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De obicei se descriu 2 tipuri de comunicare, verbală și 
non-verbală. Mai există o a treia categorie, numită 
paraverbală.

Cele 3 categorii de comunicare sunt utilizate de obicei 
împreună

Cercercetările din domeniul limbajului corporal și al 
comunicării non-verbale arată că doar 7% din mesaj este 
transmis prin cuvinte, 38% prin caracteristici paraverbale 
(ton, ritm, intonație) și 55% prin alte aspecte non-verbale.



Comunicarea verbală

Este vorba de comunicarea bazată pe cuvinte. 

Medicul trebuie să-și aleagă cuvintele în funcție de 
capacitatea pacientului de a le înțelege. 



Comunicarea verbală

Alegerea unor cuvinte simple este foarte 
importantă în special când îi explicăm ceva unui 
pacient. 

Este foarte ușor să utilizăm jargonul medical, în 
special când explicăm o situație complexă, care 
poate fi înțeleasă doar parțial de o persoană din 
populația generală.



Comunicarea verbală

Posibilitatea apariției unor neînțelegeri crește când 
medicul și pacientul nu vorbesc aceeași limbă sau dacă 
amândoi nu vorbesc fluent limba în care comunică.

Chiar dacă vorbesc fluent limba în care comunică, 
accentul, dialectele, acronimele, cuvintele uzuale pot 
să afecteze comunicarea și calitatea îngrijirilor 
medicale are de suferit.



Comunicarea paraverbală

Comunicarea paraverbală sunt atributele care 
‘’îmbracă’’ cuvintele
Ritmul,

Volumul,

Tonul,

Accentul,

‘Ihî…Hîm,’

Fluența,



Volumul

Volumul la care se desfășoară consultația medicală 
poate fi mai ridicat pentru că pacientul e ‘’tare de 
ureche’’

Uneori se întâmplă ca medicul sau asistenta să ridice 
vocea la un pacient care vorbește tare, ceea ce poate 
escalada o situație deja tensionată.

Volumul consultației e important deoarece în multe 
spitale este greu să asigurăm o intimitatea consultației



Tonul vocii 

Tonul vocii este important deoarece fără intenție 
putem transmite un mesaj despre emoțiile 
noastre, deși la nivel verbal încercăm să 
menținem neutralitatea

De exemplu, când un pacient cronic îi spune 
medicului: ‘’Cred ca v-ați săturat de mine’’ 
medicul poate să încerce să răspundă politicos, 
dar tonul vocii să tranmită plictiseala



Accentul

Accentul pus pe un anumit cuvânt poate avea 
o semnificație anume.

Ce înțelegeți din dialogul de mai jos:

Doctorul: Mă întreb dacă tatăl dumneavoastră 
v-a rănit vreodată?

Patientul: Nu, nu el!



Debitul verbal 

Debitul verbal (viteza vorbirii) este altă 
caracteristică care poate suplinia mesajul verbal.

În psihiatrie, vorbitul foarte rapid poate fi un 
simptom numit ‘’presiunea vorbirii’’.



Tăcerea

Destul de des medicii nu tolerează pauzele sau 
tăcerea când interacționează cu pacienții. Aceasta se 
poate datora presiunii timpului, dar trebuie să 
recunoașteți când e nevoie de o ‘’tăcere care   exprimă 
compasiunea’’.

De multe ori monentele de tăcere sunt mai lungi 
decât par în realitate deoarece uneori medicii pun 
întrebări mai dificile și pacienții au nevoie de un timp 
de gândire înainte de a răspunde.



Comunicarea nonverbală 

Majoritatea comunicării interpersonale este 
nonverbală

Doar 30-35% din semnificațiile sociale ale 
comunicării este transmis doar prin cuvinte

Funcțiile comunicării nonverbale este să ofere 
indicii despre ce se comunică



Comunicarea nonverbală
Funcțiile comunicării nonverbale:

1. Comunicarea emoțiilor și a atitudinilor.

De cele mai multe ori emoțiile și sentimentele 
sunt comunicate nu prin cuvinte ci prin 
expresiile faciale.

Puteți ghici în ce relație se află două persoane 
dacă vă uitați  la comunicarea nonverbală 
dintre ele.



Comunicarea nonverbală

2. Sincronizarea conversației. 

O persoană care vrea să înceapă o conversație va 
încerca să facă un contact vizual cu persoana cu care 
dorește să vorbească pentru a-i atrage atenția că vrea 
să-i spună ceva.

Conversația este reglată de succesiunea de priviri și 
dat din cap pentru exprimarea acordului.



Comunicarea nonverbală

3. Suplimentarea informației verbale. Când 
vorbitorul accentuează mai mult anumite 
cuvinte, sau variază intonația și debitul verbal, 
practic suplimentează nonverbal conversația.

De multe ori vorbitorul exprimă non-verbal 
ceva în contradicție cu ceea ce spune verbal.



Aspectele non-verbale ale comunicării medic-pacient se 
referă la ‘’limbajul corpului’’: modul în care pacientul se 
exprimă utilizându-și corpul.

Expresia facială, utilizarea gesturilor, pozițiile corpului 
și mișcările, distanța față de medic, atingerea, toate oferă 
indicii asupra stării interne a pacientului, adăugându-se 
informațiilor verbale și pot fi ‘’ascultate’’ dacă medicul 
este atent.



Orice presupuneri despre ce înseamnă ceva 
din limbajul nonverbal al pacientului trebuie 
clarificat cu acesta.

Există o mare tentație de a crede că limbajul 
corpului poate fi ‘’citit’’, fiecare dintre noi 
avem tentative de a face acest lucru.



Limbajul corpului depinde de un mare număr de factori: 
contextul în care apare, natura relației, stilul individual al 
persoanei și preferințele acesteia, personalitatea persoanei ‘’care 
utilizează’’ limbajul corpului

Nu este corect să presupunem că putem înțelege ‘’ce spune’’ o 
persoană prin limbajul corpului, ci să tratăm informația oferită 
de limbajul corporal ca pe un indiciu, și să clarificăm cu 
pacientul ce înseamnă (să-l întrebăm).

În consultație este preferabil să atragem doar atenția 
pacientului asupra poziției sale sau a expresiilor sale faciale, 
mai degrabă decât să o interpretăm.



2 exemple ne pot ajuta să clarificăm distincția. În primul, 
medicul oferă o interpretare și emite o supoziție:

‘’Remarc din felul în care stați cu mâinile încrucișate și 
vă încruntați că vă este incomod să discutați situația de 
la dumneavoastră acasă.

În al doilea exemplu medicul oferă doar un feedback 
clientului despre ce a abservat și-i permite clientului să 
clarifice situația:

‘’Am observați că aveți mâinile încrucișate și că vă 
încruntați. Cum vă simțiți acum?’



Proxemica

Proxemica se referă la percepția persoanei despre 
ce înseamnă distanța adecvată dintre ea și alte 
persoane.

Utilizarea spațiului comunică un mesaj.

Cred că ați auzit expresia ‘’Dispari din fața mea’’ 
utilizată când cineva stă prea aproape, de obicei 
în scop de intimidare



Proxemica

Fiecare cultură are o ‘’definiție’’ a ce înseamnă 
distanța adecvată, în funcție de contextul 
comunicării.

De exemplu distanța socială ‘’acceptabilă’’ 
pentru relațiile interpersonale este între 0.5-1.2 
metri în Europa.

Americanii nu se simt confortabil dacă cineva 
stă mai aproape de un metru.



Proxemica

Scopul interacțiunii determină dacă distanța 
este adecvată, distanța adecvată spre 
interacțiunea intimă este zero, distanța 
personală e mai mare, urmează distanța 
socială și în fine cea publică. 

În aproape toate culturile o distanță zero este 
inacceptabilă cu excepția relațiilor intime sau 
de îngrijire.



Proxemica

Când oferă îngrijiri medicale, doctorii sau 
asistentele intră în  zona ‘’intimă’’. 

Când îngrijirile medicale sunt în zona intimă 
pacientul poate interpreta greșit aceste acțiuni.

Pacientul poate interpreta ca o amenunțare 
violarea spațiului său personal.



Expresiile faciale 

Expresiile faciale cum ar fi încruntarea sau zâmbetul 
adaugă ceva in plus mesajului transmis.

E aproape instinctiv să utilizăm expresiile faciale ca 
un barometru pentru a aprecia  sentimentele, 
mativațiile, dispoziția, gradul de disponibilitate al 
unei alte persoane.

Din copilărie răspundem instinctiv la expresiile 
faciale ale altor persoane, de multe ori fără a fi 
conștienți că facem acest lucru. 



Expresiile faciale

Evaluarea expresiilor faciale și a limbajului non-verbal al 
pacientului oferă informații foarte importante pentru relația 
medic-pacient.

Observarea expresiilor faciale ale pacientului poate indica 
sentimentele sale.

O expresie facială de îngrijorare și mușcatul buzelor poate 
indica un pacient anxios.

Absența zâmbetului și grimasele exprimă un mesaj despre 
sentimentele pacientului.



Expresiile faciale

Există șapte emoții care au o expresie facială 
distinctă și universală

Aceste șapte emoții sunt:



Expresiile faciale

tristețe, mânie, surpriză, 

frică, dezgust, dispreț, 

fericire



Expresiile faciale

Fiecare din aceste emoții -tristețe, mânie, surpriză, 
frică, dezgust, dispreț descriu de fapt familii de emoții

Mânia, de exemplu poate varia ca intensitate, mergând 
de supărare la furie, și ca tip, de la mânia tăcută, mânia 
e și indignare, furia rece

Variațiile de intensitate în interiorul fiecărei familii 
emoționale sunt clar marcate pe față.





Ușoară tristețe. Expresia 
este dată de pleoapa 
superioară căzută. 





Dezgust  
Indicele este contracția 
mușchiului care 
încrețește nasul și 
îngustează ochii. 





Frică





Îngrijorare, aprehensiune, sau 
frică controlată. 
Sprâncenele indică cel mai bine 
aici sentimentele. 





Mânie controlată sau este deranjat de 
ceva. 
Indiciul este falca, care este împinsă 
înainte. 
Pleoapele inferioare sunt și ele ușor 
tensionate





Mânie mascată.  
Persoana pare fericită 
datorită zâmbetului, dar 
sprâncenele nu corespund 
unei emoții plăcute. Aceasta 
poate fi ori o încercare de a 
masca mânia (emoția 
indicată de sprâncene) cu 
un zâmbet fericit, un 
amestec de mânie și bucurie 



Vocea este alt sistem de semnalizare a 
emoțiilor, la fel ca și expresia facială, dar diferit 
într-un mod interesant

Fața este întotdeauna vizibilă cu excepția 
situației în care persoana poartă o mască sau 
religia dictează portul unui văl.



Vocea este un sistem de semnalizare interminat care 
poate oprit sau pornit după dorința. În schimb nu ne 
putem ascunde fața complet deși sunt persoane care 
preferă acest lucru și de aceea preferă telefonul 
conversației față în față.

e-mail-ul a și mai bun din acest punct de vedere, nu 
mai trebuie să asculți sau să fi auzit și vocea nu 
relevă nici o emoție, și nici nu permite o replică sau 
protest imediat.



Contactul vizual 

Există cercetări care arată că indivizii care stabilesc un 
contact vizual cu interlocutorul în timp ce vobesc sau 
ascultă sunt percepute ca fiind de încredere și credibile, în 
timp ce privitul în podea sau în lateral semnalizează 
slăbiciune, supunere sau rușine.

Pe lângă a comunica siguranță de sine menținerea 
contactului vizual direct comunică onestitate.



Contactul vizual

Dificultățile în menținerea contactului vizual 
cunoscută sub denumirea evitarea contactului 
vizual este percepută atât de adulți cât și de 
copii ca un indice că persoana minte.



Postura
Componenta emoțională a mesajului poate fi 
de multe ori interpretată prin observarea 
limbajului corporal al pacientului.

Ritmul mișcărilor și postura poate transmite 
un mesaj despre vorbitor.

Dacă pacientul stă față în față când vorbește 
acest lucru exprimă faptul că are mai multă 
încredere în el decât când vorbește peste umăr.



Postura

O postură în care ‘’se face mic’’, cu capul 
aplecat, cu mișcări lente poate indica o stimă 
de sine scăzută, o poziție dreaptă, cu capul 
ridicat sugerează încredere și autocontrol.

Mișcări rapide, difuze, agitate ale corpului pot 
indica anxietate.



Postura

Mișcări bruște pot semnala furia 

Capul aplecat și corpul încovoiat după ce 
primește o veste proastă transmite tristețea.

Vă puteți gândi la alte exemple de indicii pe 
care postura unui pacient vi le poate da?



Gesturile. 

Mișcările mâinilor și brațelor pot da și ele indicații

 Mâna adunată în pumn poate comunica cât este de furios 
pacientul, mișcări bruște ale mâinilor pot sugera stres sau 
mâinile strânse (ca intr-o autoîmbrățișare) pot sugera frică.

Evaluarea gradului în care pacientul utilizează aceste mișcări 
vă ajută să comunicați mai bine.

 Studiile arată că incapacitatea de a înțelege semnalele 
nonverbale se asociază cu o comunicare medic-pacient 
ineficientă.



Din nou, repet este necesar să verificăm opiniile noastre 
despre semnificația comportamentului non-verbal al 
pacientului. 

Indiciile nonverbale, pot fi imprecise.

Cănd comunicarea cu pacientul este limitată de starea sa 
de sănătate, indicii nonverbali sunt și mai importanți. 

De exemplu durerea poate fi evaluată pe baza 
expresiei faciale chiar în situația când pacientul 
e doar parțial conștient.



FACTORI LEGAȚI DE STILUL 
NONVERBAL CARE 

INFLUENȚEAZĂ COMUNICAREA 
PROFESIONALĂ MEDIC-PACIENT



 În timp ce vorbim cu pacientul trebuie să fim atenți la 
semnalele nonverbale pe care le transmitem

Poziția mâinilor, expresia noastră facială, mișcările 
corpului toate oferă indicii pacientului

este important ca limbajul nostru nonverbal să-i 
transmită pacientului mesajul că îl ascultăm

Gândiți-vă cum v-ați simți în postura de pacient dacă 
doctorul s-ar tot foi pe scaun, s-ar uita la ceasul de pe perete 
sau și-ar frunzări hartiile din fața lui. 

Ce mesaj nonverbal al transmite?



Cinci comportamente 
nonverbale ale unui medic 

competent :



 1. Permite momente de tăcere

În conversația socială, nu ne simțim confortabil 

dacă conversația se oprește și ne vom grăbi să 
umplem golul.

Dar în conversația medic-pacient tăcerea este 
utilizată terapeutic, pentru a le da posibilitatea 
pacienților să se gândească la lucrurile despre 
care vorbim.



2. Utilizarea unor comportamente 
nonverbale congruente cu cele verbale

Comportamentul nonverbal ar trebui să fie congruent cu 
mesajul verbal și să-l întărească. 

Dacă mergeți la unul din asistenții voștri în birou să solicitați 
ajutorul într-o problemă și vă spune că este încântat să vă 
ajute, dar în același timp își dă ochii peste cap uitându-se la 
cealaltă persoană din birou, ce o să credeți?

 Sau dacă îi spuneți profesorului că nu puteți să faceți un 
referat pe data viitoare pentru că nu aveți timp, dar 
zâmbiți când spuneți asta, ce o să înțeleagă?



2.  Utilizarea unor comportamente 
nonverbale congruente cu cele verbale

Încercați să transmiteți mesaje nonverba;e congruente cu 
mesajul pe care-l transmiteți verbal

Când mesajele nonverbale nu sunt congruente cu cele 
verbale este o șansă destul de mare ca mesajul să fie 
interpretat greșit. 

Când mesajele nonverbale nu sunt congruente cu cele 
verbale, mesajelor nonverbale li se atribuie cea mai mare 
importanță de către interlocutor, deoarece sunt percepute 
ca fiind mai de încredere decât conținutul verbal.



 3. Utilizarea poziției corporale ca 
facilitator al conversației

Cuvintele transmit conținutul mesajului, dar 
emoțiile accentuează și clarifică semnificația 
transmisă prin cuvinte.

Comportamente nonverbale cum ar fi datul 
din cap, privitul pacientului în față ajută la 
comunicare.



 3. Utilizarea poziției corporale ca 
facilitator al conversației

Postura. 

O poziție ușor aplecată înainte comunică 
interesul și-l încurajează pe pacient să continue 
conversația.

Stați relaxați, nu într-o poziție închisă și 
tensionată.



 3. Utilizarea poziției corporale ca 
facilitator al conversației

Expresia facială.

Expresia facială întărește sau modifică mesajul pe care-
l aude receptorul. Expresia facială are o putere mai 
mare decât cuvintele.

Încercați să mențineți o expresie deshisă, fără însă a fi 
excesiv de veselă. Încercați să nu vă încruntați și să nu 
aveți o expresie plictisită sau neatentă.



 3. Utilizarea poziției corporale ca 
facilitator al conversației

Remarcați comportamentul nonverbal necongruent cu 
mesajul la pacient

De examplu, când intrați într-un salon și-l întrebați pe 
un pacient dacă are dureri postoperatorii și vă spune nu, 
dar face o grimasă de durere, puteți să-i comunicați ce 
ați observat și poate va admite că are un anumit 
disconfort.



 3. Utilizarea poziției corporale ca 
facilitator al conversației

Contactul vizual. 

Contactul vizual cu pacientul transmite de 
obicei un mesaj pozitiv. Cei mai mulți pacienți 
interpretează contactul vizual direct ca o 
expresie a interesului în ceea ce spun, deși pot 
exista și diferențe culturale.



 3. Utilizarea poziției corporale ca 
facilitator al conversației

Gesturi. Anumite gesturi cum ar fi datul din 
cap încurajează conversația și sunt considerate 
o expresie a interesului în ceea ce spune 
pacientul. 

Gesturile făcute cu mâna facilitează și ele 
conversația. A se evita o poziție cu brațele 
încrucișate.



4. Atingerea

Atingerea pacientului este una din cele mai 
eficiente midalități de comunicare nonverbală.

Atingerea poate transmite faptul că ne pasă și 
poate liniști.



4. Atingerea

Atenție însă la diferențele culturale în ceea ce 
privește utilizarea atingerii.

Un exemplu ar fi interdicția pe care o urmează 
bărbații musulmani referitor la atingerea 
femeilor care nu aparțin familiei. S-ar putea să 
se simtă neconfortabili dând mâna cu o femeie 
medic sau asistentă medicală. 



4. Atingerea

Toți medicii sau asistentele ating pacienții 
pentru a evalua sau a ajuta.

Totuși, la fel cum se recomandă prudență în 
ceea ce privește intrarea în spațiul personal al 
pacienților, trebuie să fiți atenți și unde pe corp 
atingeți pacienții.



4. Atingerea

Atingerea o modalitate de răspuns pe care o 
putem utiliza atunci când cuvintele ar ruina o 
stare emoțională sau cănd verbal nu putem 
exprima suficientă empatie.



4. Atingerea

O mână plasată pe umărul unei mame speriate sau o 
strângere de mână pot fi mai expresive decât cuvintele în 
cazul unor stări emoționale puternice. Atingerea tranmite 
confort, siguranță și sentimentul de a fi valorizat.

Pacienții care au dureri, cei care se simti respingători 
datorită aspectului fizic, pacienții care suferă din cauza 
singurătății, cei pe moarte, cei care suferă din cauza 
deprivării senzoriale sau care se simt confuji răspund 
pozitiv la atingerea medicului sau a asistentei medicale.

Copiii sau batrânii pot fi reconfortați prin atingere.



5. Urmărirea limbajului non-verbal al pacientului.


