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Bad News Communication Protocols 
 in the Medical Field

Curs de Comunicare
Partea 1 - Elemente de bază



element fundamental pentru
existența și supraviețuirea

ființelor umane în orice fel de
mediu și context. 

Comunicarea



necesită un raport acordat -
înțelegerea reciprocă

reprezintă un element al
succesului în transmiterea

informațiilor, emoțiilor, ideilor
sau opiniilor.



abilitățile de comunicare sunt esențiale pentru profesioniștii din
domeniul sănătății pentru a dezvolta rapoarte și parteneriate

eficiente cu colegii, pacienții și aparținătorii, cu scopul final de a
îmbunătăți calitatea și rezultatul actului medical.

Comunicarea și industria medicală



Acest aspect particular al comunicării poate fi deosebit de dificil pentru
furnizorul de asistență medicală, mai ales dacă nu posedă setul adecvat de

abilități nu numai pentru transmiterea de știri proaste, ci și pentru gestionarea
impactului comunicării acestor vești, atât pentru receptor cat și pentru el/ea

însuși/însăși. 

Comunicarea
veștilor proaste



rădăcini în cuvântul latin „communis” care înseamnă
„a împărtăși”

 
Keith Davis:

„Comunicarea este procesul de transmitere a
informațiilor și de înțelegere de la o persoană la alta.”

 

Comunicarea 



implică simboluri
necesită sens
este culturală
este relațională
implică cadre
este atât prezentativă,
cât și reprezentativă
este o tranzacție

Caracteristici cheie



un simbol este „o marcă
sau un caracter folosit ca
reprezentare
convențională a unui
obiect, funcție sau proces"

Simbol /Semn/ Semnal

comunicarea se caracterizează prin
utilizarea simbolurilor care pot fi verbale sau
nonverbale, cum ar fi cuvinte, sigle, imagini,
gesturi, sunete sau orice altceva care
înseamnă o reprezentare pentru altceva.



Simbolurile sunt selectate
în mod arbitrar pentru a
reprezenta ceva, în timp
ce un semn este un
indicator de ceva specific
sau o consecință care nu
poate fi modificată prin
acțiuni arbitrare. 

Simbol/Semn/Semnal

Semnele sunt diferite de „simboluri” prin
faptul că se bazează pe convențiile sociale.
Semnele sunt de obicei informative, de
reglementare, de avertizare sau de
prohibiție.



Semnalele sunt diferite
atât de „simboluri” cât și
de „semne” prin aceea că
sunt ancorate direct în
cuplarea percepție-
acțiune.

Simbol/Semn/Semnal

Semnalul nu este o invenție a minții,
dar poate fi descoperit de minte.



Interpretarea este complexă și poate varia: 
- semnificație directă sau contextuală

Important



Semnificație directă

octogon roșu în
trafic perceput ca

„STOP”

figurile din linii
utilizate pentru

a indica
toaletele

bărbaților și
femeilorsimbolul bentru

biohazard



Semnificație indirectă

o atingere ca
simbol al
simpatiei

forma unei inimi
ca simbol al

iubirii

sigla unei
companii de

notorietate ca
simbol al bogăției

și statutului



Exercițiu

Identificați dacă
semnificația este
directă sau
indirectă și care
este aceasta.



Exercițiu

Identificați dacă
semnificația este
directă sau
indirectă și care
este aceasta.



Exercițiu Identificați dacă
semnificația este
directă sau
indirectă și care
este aceasta.



Exercițiu

Identificați dacă
semnificația este
directă sau
indirectă și care
este aceasta.



Exercițiu

Identificați dacă
semnificația este
directă sau
indirectă și care
este aceasta.



Exercițiu

Identificați dacă
semnificația este
directă sau
indirectă și care
este aceasta.



Exercițiu

Identificați dacă
semnificația este
directă sau
indirectă și care
este aceasta.



Exercițiu
 fumul ca semnal al unui foc

Identificați dacă
semnificația este
directă sau
indirectă și care
este aceasta.



Exercițiu
 o giruetă ca semnal al direcției vântului, etc.

Identificați dacă
semnificația este
directă sau
indirectă și care
este aceasta.



Exercițiu
o amprenta ca semnal al prezenței.

Identificați dacă
semnificația este
directă sau
indirectă și care
este aceasta.



) )



Sursă 
Mesaj 
Canal 

Receptor 
Feedback 

Mediu 
Context 

Interferență
 

Componentele
comunicării



- concepe mesajul și îl trimite
receptorului

- codifică mesajul alegând
simbolurile potrivite pentru a
transmite semnificația dorită

- poate răspunde cu informații
de sprijin sau clarificări dacă

receptorul nu a primit mesajul
în mod corespunzător

Sursa



- este compus din
simboluri puse laolaltă

pentru a transmite sens
- implică, de asemenea,

indicii non-verbale,
gramatică, stil,

organizare, semantică
lexicală etc.

Mesaj



- mijlocul sau modul în care
mesajul se deplasează între

sursă și receptor
 

- trei categorii principale:
Verbal
Scris

Non-Verbal

Canal



- vorbirea și ascultarea
- conversațiile față în

față, convorbirile
telefonice, mesajele
vocale, discursurile,
anunțurile radio, etc

- tonul poate schimba
sensul perceput al

unui mesaj 
 

Verbal Scris Non-Verbal

- mijloacele pentru
comunicarea

mesajelor textuale
- mesaje text, e-
mailuri, scrisori,

instrucțiuni, note
- este adesea

asincron

- modul în care
comunicăm ceea

ce nu rostim
- înțelegerea unui
mesaj se bazează 

 55 % pe indicii
non- verbale, cum

ar fi limbajul
corpului



- persoana pentru care
mesajul este destinat

 
-înțelegerea mesajului este
influențată de o varietate

de factori, cum ar fi
cunoașterea, capacitatea
de reacție, încrederea în

codificator etc.

Receptor



- înseamnă a răspunde sursei,
indiferent dacă este

intenționat sau neintenționat
- compus dintr-o varietate de

semnale verbale și non-verbale
-permite sursei să înțeleagă

cât de bine și exact a fost
decodificat mesajul

Feedback



- spațiul în care are loc
trimiterea și primirea

mesajelor
 

-poate influența sau indica
dacă o discuție este

formală/profesională sau mai
deschisă și mai puțin formală

Mediul



- cumul de elemente care
influențează direct sau indirect

utilizarea limbajului
 

-elementele pot fi fizice,
sociale, cronologice, culturale,

situaționale etc.

Context



- poate proveni din orice
sursă care poate modifica

sau bloca semnificația
intenționată a unui mesaj

- poate fi externă: claxoane
auto, muzică puternică,

semnal slab
sau internă/psihologică când

gândurile/ sentimentele
perturbă atenția: anxietate,

tristețe

Interferență



Pentru ca procesul de
comunicare să aibă loc în mod
eficient, simbolurile și semnele

trebuie să aibă un sens.

Comunicare si sens



Sensul este influențat de o
serie de variabile precum

construcția socială, contextul și
indicii verbali și nonverbali

însoțitori, precum și de modul
prin care este transmis un

mesaj
 



cuvinte și fraze de cod, cunoscute și sub numele de expresii
personale.

Expresii Personale



„mâinile mele sunt reci” ca un cod pentru „nu-mi place această petrecere, ar
trebui să plecăm cât mai curând posibil”, dar a doua frază ar fi jignitoare și

nepoliticoasă dacă s-ar spune cu voce tare 

Exemplu



Context

Poate fi:
- fizic (locație)
- relațional
- de mediu



Context fizic  - Exemplu
.

" A LUAT FOC "

Exercițiu - Identificați felul în care
contextul fizic schimbă percepția
mesajului în situațiile ilustrate.



spus în timp ce
persoana se află
lângă un grătar,
sau lângă un foc

de tabără,
șemineu, etc



spus în timp ce
persoana se află
lângă un grătar,
sau lângă un foc

de tabără,
șemineu, etc



spus în timp ce
persoana se află
lângă un grătar,
sau lângă un foc

de tabără,
șemineu, etc



spus în timp ce
persoana se află la
birou, la circ, asistă

la un foc de 
 artificii, etc



spus în timp ce
persoana se află la
birou, la circ, asistă

la un foc de 
 artificii, etc



spus în timp ce
persoana se află la
birou, la circ, asistă

la un foc de 
 artificii, etc



Context relațional  - Exemplu
.

" Te iubesc "

Exercițiu - Identificați felul în care
contextul relațional schimbă
percepția mesajului în situațiile
ilustrate.



atunci când vine
de la un părinte



 atunci când vine
de la persoana cu

care flirtezi



Context relațional  - Mediul .

mediul ales pentru a comunica influențează modul în care
receptorul percepe (în special la nivel emoțional) nu numai

mesajul principal, ci și mesajele suplimentare, cum ar fi modul
în care ați perceput relația, respectul pe care credeți că îl

merită , etc.



Context /mediu  - Exemplu
.

„Vreau să ne despărțim” 
„Renunț”

 „John Doe a murit” 

Exercițiu - Identificați și dezbateți felul în care 
 mesajele de mai sus potfi percepute atunci
când sunt transmise față în față, printr-un
email, într-un mesaj text, întro postare social
media, într-o conversație telefonică. 



Context - indicatori verbali și non verbali .

Extrem de important este faptul că elementele verbale și non-
verbale au un impact puternic asupra semnificației și asupra

percepției 



„vă rog să intrați să discutăm
rezultatele analizelor”

Exemplu - indicatori verbali și non verbali 

Exercițiu - Identificați
indicatorii non-verbali și
dezbateți felul în care
aceștia schimbă percepția
mesajului în situațiile
ilustrate.



„vă rog să intrați să discutăm
rezultatele analizelor”

Exemplu - indicatori verbali și non verbali 

Exercițiu - Identificați
indicatorii non-verbali și
dezbateți felul în care
aceștia schimbă percepția
mesajului în situațiile
ilustrate.



„intervenția chirurgicală s-a
finalizat”

Exemplu - indicatori verbali și non verbali 

Exercițiu - Identificați
indicatorii non-verbali și
dezbateți felul în care
aceștia schimbă percepția
mesajului în situațiile
ilustrate.



„intervenția chirurgicală s-a
finalizat”

Exemplu - indicatori verbali și non verbali 

Exercițiu - Identificați
indicatorii non-verbali și
dezbateți felul în care
aceștia schimbă percepția
mesajului în situațiile
ilustrate.



Oamenii au o tendință
ridicată de a lua cunoștințele
culturale ca fiind garantate și

de a face presupuneri

Comunicare și cultură



se poate manifesta într-o
varietate de moduri: de la salut
- unul, două sau trei sărutări pe
obraz VS o strângere de mână

până la distanța dintre
interlocutori, contactul vizual,

ținuta, modul în care
conversația este închisă etc.



relația dintre expeditor și
receptor are un impact

substanțial asupra
semnificației, a modului în

care informațiile sunt
percepute și digerate.

Comunicare și relații



 În orice scenariu de
comunicare, putem identifica

două niveluri: conținutul și
relația.



reprezintă forme de bază ale
cunoștințelor partajate care
creează un scenariu suport

pentru comunicare.

Comunicare și cadre



reprezintă un element de
sprijin care ne permite să
descoperim lucrurile mai

repede și să adaptăm
comunicarea în consecință.



„ce salariu ai în momentul
de față?”

Exemplu - cadre 

Exercițiu - Identificați
cadrele și dezbateți felul în
care acestea schimbă
percepția mesajului în
situațiile ilustrate.



„ce salariu ai în momentul
de față?”

Exemplu - cadre 

Exercițiu - Identificați
cadrele și dezbateți felul în
care acestea schimbă
percepția mesajului în
situațiile ilustrate.



„câte zile de abstinență ai
astăzi?”

Exemplu - cadre 

Exercițiu - Identificați
cadrele și dezbateți felul în
care acestea schimbă
percepția mesajului în
situațiile ilustrate.



„câte zile de abstinență ai
astăzi?”

Exemplu - cadre 

Exercițiu - Identificați
cadrele și dezbateți felul în
care acestea schimbă
percepția mesajului în
situațiile ilustrate.



comunicarea este reprezentativă - o
descriere a informațiilor, faptelor etc.

 
comunicarea este prezentativă -

informațiile pe care le comunicăm sunt
trecute prin filtrele noastre personale

 

Comunicare- prezentare și
reprezentare



Caracterul prezentativ se
manifestă prin alegerea

cuvintelor, modul în care le
aranjezi, tonul tău, indiciile

non-verbale și adesea, ceea ce
alegi să nu spui joacă un rol la
fel de important ca și ceea ce

spui.



un proces în instanță

Exemplu - prezentare și reprezentare



atât avocatul apărării
cât și cel al acuzării

prezintă aceleași fapte
(caracter reprezentativ)

Exemplu - prezentare și reprezentare



dar evenimentul este
privit și "explicat"  în

două moduri diferite
(caracter prezentativ).

Exemplu - prezentare și reprezentare



canale de presă care
prezintă diferit aspecte
ale aceluiași eveniment
pentru ca receptorul să
perceapă realitatea așa
cum își dorește fiecare

canal în parte.

Exemplu - prezentare și reprezentare



Canalul 1

Exemplu - prezentare și reprezentare

Canalul 2 



Canalul 1

Exemplu - prezentare și reprezentare

Canalul 2 



Canalul 1

Exemplu - prezentare și reprezentare

Canalul 2 Adevarul



Canalul 1

Exemplu - prezentare și reprezentare

Canalul 2 



Canalul 1

Exemplu - prezentare și reprezentare

Canalul 2 



modalitate diferită și mai complexă de a
considera comunicarea 

 
 „construirea unor semnificații sau

înțelegeri comune între doi sau mai mulți
indivizi”.

Comunicare și tranzacții



când oamenii comunică, se
întâmplă ceva mai mult decât
schimbul de informații literal,

există semnificații care se nasc
dincolo de conținutul

mesajului



doi oameni se ceartă -
puterea este exercitată

sau cu alte cuvinte,
tranzacționată.

Exemplu - comunicarea ca tranzacție



doi prieteni
împărtășesc gânduri

intime, se
tranzacționează

încrederea

Exemplu - comunicarea ca tranzacție



un domn deschide ușa
unei doamne, se
tranzacționează

politețe etc.

Exemplu - comunicarea ca tranzacție





- are loc un schimb de informații
- include cel puțin cele opt elemente

principale tratate în secțiunea anterioară

Procesul de comunicare



1.Există un expeditor
2.Există un destinatar
3.Expeditorul are o idee / deține informații / etc.
4.Expeditorul codifică ideea într-un mesaj 
5.Mesajul se transmite prin canalul ales
6.Zgomotul interferează cu procesul de transmisie
7.Destinatarul primește mesajul
8.Destinatarul decodează mesajul
9.Destinatarul oferă feedback

Ciclul se repetă atâta timp cât are loc comunicarea.

Secvență ilustrativă



Sfaturi practice pentru
eficientizarea procesului de

comunicare



• Simplificați mesajul, ajustați limbajul
în funcție de public și mențineți

informațiile la obiect
 
 



 
• Întotdeauna luați în considerare
receptorul, nivelul de cunoștințe,

nevoile și interesele
 



• Ascultați activ ceea ce comunică
oamenii din jurul vostru. Acest lucru

vă va îmbunătăți abilitățile de
comunicare

 
 



 
• Păstrați comunicarea fluidă punând

întrebări care sunt perspicace și
implică interlocutorul

 
 
 



 
• Fiți atenți atât la propriul

limbaj al corpului cât și la cel
al interlocutorilor

 



 
• Faceți și mențineți

contactul vizual, este un
indiciu că ascultați în mod
activ și acordați o atenție
adecvată interlocutorului



 
 

• Clarificați cu răbdare
semnificația mesajului dvs.

S-ar putea întâmpla ca
destinatarul să nu perceapă

întotdeauna semnificația
intenționată a mesajului.

Asigurați-vă că vă faceți timp
pentru a clarifica mesajul și
ajutați-l/o să înțeleagă mai
bine ce ați intenționat să

transmiteți.
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