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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η επικοινωνία είναι µια διαδικασία αλληλεπίδρασησ µε σκοπό την ανταλλαγή µηνυµάτων, έµφυτη σε κάθε
άνθρωπο, αλλά που οι επί µέρουσ τεχνικέσ και δεξιότητέσ τησ είναι δυνατό να διδαχθούν. Οι Νοσηλευτέσ
είναι από τη φύση του επαγγέλµατόσ τουσ «επαγγελµατίεσ» τησ επικοινωνίασ, αφού η νοσηλευτική στηρίζεται στη δυνατότητα που έχουν αναπτύξει προκειµένου να δηµιουργούν καλέσ διαπροσωπικέσ σχέσεισ µε
τουσ ασθενείσ.
Λέξεισ Κλειδιά: συζήτηση, επικοινωνία, συµβουλευτική, νοσηλευτική πράξη, ποµπόσ, δέκτησ, µήνυµα, ασθενήσ.

Εισαγωγή
Η επικοινωνία είναι µια διαδικασία αλληλεπίδρασησ µε σκοπό την ανταλλαγή µηνυµάτων, έµφυτη σε
κάθε άνθρωπο. (Επικοινωνώ ...άρα υπάρχω). Στη
διαπροσωπική επικοι¬νωνία, αλληλεπιδραστική στην
ουσία τησ σχέση, οι άνθρωποι, που µοιράζονται τουσ
ρόλουσ του ποµπού και του δέκτη, φέρουν αµοιβαία
την ευθύνη για τη δηµιουργία ενόσ κοινού νοήµατοσ
και τη διαµόρφωση ενόσ κοινού κώδικα επικοινωνίασ.
Το φαινόµενο τησ επικοινωνίασ είναι σύνθετο και
ο τρόποσ που γίνεται κατανοητό καθορίζει τον τύπο
των παρεµβάσεων στισ ανθρώπινεσ σχέσεισ σε όλεσ
τισ µορφέσ (Μπακιρτζήσ, 2002). Τρεισ είναι οι διαστάσεισ που καθορίζουν την ανθρώπινη επικοινωνία, σε
σχέση κυρίωσ µε τουσ στόχουσ αλλά και τον τρόπο που
πραγµατοποιείται:
! η εγωκεντρική
! η αλλοκεντρική
! η αλληλοκεντρική.
Η εγωκεντρική επικοινωνία έχει σκοπό να καλύψει προσωπικέσ ανάγκεσ του ίδιου του ατόµου, που
αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει. Η
αλλοκεντρική επικοινωνία έχει στόχο να καλύψει ανά-

γκεσ άλλων προσώπων και όχι αυτού που αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να αναπτύξει µια επικοινωνιακή
σχέση. Τέλοσ, η αλληλοκεντρική ή οµοκεντρική διάσταση τησ επικοινωνίασ είναι αυτή που αφορά την ίδια
τη σχέση µεταξύ των προσώπων που επικοινωνούν,
µέσα από την οποία ικανοποιούνται µε αµοιβαιότητα
οι ανάγκεσ όλων των συµµετεχόντων.
Η Επικοινωνία στην καθηµερινή
νοσηλευτική πράξη
Η ουσιώδησ διάσταση τησ επικοινωνίασ στο Νοσοκοµείο όσον αφορά το ρόλο του νοσηλευτή, είναι αρχικά η αλλοκεντρική. Ο νοσηλευτήσ, έρχεται σε άµεση
διαπροσωπική επικοινωνία µε τουσ ασθενείσ του, µε
σκοπό να επιδράσει µε θετικό τρόπο στη διαµόρφωση στάσεων, αντιλήψεων και συµπεριφορών, που σκοπό έχουν την αντιµετώπιση του προβλήµατοσ υγείασ
που αντιµετωπίζουν και κατ’ επέκταση αν αυτό είναι
εφικτό την πλήρη ίαση τουσ.
Όσον αφορά τουσ ασθενείσ, η επικοινωνία την
οποία οι ίδιοι καλούνται να αναπτύξουν µέσα στο
χώρο του Νοσοκοµείου είναι η εγωκεντρική, αφού
σκοπόσ τησ είναι η υιοθέτηση συµπεριφοράσ τέτοιασ, που οδηγεί αρχικά στην αποδοχή του προβλήµα-
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τοσ υγείασ που αντιµετωπίζει, και κατ’ επέκταση η
θεραπεία του. Όµωσ αυτή η σχέση µετουσιώνει την
επικοινωνία µεταξύ νοσηλευτή- αρρώστου σε µια
αλληλοδιαµορφωτική, επικοινωνιοκεντρική σχέση
(Mialaret, 1991), όπου τόσο ο ασθενήσ όσο και ο
νοσηλευτήσ µέσα από µια διαλεκτική σχέση αυτοκεντρικήσ και αλλοκεντρικήσ επικοινωνίασ συναντώνται ωσ πρόσωπα στα πλαίσια µιασ «συναντησιακήσ»
σχέσησ. Ο Carl Rogers (1952) αναγνώρισε τη βαθιά
ψυχική φύση και λειτουργία του φαινοµένου τησ επικοινωνίασ µε τισ έννοιεσ τησ ενσυναίσθησησ και τησ
γνησιότητασ, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η ουσιαστική συνάντηση µεταξύ ποµπού – δέκτη.
Η ανάγκη για καλή επικοινωνιακή σχέση εποµένωσ, ασθενή και νοσηλευτή στο νοσοκοµείο είναι προφανήσ από τη στιγµή που είναι βασικό συστατικό τησ
καλήσ λειτουργίασ τησ σχέσησ µεταξύ τουσ. (Θεοφιλίδησ, 1997), µην ξεχνούµε ότι η καλή λειτουργία τησ
σχέσησ αυτήσ αποτελεί βασικό συστατικό τησ διαδικασίασ τησ προαγωγήσ υγείασ του ασθενή.
Ουσιαστικά καλή επικοινωνία είναι αυτή που διευκολύνει τη δηµιουργία σχέσεων, ο νοσηλευτήσ ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει, προτρέπει ή αποτρέπει, προσελκύει ή αποµακρύνει τουσ ασθενείσ του µε τον τρόπο
που επικοινωνεί µαζί τουσ. Συγκεκριµένα, η καλή επικοινωνιακή σχέση νοσηλευτή – ασθενή συντελεί στην
ανάπτυξη, τησ αίσθησησ του ασθενή για καλύτερη αντιµετώπιση του προβλήµατοσ υγείασ που αντιµετωπίζει , βοηθά στην κοινωνική επαφή και στην ανάπτυξη
καλύτερων διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ των ασθενών και νοσηλευτών, συντελεί στην κάλυψη των ψυχολογικών αναγκών, αποδοχήσ και ασφάλειασ που κάθε
άτοµο και ιδιαίτερα οι ασθενείσ σε αυτή τη φάση που
βρίσκονται χρειάζονται.

[58]

Θεωρούµε ότι ο ρόλοσ του νοσηλευτή συνδέεται
άµεσα και ουσιαστικά µε τον ρόλο του «συµβούλου»
(Maslow, 1970 & 1973, Rogers, 1969) και υποστηρίζουµε την αναγκαιότητα προώθησησ τησ συµβουλευτικήσ στο χώρο του Νοσοκοµείου, µε τρόπο ώστε να
διευκολυνθεί η εξέλιξη τησ απλήσ σχέσησ νοσηλευτή – ασθενή σε ευρύτερη συµβουλευτική σχέση. (Κοσµίδου-Hardy 1993, Κοσµόπουλοσ 1996).
Άλλωστε, ο ίδιοσ ο στόχοσ αυτήσ τησ προσπάθειασ στο Νοσοκοµείο δεν είναι άλλοσ από το να διευκολύνει τον ασθενή προσ µια ολόπλευρη και υγιή ανάπτυξη, επιτυχή αξιοποίηση του εαυτού του, επιτυχή
αντιµετώπιση προβληµάτων που συναντά, στην παρούσα δύσκολη φάση τησ ζωήσ του, και λήψη καλών αποφάσεων. (Καλούρη, 1992).
Προκειµένου όµωσ ο νοσηλευτήσ να είναι σε
θέση να ανταποκριθεί στον ρόλο του ωσ συµβούλου
θα πρέπει µεταξύ άλλων να είναι σε θέση να µπορεί να αξιοποιεί τα κατάλληλα χαρακτηριστικά προσωπικότητασ του και να ενεργοποιεί επικουρικέσ
για τον σκοπό του τεχνικέσ επικοινωνίασ. Θα πρέπει µε τη συµπεριφορά του να προσφέρει τη δυνατότητα βοήθειασ προσ τουσ ασθενείσ του, να καλλιεργεί κλίµα εµπιστοσύνησ, ενθάρρυνσησ, αποδοχήσ
και όχι απόρριψησ. Είναι προφανέσ ότι η συµπεριφορά του νοσηλευτή είναι εκείνη που σηµατοδοτεί
το είδοσ των σχέσεων που αναπτύσσονται ή είναι
δυνατόν να αναπτυχθούν µεταξύ νοσηλευτή και ασθενή. (Καλούρη, 2002).
Ο νοσηλευτήσ, ωσ λειτουργόσ συµβουλευτικήσ,
χαρακτηρίζεται ή θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται από
ιδιαίτερεσ επικοινωνιακέσ ικανότητεσ. Όχι µόνο να
γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά και τισ προϋποθέσεισ µιασ αποτελεσµατικήσ επιτυχηµένησ συζή-
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τησησ, αλλά και να είναι σε θέση να τα χρησιµοποιεί. Όµωσ, ασ µη ξεχνάµε ότι έρευνεσ έχουν καταδείξει ότι λόγω των διαφόρων προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο νοσηλευτήσ πολλέσ φορέσ όχι µονό
αδυνατεί να χρησιµοποιήσει τεχνικέσ αποτελεσµατικήσ επικοινωνίασ, αλλά αναζητά ο ίδιοσ συµβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη (Καλούρη, Αθανασούλα, 2002).
Αν καλόσ νοσηλευτήσ είναι αυτόσ που έχει καλό
γνωσιολογικό επίπεδο για την επιστήµη του, επίσησ
καλόσ νοσηλευτήσ είναι αυτόσ που χειρίζεται αποτελεσµατικά τισ επικοινωνιακέσ τεχνικέσ και δεξιότητεσ. Είναι αυτόσ που ωσ ποµπόσ εκπέµπει µε τρόπο που ο δέκτησ – ασθενήσ να κατανοεί αυτά που
εκπέµπονται. Είναι αυτόσ που έχει τη δυνατότητα να
διαφορο¬ποιεί την συµπεριφορά του προσ όφελοσ
µιασ ελεύθερησ επικοινωνιακήσ/συµβουλευτικήσ
σχέσησ. Στην περίπτωση δε, τησ συµβουλευτικήσ επικοινωνιακήσ σχέσησ του νοσηλευτή είναι σαφέσ ότι
αναφερόµαστε:
Α) Στην αµφίδροµη, υιοθετώντασ διαδραστικά µοντέλα επικοινωνίασ (Μακ Κουέηλ 1993, Καζάζη 1995),
και όχι την µονόδροµη επικοινωνία, όπου ο ποµπόσ
όχι µόνον ενδιαφέρεται για την ορθή λήψη και αποκωδικοποίηση του µηνύµατοσ, αλλά ανατροφοδοτείται από την αντίδραση του λήπτη και η επικοινωνία
καθίσταται περισσότερο αποτελεσµατική (Καλούρη,2002)
Β) Στην κυκλική και όχι ευθύγραµµη επικοινωνία,
όπου ενισχύεται η αµοιβαιότητα τησ επικοινωνιακήσ
διαδικασίασ µέσα από την επιλεκτική λήψη και κατ’
επέκταση αποκωδικοποίηση των µηνυµάτων του
ποµπού από τον αποδέκτη (Καλούρη, 2002).
Γ) Στην αλλοκεντρική ή και αλληλοκεντρική επικοινωνιακή προσέγγιση, η οποία αφορά την ίδια τη σχέση µεταξύ των προσώπων που επικοινωνούν, τη συνάντηση, την επικοινωνία και όχι την εγωκεντρική
επικοινωνία όπου το άτοµο επικοινωνεί για τισ δικέσ
του µόνον ανάγκεσ (Μπακιρτζήσ, 2002).
∆) Στην φυσική, εκ του σύνεγγυσ και όχι εξ αποστάσεωσ επικοινωνία, η οποία πραγµατοποιείται µε τη
φυσική παρουσία του ποµπού και του δέκτη
Ε) Τόσο στην λεκτική όσο και στη µη λεκτική επικοινωνία (Pease 1991, Κοµνηνάκησ 1998, Verderber,
1997). Εξάλλου δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν
καταλήξει στο συµπέρασµα ότι το 65% τησ επικοινωνίασ είναι αποτέλεσµα τησ µη λεκτικήσ συµπεριφοράσ και µόνο το 35% αποτέλεσµα τησ λεκτικήσ
(Burgoon, etal. 1989)
Θεωρείται απαραίτητο η επικοινωνία να πραγµατοποιείται ελευθέρα, να υπάρχει ατµόσφαιρα αποδοχήσ, να υπάρχουν ενδείξεισ ότι οι ιδέεσ του ασθενή λαµβάνονται πράγµατι υπόψη. Κάθε άποψη, σχόλιο
ή ιδέα να αντιµετωπίζεται θετικά, όλα τα συµµετέχοντα µέλη να δίνουν προσοχή στα δρώµενα, να µη
µονοπωλείται η επικοινωνία µόνο από κάποια άτοµα

στην οµάδα και να προσφέρεται η δυνατότητα ανταλλαγήσ απόψεων και σεβασµού αυτών των απόψεων
από όλα τα µετέχοντα στην επικοινωνιακή σχέση άτοµα (Douglas, 2000).
Ενώ λοιπόν η σηµασία τησ καλήσ επικοινωνιακήσ σχέσησ είναι προφανήσ, δεν είναι λίγεσ οι φορέσ
που δη¬µιουργούνται για κάποιουσ λόγουσ προβλήµατα στην επικοινωνία, προβλήµατα τα οποία µπορεί να σχετίζονται µε τον ποµπό, τον δέκτη, το µέσοδίαυλο επικοινωνίασ ή και αυτό ακόµη το περιεχόµενο
του µηνύµατοσ (∆ηµητρόπουλοσ & Καλούρη, 2002).
Τα κίνητρα και οι εµπειρίεσ του ποµπού και του
δέκτη, του νοσηλευτή δηλαδή και του ασθενή, τα
προσδοκώµενα, οι κοινωνικέσ µασ αντιλήψεισ, η
συναισθηµατική µασ κατάσταση, ο κώδικασ που χρησιµοποιούµε, τροποποιούν συνειδητά ή ασυνείδητα
την εκποµπή και αντίστοιχα τη λήψη του µηνύµατοσ.
Παρωθητικά ερεθίσµατα συντελούν στη δηµιουργία
καλήσ επικοινωνιακήσ – κωδικοποιητικήσ και αποκωδικοποιητικήσ – σχέσησ και διασφαλίζουν καλύτερεσ διαπροσωπικέσ σχέσεισ (∆ηµητρόπουλοσ &
Καλούρη, 2002).
Ακόµη, σηµαντικό ρόλο στην καλή επικοινωνία
και τισ αποτελεσµατικέσ διαπροσωπικέσ σχέσεισ
παίζει το πώσ οι δύο συνοµιλητέσ αντιλαµβάνονται
τον εαυτό τουσ. Άτοµα µε θετική αυτοεικόνα και θετικό αυτοσυναίσθηµα, σε αντίθεση µε τα άτοµα µε
χαµηλή αυτοεικόνα, έχουν την τάση να αποδέχονται
και τουσ άλλουσ και να αποκωδικοποιούν τα επικοινωνιακά µηνύµατα µε τον τρόπο που θεωρούν ότι θα
επιθυµούσε ο συνοµιλητήσ τουσ (Verderber, 2000.
Remy, 1988) καθιστώντασ αποτελεσµα¬τικότερη την
επικοινωνία.
Χαρακτηριστικά Αποτελεσµατικήσ Επικοινωνίασ
Πότε όµωσ θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε αποτελεσµατική την επικοινωνία; Θα λέγαµε όταν «υλοποιούνται οι σκοποί για τουσ οποίουσ γίνεται», όταν
«οι διαπροσωπικέσ σχέσεισ διευκολύνονται στον
µέγιστο βαθµό», όταν οι συµµετέχοντεσ έχουν κοινούσ κώδικεσ, όταν υπάρχει επαρκήσ επικοινωνιακή ικανότητα, όταν η επικοινωνιακή συµπεριφορά
είναι κατάλληλη και αποτελεσµατική (Καλούρη,
2002). Είναι δε κατάλληλη και αποτελεσµατική, όταν
εκφράζει τον συγκεκριµένο σκοπό και το κίνητρο
του ποµπού, όταν επιτυγχάνει τουσ στόχουσ τησ, όταν
συµµορφώνεται µε όσα αναµένονται στην επικοινωνιακή αυτή σχέση (Spitzberg, 1997) και όταν τελικώσ το εκπεµπόµενο µήνυµα γίνεται αποδεκτό από
τον λήπτη ακριβώσ όπωσ θα το ήθελε και το εννοούσε ο ποµπόσ.
Οι βασικέσ αρχέσ τησ διαπροσωπικήσ επικοινωνίασ, ενισχύοντασ ή µη, τισ διαπροσωπικέσ σχέσεισ,
που δίνονται από τον Verderber (2000) δεν απέχουν
πολύ, στην θετική τουσ εκδοχή και παρουσίαση, από
τισ βασικέσ δεξιότητεσ τησ συµβουλευτικήσ σχέσησ:
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α. Η διαπροσωπική επικοινωνία είναι διαδικασία δηµιουργίασ και διαπραγµάτευσησ σχέσεων. Το µήνυµα
δεν µεταφέρει απλώσ τισ επιθυµητέσ -προσ µετάδοση- πληροφορίεσ αλλά µεταφέρει και τα στοιχεία εκείνα που καθορίζουν µια σχέση, όπωσ στοργή, ασφάλεια, απόρριψη, ειρωνεία, έλεγχο, κυριαρχία...
β. Η διαπροσωπική επικοινωνία είναι σκόπιµη. «Κάθε
µορφή διαπροσωπικήσ επικοινωνίασ κατευθύνεται
προσ την επίτευξη ενόσ στόχου, ανεξάρτητα από το αν
αυτό γίνεται συνειδητά ή όχι» (Kellermann, 1990)
γ. Η διαπροσωπική επικοινωνία επιτυγχάνεται στηριζόµενη σε δεξιότητεσ που διδάσκονται και µαθαίνονται, άρα και βελτιώνεται προκειµένου να καταστεί
περισσότερο αποτελεσµατική)
δ. Η διαπροσωπική επικοινωνία είναι διαρκήσ. Συνειδητά ή µη συνειδητά, µε λεκτικά ή µη λεκτικά µηνύµατα κάθε άτοµο εκπέµπει συνεχώσ προσ τουσ άλλουσ
µηνύµατα, τα οποία αντίστοιχα, σε συνάρτηση µε το
ενδιαφέρον και τισ ανάγκεσ τουσ, οι άλλοι τα δέχονται και τα αποκωδικοποιούν ή αντίθετα τα απορρίπτουν.
Για την καλή επικοινωνία απαραίτητη παρουσιάζεται εκτόσ των άλλων (Mialaret, 1991) η χρήση ενόσ
ενιαίου κώδικα συµβόλων. Όταν τα λεκτικά µηνύµατα δηλαδή δεν συµφωνούν ή συγκρούονται µε τα µη
λεκτικά αντίστοιχα που εκπέµπει ο συνοµιλητήσ µασ,
η επικοινωνία παρουσιάζεται ανειλικρινήσ και η διαπροσωπική σχέση διαταράσσεται. Τα θετικά µη λεκτικά µηνύµατα ενισχύουν την αξιοπιστία και την ειλικρίνεια του συνοµιλητή µασ, και θετική εικόνα για το
συνοµιλητή µασ σηµαίνει θετική τάση για την δηµιουργία ή την ενίσχυση τησ διαπροσωπικήσ σχέσησ
µαζί του. Το αµοιβαίο ενδιαφέρον για την επικοινωνία, ποµπού και δέκτη, και η εκδήλωση αυτού του
ενδιαφέροντοσ αντίστοιχα, από τον έναν προσ τον άλλο,
δηµιουργούν το θετικό κλίµα που ευνοεί την αποτελεσµατική ανταλλαγή απόψεων και τη δηµιουργία και
διατήρηση καλών διαπροσωπικών σχέσεων (Καλούρη, 2002).
Ο στόχοσ δεν είναι µονοσήµαντοσ, επιδιώκουµε
την κατανόηση και την αποδοχή από τον άλλο, τον συνοµιλητή µασ, και αποφεύγουµε τον ατέλειωτο και εγωκεντρικό µονόλογο. Ο καλόσ ακροατήσ βοηθά στην
επικοινωνιακή σχέση και παράλληλα προσφέρει τα
εχέγγυα για τη δηµιουργία καλήσ και στενήσ διαπροσωπικήσ σχέσησ.
Ο καλόσ συνοµιλητήσ διαµορφώνει τα µηνύµατα
του µε σαφήνεια και ακρίβεια, δεν διστάζει να τα αµφισβητήσει και να τα επανεξετάσει, στοχεύει στη δηµιουργία κλίµατοσ εµπιστοσύνησ, κατανοώντασ και αντιδρώντασ θετικά στισ συναισθηµατικέσ και λοιπέσ
εµπειρίεσ του άλλου ατόµου (∆ηµητρόπουλοσ & Καλούρη, 2002).
Οι βασικέσ αρχέσ µιασ αποτελεσµατικήσ συζήτησησ, συνοπτικά, είναι:
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η αρχή τησ ποιότητασ, σύµφωνα µε την οποία οι
πληροφορίεσ που µεταδίδονται πρέπει να είναι
1
ακριβείσ, αληθείσ και να µην υπάρχει σκόπιµη τροποποίηση τησ αλήθειασ,
η αρχή τησ ποσότητασ, σύµφωνα µε την οποία η
υπερβολική συντοµία ή η υπερβολική φλυαρία,
παροχή περισσότερων ή συνειδητά λιγότερων πληροφοριών από όσεσ είναι αναγκαίεσ δεν βοηθούν την
συνεργατικότητα, αρχή απαραίτητη στισ καλέσ διαπροσωπικέσ σχέσεισ,
η αρχή τησ σχετικότητασ, συµφωνά µε την οποία
οι πληροφορίεσ που µεταδίδονται µε τη συζήτηση θα πρέπει να συνδέονται µε το θέµα. ∆ιακοπή τησ
συζήτησησ από έναν από τουσ συµµετέχοντεσ ή απρόσµενη αλλαγή θέµατοσ δεν ευνοεί την καλή επικοινωνία και διαταράσσει τισ διαπροσωπικέσ σχέσεισ,
και τέλοσ
η αρχή του τρόπου, σύµφωνα µε την οποία η σκέψη και η έκφραση τησ θα πρέπει να παρουσιάζεται σαφήσ και οργανωµένη από τουσ συµµετέχοντεσ στην συζήτηση (∆ηµητρόπουλοσ & Καλούρη,
2002)

2
3
4

Επίλογοσ
Η ειλικρίνεια, ο προσωπικόσ τόνοσ στα εκπεµπόµενα µηνύµατα, η συνοχή και η εναρµόνιση στα λεκτικά και µη λεκτικά µηνύµατα, η ορθή και αποτελεσµατική αποκωδικοποίηση των εκπεµπόµενων και
λαµβανόµενων µηνυµάτων, η προσοχή και ενεργητική ακρόαση, η ενσυναίσθηση και η παρωθητική εποικοδοµητική κριτική στον συνοµιλητή, η αποφυγή των
συγκρούσεων, η διάθεση για αµφίδροµη επικοινωνία, η εµπιστοσύνη, η αφοσίωση αλλά και η ελεγχόµενη αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων και από τα
δυο κοµµάτια που αποτελούν ένα κλασσικό σχήµα
επικοινωνίασ, είναι µερικά από τα βασι¬κά στοιχεία
που ενισχύουν τισ καλέσ διαπροσωπικέσ σχέσεισ,
(Nofsinger 1991, Douglas 1999, Filley 1975, Cahn
1990, Prisbell & Andersen 1980, Coombs 1987,
∆ηµητρόπουλοσ & Καλούρη, 2002) αποτελώντασ ταυτόχρονα βασικά στοιχεία για την απαραίτητη συµβουλευτική επικοινωνιακή δεξιότητα κάθε σωστού επαγγελµατία-νοσηλευτή.
Η αποτελεσµατική επικοινωνία είναι λοιπόν το
απαραίτητο µέσο, αλλά και το αναγκαίο υπόβαθρο
για τη δηµιουργία καλών διαπροσωπικών σχέσεων.
Οι καλέσ διαπροσωπικέσ σχέσεισ είναι η βάση για
την σωστή και ολόπλευρη ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, και ειδικότερα στο χώρο του
Νοσοκοµείου, όπου το ένα κοµµάτι από το σχήµα
τησ επικοινωνίασ που αναφερθήκαµε ο ασθενήσ βρίσκεται σε δυσχερή θέση λόγω του προβλήµατοσ υγείασ που αντιµετωπίζει. Η καλή λειτουργία του συγκεκριµένου κοµµατιού είναι καθοριστικόσ παράγων για
την ίαση του.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ABSTRACT
REVIEW
THE DISCUSSION AS AN EFFECTIVE WAY OF COMMUNICATION IN DAILY NURSING PRACTICE
Marneras Christos1, Arvanitis Georgios 2
[1. Nurse T.E., MSc -PHDc, University Hospital of Rio, 2. Nurse T.E., Hospital of Rio]
The communication is an interaction process aiming at the exchange of messages. It is innate in each person, but
some techniques and skills are teachable. The nurses are considered "professionals" in communication, since
nursing is based upon the competence to create good interpersonal relations with the patients.
Words Keys: discussion, communication, consultation, nursing practice, transmitter, receptor, message, patient.
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