ασθενείς, με 
πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες. 

Ως ενεργοί συμμέτοχοι στα θέματα υγείας τους, 
οι ασθενείς χρειάζεται να έχουν πληροφόρηση 
και να ασκούν έλεγχο σε ζητήματα που αφορούν 
τη φροντίδα τους. 

Τι είναι η επικοινωνία;
Το πλήθος των μοντέλων και των ορισμών της επικοινωνίας μαρτυρά ότι πρόκειται για θέμα 
πολύπλευρο, που δεν επιδέχεται μονοδιάστατη ανάλυση. Επικοινωνία έχουμε κάθε φορά που ένα 
άτομο μεταδίδει με κάποιον τρόπο ένα μήνυμα το οποίο κάποιο άλλο άτομο συλλαμβάνει και 
ερμηνεύει. Ο DeVito ορίζει την επικοινωνία ως:

την πράξη, από ένα ή περισσότερα άτομα, της αποστολής και λήψης μηνυμάτων τα οποία 
αλλοιώνονται από τον θόρυβο, διατυπώνονται μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, έχουν ένα απο-
τέλεσμα, και δίνουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, την ευκαιρία για ανατροφοδότηση.
 (DeVito, 1988:4)

Σύμφωνα με τον ορισμό λοιπόν, έχουμε αλληλεπίδραση ανάμεσα σε τουλάχιστον δυο ανθρώ-
πους. Επίσης, η αλληλεπίδραση είναι αμφίδρομη, δηλαδή ο πομπός του μηνύματος λαμβάνει από 
τον αποδέκτη ανατροφοδότηση, έστω και μη λεκτική – ακόμη και σιωπή.

Τα βασικά μοντέλα της επικοινωνίας περιέχουν κοινές συνιστώσες. Συνήθως αναπαριστούν 
τον πομπό και τον δέκτη ενός μηνύματος και κάποιας μορφής αλλοίωση του μηνύματος ανάμεσά 
τους. Σύμφωνα με τα μοντέλα αυτά, η επικοινωνία είναι γραμμική, όπως απεικονίζεται σε ένα 
απλό διάγραμμα ροής (βλ. Σχήμα 1.2).

Ο πομπός
κωδικοποιεί
το μήνυμα

Κανάλι
μηνύματος

Ο δέκτης
αποκωδικοποιεί

το μήνυμα 

Σχήμα 1.2  Γραμμικό μοντέλο της επικοινωνίας
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8  Δεξιότητες Επικοινωνίας στη Νοσηλευτική

Ο πομπός θα πρέπει να προσαρμόσει το μήνυμα, έτσι ώστε να ληφθεί αυτό με ακρίβεια, ενώ 
ο δέκτης θα πρέπει να γνωρίζει πολλές πτυχές του περιβάλλοντος του πομπού, όπως οι πεποιθή-
σεις, ο πολιτισμός, η γλώσσα και ο συμβολισμός, προκειμένου να το αποκωδικοποιήσει σωστά.

  Στάση για σκέψη 1.1  

Βρείτε το επικοινωνιακό σφάλμα στο παρακάτω σενάριο: Η νοσηλεύτρια λέει στην ασθενή πως ο γιατρός 
προβληματίζεται σχετικά με το εξιτήριό της (discharge). Ωστόσο, λόγω της διττής σημασίας της λέξης 
discharge στα αγγλικά, η ασθενής δεν γνωρίζει εάν αναφέρεται στη σωματική έκκριση, ή στο εξιτήριο από 
το νοσοκομείο. Βλ. παρακάτω την εξήγηση.

Τα γραμμικά μοντέλα αναπαριστούν αρκετά καλά μια μεμονωμένη ανταλλαγή πληροφορίας, 
όμως συχνά δεν κατορθώνουν να αποδώσουν την πολυπλοκότητα του επικοινωνιακού πλαι-
σίου και τις παρεμβολές, ή τον «θόρυβο», που είναι σύμφυτα στην επικοινωνιακή διαδικασία. Τα 
κυκλικά μοντέλα είναι μια προσπάθεια να εκφραστεί αυτή η πολυπλοκότητα αναπαριστώντας την 
ανατροφοδότηση στον πομπό και τις προσαρμογές που δύναται να κάνει κατόπιν ο πομπός. Ας 
δούμε ένα παράδειγμα στο Σχήμα 1.3.

Πομπός Δέκτης

Ανατροφοδότηση 

Προσαρμογή 

Αρχικό μήνυμα

Σχήμα 1.3 Κυκλικό μοντέλο της επικοινωνίας

Το παραπάνω μοντέλο περιλαμβάνει περισσότερα από δύο στοιχεία επικοινωνίας, καθώς 
ο πομπός λαμβάνει επίσης ανατροφοδότηση για το πώς παραλήφθηκε το μήνυμα. Στη Στάση 
για Σκέψη 1.1, η ασθενής, πληροφορούμενη τον προβληματισμό του γιατρού, θα μπορούσε να 
ρωτήσει τη νοσηλεύτρια σε τι ακριβώς αναφέρεται. Η νοσηλεύτρια τότε προσαρμόζει το μήνυμά 
της και εξηγεί πως ο γιατρός αμφιταλαντεύεται ως προς το εάν η ασθενής θα πρέπει να πάρει 
εξιτήριο.

Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση, το μοντέλο δεν περιλαμβάνει καμία εξήγηση σχετικά 
με το τι προκάλεσε την παρεξήγηση. Αυτό συχνά αναπαρίσταται στα μοντέλα ως «θόρυβος» ή 
παρεμβολή. Το συστημικό μοντέλο συνιστά μια προσπάθεια να περιληφθεί αυτό το σημαντικό 
στοιχείο (βλ. Σχήμα 1.4).
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ΠΛΑΙΣΙΟ: τύπος επικοινωνίας, πολιτισμική διαφορά μεταξύ
 ανθρώπων, διαφορά ως προς το επίπεδο προσοχής,
 εξωτερικοί περισπασμοί, διαφορά προσδοκιών, κ.λπ.

Προσαρμογή

Αρχικό μήνυμαΠομπός Δέκτης         

Ανατροφοδότηση

Σχήμα 1.4 Συστημικό μοντέλο της επικοινωνίας (απλοποιημένο)

Σύμφωνα με το συστημικό μοντέλο, τα μηνύματα από και προς τον δέκτη υπόκεινται σε παρεμ-
βολές, ξεκινώντας από τον τρόπο που κωδικοποιείται το μήνυμα, τις περιβαλλοντικές διαστρεβλώ-
σεις, έως και τον τρόπο που αποκωδικοποιείται το μήνυμα. Ένα απλό παράδειγμα θα μπορούσε 
να είναι το σενάριό μας με τη νοσηλεύτρια, την ασθενή και την παρανόηση της λέξης «εξιτήριο» 
(discharge). Η νοσηλεύτρια υποθέτει πως η ασθενής έχει μεγαλύτερη επίγνωση της κατάστασής της 
από όσην πράγματι διαθέτει και ότι, ως εκ τούτου, θα καταλάβει πως δεν τίθεται θέμα σωματικής 
έκκρισης (physical discharge). Η ασθενής, ωστόσο, μην έχοντας συγκρατήσει πολλές πληροφορίες 
αναφορικά με την κατάστασή της, ανησυχεί τώρα για πιθανή σωματική έκκριση μετά την επέμβαση 
στην οποία υπεβλήθη. Την απασχολεί, χωρίς να το έχει εκφράσει. Ως αποτέλεσμα, η ασθενής αμέ-
σως αντιλαμβάνεται λανθασμένα τη λέξη «discharge» ως συνώνυμο της σωματικής διεργασίας, 
και όχι όπως την εννοεί η νοσηλεύτρια, δηλαδή ως το εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ας εξετάσουμε ένα πιο πολύπλοκο σενάριο, στο οποίο ένας νοσηλευτής ενημερώνει τους 
αγχωμένους συγγενείς για την κατάσταση του αγαπημένου τους προσώπου. Οι τελευταίοι ίσως 
παραείναι αναστατωμένοι για να προσέξουν τι ακριβώς τους λέει ο νοσηλευτής και αισθάνονται 
μεγαλύτερη αγωνία στο άκουσμα εκφράσεων που είχαν σκοπό να τους καθησυχάσουν, όπως 
«ανένηψε επιτυχώς» και «παρακολουθείται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας τώρα». Η επιτυ-
χής επικοινωνία προϋποθέτει ένα ήσυχο και αδιατάρακτο περιβάλλον, χωρίς περισπασμούς για 
την οικογένεια ή τον νοσηλευτή. Επιπλέον, ο νοσηλευτής θα πρέπει να διαθέτει συναισθηματική 
ευφυΐα προκειμένου να αντιληφθεί πως τα μέλη της οικογένειας ίσως βρίσκονται σε σύγχυση, 
έχουν αναστατωθεί και χρειάζονται εξηγήσεις και πληροφορίες σε απλή γλώσσα, έτσι ώστε να 
κατανοήσουν με ακρίβεια τα λόγια του. Βλ. Πρακτικό Παράδειγμα-Πλαίσιο 1.1.
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10  Δεξιότητες Επικοινωνίας στη Νοσηλευτική

  Πρακτικό παράδειγμα-πλαίσιο 1.1  

Πολύπλοκη επικοινωνία

Ένας άνθρωπος με άνοια βρέθηκε σε έναν εκδρομικό συρμό με ατμομηχανή. Ο ιστορικός χαρακτήρας του 
περιβάλλοντος του προκάλεσε σύγχυση και αρνιόταν να επιβιβαστεί στο τρένο χωρίς τη γυναίκα του (η 
οποία είχε πεθάνει χρόνια πριν). Αντί ο νοσηλευτής να του πει ευθέως ότι η σύζυγός του είναι πεθαμένη, 
συζήτησε μαζί του για γεγονότα από το παρελθόν του, περιλαμβανομένης μιας κηδείας στην οποία είχε 
παραστεί με την κόρη του, γεγονός που συχνά ανακαλούσε ο ασθενής. Ο νοσηλευτής τον ρώτησε τίνος ήταν 
η κηδεία και εκείνος είπε «της γυναίκας μου». Ο νοσηλευτής είχε χρησιμοποιήσει τη διαλογική προσέγ-
γιση για να του υπενθυμίσει ότι βρισκόταν στο παρόν και πως η σύζυγός του είχε πεθάνει εδώ και κάποια 
χρόνια. Για να το πετύχει αυτό, χρειάστηκε χρόνο με τον άντρα ώστε να ξεκινήσει μια συζήτηση, να τον 
αποσπάσει από την αγωνιώδη αναζήτηση της γυναίκας του και να τον επαναφέρει στο παρόν. 
 Ο άντρας επιβιβάστηκε στο τρένο νιώθοντας, ορθώς, θλίψη στην ανάμνηση της κηδείας της γυναίκας 
του, αντί για άγχος πως την άφηνε μόνη. 

Συναισθηματική νοημοσύνη
Όπως μπορούμε να δούμε στα μοντέλα και στο παραπάνω παράδειγμα, η αποτελεσματική επι-
κοινωνία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα πομπού και δέκτη του μηνύματος να ερμη-
νεύσουν το συναισθηματικό περιεχόμενο της επικοινωνίας.

Οι εισηγητές της συναισθηματικής νοημοσύνης την ορίζουν ως:

ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι και να εκφράζεις το συναίσθημα, να ενσωματώνεις το συναί-
σθημα στη διεργασία της σκέψης, να το κατανοείς και να συλλογίζεσαι με αυτό, καθώς και 
να διαχειρίζεσαι τόσο τα δικά σου όσο και τα συναισθήματα των άλλων. 

 (Mayer κ.ά., 2000:396)

Όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν πως, στη νοσηλευτική, η ικανότητα να συνδεόμαστε 
συναισθηματικά με άλλους ανθρώπους –να κατανοούμε και να αξιολογούμε συναισθηματικές 
καταστάσεις– είναι κλειδί στην προσωποκεντρική ανταπόκριση και στην παροχή πιο αποτελε-
σματικής φροντίδας. Σύμφωνα με τους Nightingale κ.ά. (2018), τα ερευνητικά στοιχεία δείχνουν 
πως η αναπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη του νοσηλευτικού προσωπικού συνδέεται με την 
παροχή καλύτερων υπηρεσιών φροντίδας της σωματικής υγείας, ενώ οι Carragher και Gormley 
(2016) υποστηρίζουν πως ο συνδυασμός συναισθηματικής νοημοσύνης και καλής ηγεσίας οδηγεί 
σε υψηλότερης ποιότητας ενσυναισθητική φροντίδα.

Σύνδεσμος γνώσης  Βλ. Κεφάλαιο 4 για περισσότερες πληροφορίες στο θέμα της συναισθηματικής 
νοημοσύνης.
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Ισχύς
Ο Phillips (1978) περιγράφει τις διαπροσωπικές δεξιότητες ως:

Ο βαθμός στον οποίο [ένας άνθρωπος] μπορεί να επικοινωνήσει με τους άλλους, με τρόπο 
που να ικανοποιούνται τα δικαιώματα, οι ανάγκες, οι επιθυμίες, ή οι υποχρεώσεις του μέσα 
σε λογικά πλαίσια, δίχως να καταπατώνται τα αντίστοιχα δικαιώματα του άλλου ανθρώπου, 
στα πλαίσια μιας ελεύθερης και ανοιχτής συναλλαγής. 
 (Phillips. 1978:13)

Ορμώμενοι από αυτό, θα αναφερθούμε σε μια σημαντική διάσταση της επικοινωνίας στον τομέα 
των υπηρεσιών υγείας: τη διαφορά ισχύος μεταξύ επαγγελματία υγείας και ασθενή. Νωρίτερα 
αναφερθήκαμε στο καθεστώς μετάβασης της υγειονομικής περίθαλψης και προσδιορίσαμε, χρη-
σιμοποιώντας τις διαστάσεις της κατά Bensing ασθενο-κεντρικής προσέγγισης, το είδος σχέσης 
μεταξύ επαγγελματία και ασθενή. Η ιστορία της ιατρικής, ως επιστήμης και πρακτικής, μαρτυρά 
μια ασυμμετρία ισχύος στη σχέση γιατρού-ασθενή: ο γιατρός ήταν ο ειδικός και ο ασθενής ήταν 
απλώς ο αποδέκτης της εξουσίας και της ειδημοσύνης του. Είχαμε λοιπόν ένα είδος «πατερνα -
λιστικής» σχέσης πατέρα-παιδιού. Η κουλτούρα της ιατρικής και των σχέσεων επαγγελματία 
 υγείας-ασθενή, αναμφισβήτητα, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό αυτή την πατερναλιστική δομή, ως 
προς το ότι η ασυμμετρία ισχύος είναι μέχρι και σήμερα κατά πολύ υπέρ του επαγγελματία 
 υ  γείας. Οι Ellis κ.ά. (2003) υποστηρίζουν ότι η αλλοιωμένη, λόγω της διαφοράς ισχύος, επι-
κοινωνία είναι κοινό φαινόμενο στον τομέα της υγείας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
της γλώσσας, των διαδικασιών και του τρόπου οργάνωσης, διασφαλίζοντας την κυριαρχία των 
επαγγελματιών υγείας. Η Thompson (1986) θεωρεί πως, κατά παράδοση, οι επαγγελματίες 
υγείας νιώθουν ικανότεροι να εξασφαλίσουν τη συνεργασία των ασθενών εάν έχουν εκείνοι 
τον έλεγχο, ενώ, όταν επίκεντρο της θεραπείας είναι η καταπολέμηση της νόσου, οι ασθενείς 
γίνεται λιγότερο σημαντικοί σε μια τυποποιημένη ιατρική συνάντηση. Στα πλαίσια μιας τέτοιας 
κουλτούρας, οι άνθρωποι που νοσούν συχνά υιοθετούν στάση κατωτερότητας απέναντι στους 
επαγγελματίες υγείας και γίνονται παθητικοί αποδέκτες της φροντίδας και της θεραπείας. Οι 
Szasz και Hollender (1987) εξέτασαν επαναλαμβανόμενα πρότυπα σχέσης γιατρού-ασθενή και 
εντόπισαν τρεις τύπους, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.2. Αυτά ισχύουν τόσο για τους νοση-
λευτές, όσο και για τους γιατρούς στο σύγχρονο σύστημα υγείας, ιδιαίτερα όπου οι νοσηλευτές 
αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο σε πολλές πλευρές της φροντίδας.

Πίνακας 1.2 Τύποι σχέσης γιατρού-ασθενή

Τύπος σχέσης Περιγραφή Χαρακτηριστικά

Ενεργητικότητα/παθητικότητα Πλήρης εκμετάλλευση της ιατρικής 
δύναμης και εξουσίας. 

Ανάκριση: ο γιατρός ρωτάει, ο ασθενής 
απαντάει.

Καθοδήγηση/συνεργασία Ο γιατρός επιτρέπει στον ασθενή έναν 
βαθμό αυτονομίας και συμμετοχής. 

Κυριαρχεί η θεματολογία του γιατρού. 
Στον ασθενή επιτρέπεται να εμπλακεί 
εντός των ορίων που έχει θέσει ο γιατρός.

Αμοιβαία συμμετοχή Οι δύο πλευρές αποδέχονται από 
κοινού την ευθύνη για την επίλυση 
των προβλημάτων. 

Ο ασθενής ενθαρρύνεται να επωφεληθεί 
από την ειδημοσύνη του γιατρού, για την 
επίλυση των προβλημάτων υγείας του. 

Πηγή: Szasz και Hollender, 1987

1_comm skill nursing.indd   111_comm skill nursing.indd   11 7/4/2021   7:45:54 µ7/4/2021   7:45:54 µ



12  Δεξιότητες Επικοινωνίας στη Νοσηλευτική

Το καθεστώς μετάβασης της υγειονομικής περίθαλψης καθιστά αναγκαία την περαιτέρω 
ενδυνάμωση του ασθενή σε θέματα αυτοφροντίδας και τη συνειδητοποίηση πως οι ασθενείς 
είναι συχνά οι αρμοδιότεροι να κατανοήσουν το πλαίσιο φροντίδας της δικής τους υγείας. Κατά 
συνέπεια, μεγάλο μέρος της αλληλεπίδρασης νοσηλευτή-ασθενή ευοδώνεται καλύτερα με την 
υιοθέτηση του τύπου σχέσης της αμοιβαίας συμμετοχής, εφόσον στόχος των επαγγελματιών 
υγείας είναι η μακροχρόνια υγεία και ευεξία των ασθενών τους. 

Έχει σημασία νοσηλευτές να έχουν επίγνωση της ασυμμετρίας ισχύος που είναι σύμφυτη στις 
σχέσεις ασθενή-επαγγελματία υγείας, διευκολύνοντας τη μεταξύ τους επικοινωνία μέσα από τις 
προσαρμογές κατά άτομο και συγκυρία που παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.4. Ο Burnard (1997) 
εντοπίζει και άλλες σημαντικές πηγές ασυμμετρίας ισχύος που επίσης παρατηρούνται κατά τις 
συναντήσεις επαγγελματία υγείας-ασθενή και που προστίθενται ενδεχομένως στις προϋπάρχου-
σες, όπως το φύλο, η εθνικότητα, η ύπαρξη ή μη κάποιας αναπηρίας και η κοινωνική τάξη. Επίσης, 
σε πολλούς πολιτισμούς, η διαφορά ηλικίας μπορεί να αποτελεί πηγή ασυμμετρίας ισχύος. 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής 
(NMC), οι νοσηλευτές αναμένεται να ασκούν τα καθήκοντά τους με σεβασμό στη διαφορετικότη-
τα και χωρίς αυταρχισμό και προκαταλήψεις. Ο Colin Goble (2009) υποστηρίζει πως το επάγγελ-
μα του νοσηλευτή άργησε σε σχέση με άλλα επαγγέλματα, όπως του κοινωνικού λειτουργού, να 
υιοθετήσει αυτή την αρχή, ίσως επειδή η αλλαγή από την ιδρυματική  στην προσωποκεντρική φρο-
ντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας είναι σχετικά πρόσφατη στη νοσηλευτική. Ωστόσο, σύμφωνα 
με τον Goble, για μια βελτιωμένη φροντίδα υγείας που να ενδυναμώνει τον ασθενή, επιβάλλεται 
οι νοσηλευτές να αναπτύξουν μια τέτοιου είδους πρακτική μέσω ατομικού και συλλογικού ανα-
στοχασμού, για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας.

Εφαρμογή της επικοινωνίας στη νοσηλευτική

Μέθοδοι επικοινωνίας
Σύμφωνα με το Σχήμα 1.2, ένας πομπός κωδικοποιεί σε κάποια μορφή και εκπέμπει το μήνυ-
μά του προς έναν δέκτη. Αυτή η κωδικοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς ξεχωριστούς 
μορφοτύπους διαβίβασης, ή διάφορους τύπους σε συνδυασμό. Για παράδειγμα, κάποιος που 
δεν θέλει να εμπλακεί σε μια συζήτηση μορφοποιεί τις πληροφορίες του προς τον συνομιλητή 
του δίνοντας ολιγόλογες απαντήσεις, μουρμουρίζοντας (φωνητικά κανάλια), αποφεύγοντας τη 
βλεμματική επαφή ή και σταυρώνοντας τα χέρια (γλώσσα σώματος). Μπορεί επίσης να προσπα-
θήσει να αλλάξει θέμα, να κοιτάζει το ρολόι του (συμπεριφορά) ή απλώς να δηλώσει ευθέως 
πως δεν θέλει να μιλήσει (λεκτικά). Επιπρόσθετα, ο πομπός θα μπορούσε να γράψει το μήνυμά 
του ή να χρησιμοποιήσει άλλα, ειδικότερα εργαλεία επικοινωνίας, όπως η νοηματική γλώσσα, οι 
εκπαιδευτικές κάρτες ή ακόμη κι ένα μήνυμα SMS! Σύμφωνα με τον DeVito (1988), η επικοινωνία 
είναι αναπόφευκτη, ό,τι κι αν κάνουμε. Ακόμη και η σιωπή ή η μη ανταπόκριση λέει κάτι στο άτομο 
που συνομιλεί μαζί μας. Κάθε συμπεριφορά, λεκτική ή μη λεκτική, εκούσια ή ακούσια, αποτελεί 
μορφή επικοινωνίας, περιλαμβανομένου του τρόπου που κινούμαστε, ντυνόμαστε, περπατάμε 
ή αγγίζουμε. Οι νοσηλευτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση των μηνυμάτων που εκπέμπουν οι 
ίδιοι, εκούσια ή ακούσια, στα πλαίσια της επικοινωνίας, και να αποκωδικοποιεί με επιδεξιότητα τα 
μηνύματα των άλλων. 
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  Πρακτικό παράδειγμα-πλαίσιο 1.2  

Ο απρόθυμος ασθενής

Ένας ντροπαλός έφηβος διαγνωσμένος με κατάθλιψη απέφευγε κάθε είδους συζήτηση κατά τη διάρκεια 
μιας σχολικής επίσκεψης. Είχε τα χέρια και τα πόδια σταυρωμένα, περιορισμένη βλεμματική επαφή και 
απαντούσε μόνο με «ναι», «όχι» και «δεν ξέρω». Ένιωθα σαν να μιλούσα κυριολεκτικά σε τοίχο.

Καθίσαμε σε ένα γραφείο/αποθηκευτικό χώρο για να έχουμε ησυχία και στο δωμάτιο υπήρχαν στοι-
βαγμένα διάφορα είδη οπτικοακουστικού εξοπλισμού για εκδηλώσεις. Συχνά έστρεφε το βλέμμα του 
αλλού, κοιτάζοντας τον εξοπλισμό, και θεώρησα ότι δίσταζε και αισθανόταν άβολα να μου μιλήσει για 
τα συναισθήματά του. Μετά από ένα διάστημα σιωπής, άλλαξα θέμα συζήτησης και τον ρώτησα κάπως 
χαλαρά «τι είναι όλα αυτά;».
 Απάντησε κάτι του τύπου «Είναι εξοπλισμός για σχολικά πάρτι και τέτοια». Ξαφνικά μιλούσε με σιγου-
ριά και έδειχνε να έχει γνώσεις πάνω στο θέμα, έτσι του ζήτησα να μου εξηγήσει τι ήταν το καθετί. Αυτό 
τον κινητοποίησε και, από την κουβέντα, έμαθα ότι ονειρευόταν να γίνει DJ, για χόμπι ή επαγγελματικά, 
αλλά ποτέ δεν είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτό τον εξοπλισμό. Η συζήτηση στράφηκε πάλι σε 
εκείνον και σε όσα τον ενοχλούσαν. Ήταν καθαρή τύχη που καθίσαμε σε αυτή την αίθουσα, αλλά δεν ήταν 
καθόλου τυχαία η διαφορετική προσέγγιση που δοκίμασα όταν «διάβασα» τα μηνύματα που εξέπεμπε. 
Αυτό το ονομάζω «ψάρεμα»: όταν έχω απέναντί μου έναν διστακτικό συνομιλητή, δοκιμάζω άλλες πηγές 
συζήτησης και θεμάτων, για να αρχίσει να ρέει η κουβέντα.

Στο Πρακτικό Παράδειγμα-Πλαίσιο 1.2, βλέπουμε πώς αντιλήφθηκε ο νοσηλευτής την άρρητη 
επι  κοινωνία του αγοριού. Προσέξτε ότι ο νοσηλευτής δεν ήξερε εάν η αλλαγή του θέματος θα 
έφερνε αποτέλεσμα, η απόφασή του όμως να «διαβεί την πόρτα» που του άνοιγε το αγόρι τού 
επέτρεψε να κάνει την υπέρβαση.

Ο DeVito επίσης τονίζει ότι η επικοινωνία είναι αναπόφευκτη. Όταν στέλνουμε ένα μήνυμα 
που το συλλαμβάνει ένα άτομο, δεν μπορούμε πια να το πάρουμε πίσω ή να το αρνηθούμε – 
μόνο να τροποποιήσουμε, εφόσον χρειάζεται, την επίδρασή του. Ας υποθέσουμε, για παράδειγ-
μα, ότι σε μια έντονη διαφωνία ξεστομίζουμε κάτι που αργότερα ευχόμαστε να μην είχαμε πει. 
Ίσως τότε προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τη βλάβη ζητώντας συγνώμη, ή επιχειρώντας να 
εξηγήσουμε τι εννοούσαμε. Αυτό που κάνουμε στην πραγματικότητα είναι ότι προσπαθούμε να 
αλλάξουμε το μήνυμα που ελήφθη. Οι νοσηλευτές, στον επαγγελματικό τους ρόλο, χρειάζεται 
να διατηρήσουν ένα επαγγελματικό επίπεδο συμπεριφοράς κατά την επικοινωνία τους με ασθε-
νείς, συγγενείς και συναδέλφους, ώστε να διασφαλίσουν αποτελεσματικές σχέσεις συνεργα-
σίας. ∆εν μπορούμε να αναιρέσουμε ένα προσβλητικό σχόλιο, επομένως είναι πιο ασφαλές 
να συμπεριφερόμαστε, σε όλες τις περιστάσεις, επαγγελματικά ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι 
επικοινωνούμε με τον ορθό τρόπο.

Σύνδεσμος γνώσης  Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται πιο λεπτομερής αναφορά στα κανάλια διαπροσωπικής 
επικοινωνίας. 
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Η σχέση νοσηλευτή-ασθενή
Η σχέση νοσηλευτή-ασθενή, σε πολλές περιπτώσεις, θεωρείται θεραπευτική από μόνη της, όντας 
θεμελιωμένη στη συντροφικότητα, την οικειότητα και την αμοιβαιότητα (McMahon, 2002). Ο στό-
χος της διαφέρει από μιας απλής κοινωνικής σχέσης, ως προς το ότι εστιάζει στην ευεξία του 
ασθενή ως προτεραιότητα, καθώς και το ότι νοσηλευτής και ασθενής δεν είναι απαραίτητο να 
έχουν τίποτα κοινό ή να συμπαθιούνται καν (Arnold και Boggs, 2019). Η σχέση αυτή μπορεί να 
έχει διάρκεια 5 μόλις λεπτά σε ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών ή στα πλαίσια της πρωτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας, ή να συνεχίζει και να αναπτύσσεται για μήνες ή και για χρόνια στην 
περίπτωση της αντιμετώπισης μιας χρόνιας νόσου. Μπορεί να είναι μια έντονα προσωπική στιγμή 
(π.χ. ανακοίνωση δυσάρεστων νέων) ή κάτι διεκπεραιωτικό, όπως όταν οδηγούμε έναν ασθενή 
στο κατάλληλο δωμάτιο της κλινικής. Εντούτοις, όλα τα παραπάνω σενάρια αντιστοιχούν σε 
συναντήσεις νοσηλευτή-ασθενή που φανερώνουν στους ασθενείς κάτι ως προς την υποστήριξη 
που δέχονται και την εμπλοκή τους στη φροντίδα της υγείας τους. ∆ηλώνουν στους ασθενείς εάν 
θα θεωρηθούν ή όχι σημαντικοί και εάν θα εισακουστούν ή θα αντιμετωπιστούν με προκατάληψη.

Σύνδεσμος γνώσης  Το Κεφάλαιο 2 εξετάζει ενδελεχώς τη σχέση νοσηλευτή-ασθενή.

Ο νοσηλευτής στα πλαίσια της διεπιστημονικής ομάδας 
Οι νοσηλευτές δεν συνεργάζονται μόνο με τους ασθενείς. Οι νοσηλευτές ανήκουν σε διεπι-
στημονικές ομάδες, τα μέλη των οποίων θα πρέπει να συντονίσουν τους ρόλους τους και τις 
γνώσεις τους προκειμένου να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους ασθενείς τους. 
Το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (NMC) ορίζει στις προϋποθέσεις της προκλινικής 
εκπαίδευσης ένα επίπεδο επάρκειας ως προς τη συνεργασία και την επικοινωνία με άλλους 
επαγγελματίες υγείας (NMC, 2018a). Ως εκ τούτου, για να λάβουν τη νοσηλευτική πιστοποίηση, 
οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να συνεισφέρουν στην ομαδική εργασία, κατανοώντας τον 
δικό τους ρόλο στην ομάδα, σεβόμενοι τον ρόλο των άλλων και αξιοποιώντας τους διαθέσι-
μους εντός της ομάδας πόρους προς όφελος των ασθενών τους. Η συνεργασία με άλλα άτομα 
διαφορετικού επαγγελματικού υποβάθρου, ενίοτε με διαφορετικές προτεραιότητες, μπορεί να 
είναι δύσκολη υπόθεση, όμως, σε πολλές περιπτώσεις, ο νοσηλευτής είναι που πρωτοστατεί 
στον συντονισμό της φροντίδας του ασθενή, χρησιμοποιώντας δεξιότητες ορθής επικοινωνίας 
και διαχείρισης σχέσεων.

Σύνδεσμος γνώσης  Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται πιο λεπτομερής αναφορά σε θέματα συνεργασίας και 
ομαδικής εργασίας. 

Συμπεράσματα
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε νοσηλευτές, φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου, 
καθώς επίσης και νοσηλευτές που κάνουν την πρακτική ειδίκευσή τους. Τα κεφάλαια είναι γραμ-
μένα έτσι ώστε να έχουν εφαρμογή σε όλους τους τομείς της υγείας και απευθύνονται στις ανά-
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γκες κάθε νοσηλευτή, όπου και αν εργάζεται. Κάποια πρακτικά παραδείγματα μπορεί φαινομενικά 
να αφορούν έναν συγκεκριμένο τομέα υγειονομικής περίθαλψης – παραδείγματος χάρη, μια 
μελέτη περίπτωσης στο τμήμα επειγόντων, ή προσωπικό που εργάζεται με παιδιά. Όλα, ωστόσο, 
μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλο εύρος κλινικών πλαισίων, ενώ και οι επικοινωνιακές δεξιό-
τητες που αναφέρονται αφορούν όλους τους τομείς υγείας. Έτσι, προσφέρονται απαντήσεις 
στους φοιτητές της νοσηλευτικής, ανεξαρτήτως τομέα ειδίκευσης. 

Αναγνωρίζεται ότι διαφορετικοί κλάδοι της νοσηλευτικής πιθανόν να χρησιμοποιούν δια-
φορετική ορολογία για ασθενείς, φροντιστές, χρήστες υπηρεσιών κ.λπ. Ως επί το πλείστον, 
επιλέξαμε να αναφερόμαστε στους άμεσους αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας ως ασθενείς. Σε 
κάποιους τομείς υγειονομικής περίθαλψης γίνεται λόγος για «πελάτες», ως αναφορά σε άτομα 
που περιθάλπονται, όρος που επίσης χρησιμοποιείται στο παρόν βιβλίο. Τα μέλη της οικογένειας 
ή οι ανεπίσημοι φροντιστές αναφέρονται ως «φροντιστές». Χρησιμοποιούμε επίσης τους όρους 
«παιδιά» και «νέοι», προκειμένου να διαφοροποιήσουμε τα μικρότερα παιδιά από τους εφήβους, 
καθώς οι ανάγκες αυτών των δυο ηλικιακών ομάδων, σε αρκετές περιπτώσεις, μπορεί να διαφέ-
ρουν πολύ, ανάλογα με το στάδιο ψυχολογικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται.
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