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Περίληψη

Αδιαμφισβήτητα, οι ασθενείς, όταν ταλανίζονται 
από προβλήματα υγείας, αναπτύσσουν παράλλη-
λα τάσεις ανησυχίας, επιζητώντας κατανόηση και 
συμπαράσταση από το ιατρικό προσωπικό. Συνεπώς, 
ο/η ιατρός, εκτός από το σύνολο των επιστημονικών 
γνώσεων και τις συνακόλουθες δεξιότητες, οφείλει 
να κατανοεί την ανθρώπινη φύση, διατηρώντας 
άριστη επικοινωνιακή σχέση με τους ασθενείς του. 
Η σημασία μιας αμοιβαία καλής σχέσης ιατρού – ασθενούς είναι αναγκαίο να 
μην παραβλέπεται, καθώς μια αποτελεσματική θεραπεία εξαρτάται άμεσα από 
τον βαθμό της ποιότητας της εν λόγω σχέσης. Η ανωτέρω θεωρία κομίζει στο 

1. Η παρούσα εργασία αποτελεί τμήμα διατμηματικής διδακτορικής διατριβής. 
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προσκήνιο του κοινωνικού διαλόγου προτάσεις ώστε: α) να ενσωματωθεί πλη-
ρέστερα ο παράγοντας της ενσυναίσθησης στις παρούσες παροχές υγείας, β) να 
διατυπωθούν προτάσεις για την εκπαίδευση των φοιτητών υγείας στην ενσυναι-
σθηματική επικοινωνία ιατρού – ασθενούς. Η επικοινωνία αυτή, ως δείκτης της 
ανθρωποκεντρικής φροντίδας, δύναται να συνεισφέρει στη διαδραστική επικοι-
νωνία ιατρού – ασθενούς, προσφέροντας, αφενός, ποικιλόμορφα οφέλη για την 
πορεία της υγείας των ασθενών και αφετέρου, περαιτέρω ικανοποίησή τους από 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. 

Abstract

Undoubtedly, when suffering, patients have a tendency 
to develop anxiety, seeking understanding and support 
from the medical staff. Therefore, in addition to 
scientific knowledge the physician should also have 
the following skills as well: an understanding of human 
nature and excellent communication relationships 
with his/her patients. The significance of a mutually 
beneficial physician-patient relationship should not 
be overlooked, as effective treatment directly depends 
on the quality of such relationship. The above theory 
puts the spotlight on social dialogue proposals, aiming at the following: (a) the 
factor of empathy to be fully integrated into the current health benefits, and (b) 
proposals to be made on training health students in physician-patient empathic 
communication. Such communication, as an indicator of anthropocentric care, can 
greatly contribute to interactive physician-patient communication, ensuring on the 
one hand several benefits for the patient’s course of health and, on the other, their 
further satisfaction with the health services provided.

1. Εισαγωγή

Στον τομέα της επικοινωνίας/σχέσης ιατρού – ασθενούς συμπεριλαμβάνονται 
οι έμπρακτες έννοιες της ικανοποίησης ή της δυσαρέσκειας του ασθενούς. Η 
εκδήλωση πιθανούς δυσαρέσκειας προς τον ιατρό αποτελεί μια πραγματικό-
τητα, η οποία απασχολεί τις επιστημονικές έρευνες εδώ και αρκετές δεκαετίες. 
Καταγεγραμμένες μελέτες ανέδειξαν ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως ότι σχεδόν τα 
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δύο τρίτα των ασθενών που συμμετείχαν σε συνεντεύξεις δήλωσαν πως είτε ο 
ιατρός δεν επέδειξε τον ανάλογο σεβασμό απέναντί τους, είτε υπήρχε ασάφεια 
στην επικοινωνία, είτε ότι οι ιατροί δεν έδειχναν ιδιαίτερη διάθεση να απαντή-
σουν στα ερωτήματά τους, χρησιμοποιώντας ιατρική ορολογία χωρίς επεξήγηση. 
Τέλος, κάποιοι υποστήριξαν ότι δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχουν 
ενεργά σε λήψη κλινικών αποφάσεων, καθώς και ότι ο χρόνος που αφιέρωσαν 
σε αυτούς ήταν λιγοστός, ενώ συχνά υπήρχε πολύωρη αναμονή για την ιατρική 
επίσκεψη (Λιονής, Πιτέλου, 2015). Επιπλέον, καταγράφηκαν περιπτώσεις στις 
οποίες οι ασθενείς διέκοψαν για ορισμένο χρονικό διάστημα τις ιατρικές επισκέ-
ψεις, με πιθανό αντίκτυπο στην πορεία της υγείας τους, διότι δυσαρεστήθηκαν, 
μεταξύ άλλων, από τη στάση και τη συμπεριφορά των ιατρών τους. Την παραπά-
νω συνολική δυσαρέσκεια έρχονται να αποτυπώσουν ποικίλα δημοσιεύματα του 
ελληνικού και ξένου Τύπου, τα οποία καταγράφουν το παράπονο των ασθενών 
γι’ αυτές τις στάσεις και συμπεριφορές (Βαργιάμη, Γούλα, 2017: 108). 

Στον αντίποδα, έρχονται τα καταγεγραμμένα στοιχεία που ικανοποιούν τους 
ασθενείς, όπως είναι: η χρησιμοποίηση απλού και κατανοητού λόγου, ο σεβα-
σμός, η ευγένεια, η άνεση χρόνου κατά την ιατρική επίσκεψη, οι σαφείς οδηγίες 
του ιατρού, η δημιουργία φιλικού και θερμού κλίματος, οι επαρκείς εξηγήσεις 
σχετικά με τη διάγνωση και την πορεία της ασθένειας, καθώς και η επιμελής 
ακρόαση των ανησυχιών και των προσδοκιών των ασθενών. Ορισμένοι ερευνη-
τές κατέγραψαν ότι οι προσδοκίες των ασθενών δύνανται να καλυφθούν, όταν ο 
ασθενής αντιμετωπίζεται ως ανθρώπινο πρόσωπο και όχι ως ιατρικό πρόβλημα 
ή περιστατικό. Η ενσυναίσθηση (empathy), ως μία από τις διαστάσεις της συμπο-
νετικής φροντίδας (compassionate care) και ως δείκτης του ασθενο-κεντρικού 
μοντέλου (patient-centered care), δίνει έμφαση στη διαπροσωπική φροντίδα 
των ασθενών (interpersonal care) και ιδιαίτερη βαρύτητα στις αξίες, τις προσ-
δοκίες και τις επιθυμίες τους. Τονίζεται δε ότι η ανωτέρω φροντίδα αποτελεί την 
προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας ουσιαστικής και αποτελεσματικής σχέσης 
και επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών (Λιονής, Πιτέλου, 2015).

Σημειώνεται παράλληλα ότι ενώ σε ερευνητικές μελέτες καταγράφονται οι 
συγκεκριμένες προσδοκίες των ασθενών από την ιατρική συνάντηση, εντούτοις 
το ιατρικό προσωπικό σε ορισμένες περιπτώσεις δεν γνωρίζει ή δεν μεριμνά 
γι’ αυτές, με συνέπεια: α) την απώλεια της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του 
ιατρού, β) τη μη ικανοποίηση των ασθενών από τη συμπεριφορά του ιατρού και 
γ) τη μη ικανοποίηση των ασθενών από το σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας 
(Κουτσοσίμου, 2007: 186-188).

Όσον αφορά τις ανωτέρω ερευνητικές εργασίες, τονίζεται ότι η καταγραφή 
του αυξημένου βαθμού ικανοποίησης των ασθενών συνδέεται με ποικίλα οφέ-
λη, όπως: 1. Με τη θετική ανταπόκριση των ασθενών στη θεραπεία (συμμόρφω-
ση προς τις θεραπευτικές οδηγίες). 2. Με την ταχύτερη ανάρρωση και τη συνα-
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κόλουθη μείωση του χρόνου νοσηλείας (Αντεριώτη, Αντωνίου, 2014). 3. Με τη 
μείωση του άγχους των ασθενών (Shrivastava et al., 2014). 4. Με τη βελτίωση 
της κατάστασης της υγείας των ασθενών (υποχώρηση συμπτωμάτων και καλύ-
τερο έλεγχο χρόνιου νοσήματος). 5. Με τη μείωση του ποσοστού καταγγελιών 
λόγω ιατρικών λαθών (Τσίμτσιου, 2006). 6. Με την ενίσχυση του ηθικού και την 
επιβράβευση του προσωπικού των μονάδων υγείας (Αλετράς κ.ά., 2009). 7. Με 
την περαιτέρω βελτίωση, οργάνωση (Collins, O’Cathain, 2013) και αξιολόγηση 
της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και σαφώς με την αύξηση της ικανοποίη-
σης των ασθενών από τις μονάδες παροχής υγείας. Αναμφισβήτητα, υπέρ αυτής 
της ικανοποίησης συμβάλλει και ο παράγοντας της επικοινωνίας. 

2. Το επικοινωνιακό πλαίσιο ιατρού – ασθενούς: 
συνεργασίες και συγκρούσεις

Με τον όρο επικοινωνία δηλώνεται η διαδικασία κατά την οποία ανάμεσα σε 
ένα ή περισσότερα άτομα μεταφέρονται και μεταδίδονται μηνύματα. Τα εν λόγω 
μηνύματα, ως κανάλια λεκτικής επικοινωνίας, μεταδίδονται μέσω της καθομιλου-
μένης γλώσσας. Η ικανότητα της επικοινωνίας θεωρείται μία από τις πιο σημα-
ντικές συνιστώσες της κοινωνικής συμπεριφοράς, ενώ αποτελεί τον παράγοντα 
ο οποίος κατατάσσει σε ανώτερο επίπεδο νοημοσύνης τον άνθρωπο από τα ζώα. 
Καθώς η επικοινωνία φέρει κοινωνικοπολιτισμικό χαρακτήρα, ανιχνεύεται σε 
κάθε ανθρώπινη επαφή, εξυπηρετώντας τη διευθέτηση των κοινωνικών σχέσεων, 
τη μετάδοση της κοινωνικής παράδοσης, του πολιτισμού, των ηθών και εθίμων 
κ.ά. Επιπλέον δε, η επικοινωνία, ως μέρος της δυναμικής πορείας μιας κοινω-
νίας, συνδέει άρρηκτα τις ανθρώπινες σχέσεις, διευκολύνοντας την κοινωνική 
συνοχή και τη συνεργασία (Λιονής, Πιτέλου, 2015).

Σύμφωνα με σύγχρονες έρευνες, η ποιότητα της ιατρικής πρακτικής εξαρτάται 
από την καλή επικοινωνία μεταξύ ιατρού – ασθενούς. Πιο συγκεκριμένα, η ανω-
τέρω επικοινωνία βοηθάει στην καλύτερη έκβαση της θεραπείας και ουσιαστικά 
στη θετικότερη πορεία της υγείας των ασθενών. Ως αποτελεσματική επικοινωνία 
αναφέρεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ιατρικού προσωπικού και θερα-
πευομένων, κατά την οποία το μήνυμα της επικοινωνίας γίνεται κατανοητό και 
από τις δύο πλευρές. Βεβαίως, μία άριστη επικοινωνία, μεταξύ άλλων, οφείλει να 
συμπεριλαμβάνει την επιμελή ακρόαση, όπως και τη συλλογή ιατρικών πληροφο-
ριών που αφορούν το ιατρικό ιστορικό του/της ασθενούς (Matusitz, Spear, 2014).

Ωστόσο, οι ασθενείς δηλώνουν με μορφή παραπόνου ότι οι ιατροί παραλείπουν 
να τους ακούσουν με επιμέλεια και προσοχή. Βεβαίως, οι ασθενείς, βιώνοντας 
οι ίδιοι την εμπειρία της νόσου, είναι σε θέση να δώσουν ποικίλες πληροφο-
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ρίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους, όπως: χρονική περίοδο έναρξης 
συμπτωμάτων, σημείο ή σημεία εμφάνισης πόνου, μορφή πόνου κ.ά. Συνεπώς, η 
προσεκτική ακρόαση προσφέρει τη δυνατότητα μελέτης των εμπειρικών δεδομέ-
νων και θέτει στέρεες βάσεις για τον προσδιορισμό και τη διάγνωση της νόσου. 
Επιπλέον, η συνιστώσα της ακρόασης, ως έμπρακτη απόδειξη σεβασμού του/της 
ασθενούς, δύναται να οικοδομήσει μία σχέση η οποία θα χαρακτηρίζεται από την 
αμοιβαία συμμετοχή. Στo πλαίσιo αυτής της συμμετοχής εντάσσεται η υποβοή-
θηση των ασθενών να θέτουν διευκρινιστικού τύπου ερωτήσεις. Αποτελεί γεγο-
νός ότι όταν ο/η ασθενής θέτει ερωτήματα στον/στη γιατρό, είναι σε θέση: α) να 
προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τη σωματική του/της κατάσταση, β) να 
διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη φροντίδα της υγείας του/της, γ) να βρίσκεται σε 
επαγρύπνηση, εκφράζοντας απορίες και ερωτήματα, ώστε η λήψη των ιατρικών 
αποφάσεων να είναι με τη σύμφωνη γνώμη και την ενεργό συμβολή του/της. 
Άλλωστε, έχει αποδειχθεί ότι οι ασθενείς που διεκδικούν καλύτερη ενημέρωση 
λαμβάνουν μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών από τον ιατρό τους (DiMatteo, Martin 
2011: 153-154). 

Βεβαίως, στη σχέση ιατρού – ασθενούς καταγράφονται και επικοινωνιακές 
«συγκρούσεις», οι οποίες πηγάζουν από ποικίλους παράγοντες, όπως: α) η μηχα-
νική ακρόαση του ασθενούς λόγω κούρασης, β) η αγνόηση των απόψεων και των 
επιθυμιών του/της ασθενούς, ως μια εκδήλωση αυταρχισμού του ιατρού προς τον/
την ασθενή, γ) η αποφυγή συζήτησης των δυσάρεστων σκέψεων του/της ασθε-
νούς ή η μη αναγνώριση των συναισθημάτων του/της, δ) η εκδήλωση απειλής ή 
προειδοποίησης για έλεγχο της συμπεριφοράς εκ μέρους του/της ασθενούς, ε) η 
άσκηση κριτικής προς τον/την ασθενή, ειδικότερα όταν συνοδεύεται από αρνη-
τικούς χαρακτηρισμούς, ζ) η ρητορική του κηρύγματος και της ηθικολογίας, η 
οποία έχει στόχο να καθοδηγήσει τον/την ασθενή στο πώς θα συμπεριφέρεται, 
θα σκέπτεται ή θα νιώθει, η) η εκδήλωση ανυπομονησίας από τον ιατρό, δηλω-
τική ότι ο/η ασθενής τον καθυστερεί από άλλα καθήκοντά του, θ) η προσπάθεια 
του ιατρού να αποφύγει τη συζήτηση και ι) η αδυναμία του ιατρού να μπει στη 
θέση του/της ασθενούς, προκειμένου να κατανοήσει τις ανησυχίες του/της, έστω 
και εάν αυτές μπορεί να είναι ασήμαντες (Κουνάρη-Κωλέτση, Χωματά, Μαμάη, 
2007: 201-202). 

3. Επικοινωνία και ο ρόλος της ενσυναίσθησης

Αποτελεί γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ποικίλοι τομείς 
της ιατρικής επιστήμης σημειώνουν πρόοδο. Η εν λόγω πρόοδος, σε συνδυασμό 
με την αξιοποίηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων και τις πρόσφατες εξελί-
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ξεις της φαρμακολογίας, προσφέρει στους ασθενείς ελπίδες αναβάθμισης της 
ποιότητας της ζωής τους. Ωστόσο, σοβαρές ασθένειες, σωματικοί τραυματισμοί 
ή βλάβες είθισται να συνοδεύονται από έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις, 
όπως είναι ο πόνος, η απογοήτευση, η απειλή, η σύγχυση, η θλίψη, ο φόβος, η 
ανησυχία κ.ά. Γίνεται κατανοητό ότι οι ποικίλες αυτές συναισθηματικές διακυμάν-
σεις των ασθενών δεν δύνανται πάντοτε να ελεγχθούν από τα προαναφερόμενα 
επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης. Σε αυτό το σημείο, καταλυτικό ρόλο μπορεί 
να διαδραματίσει ο επαγγελματίας της υγείας, ο οποίος σε πρώτη φάση μπορεί 
να κατανοήσει τα συναισθήματα του/της ασθενούς. Βεβαίως, για να εισέλθει σε 
αυτήν τη διαδικασία, θα πρέπει να «βιώσει» πλήρως την περιπέτεια υγείας του 
ατόμου που ασθενεί. Αυτή η διαδικασία ωστόσο είναι ανέφικτη, καθότι ο κάθε 
άνθρωπος, ως μοναδικό σύνολο προσωπικών χαρακτηριστικών, βιώνει μια εξα-
τομικευμένη κατάσταση, την οποία δεν μπορεί να ζήσει κανένας άλλος. Ωστόσο, 
μπορούν να γίνουν βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση μέσω της διαδικασίας 
της ενσυναίσθησης (DiMatteo, Martin, 2011: 180-182).

Σε αυτό το σημείο, κρίνεται απαραίτητο να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ των 
εννοιών ενσυναίσθησης, συμπάθειας και συμπόνιας, οι οποίες (Hojat, 2016) δεν 
ταυτίζονται απόλυτα μεταξύ τους. Η συμπάθεια (sympathy) δηλώνει την έγνοια, 
τη λύπη, τον οίκτο, δηλαδή τη συμμετοχή ενός ατόμου στην ψυχική κατάσταση 
αυτού που υποφέρει, ενώ η ενσυναίσθηση (empathy) δηλώνει την προσπάθεια 
κατανόησης των συναισθημάτων και των καταστάσεων που αντιμετωπίζει ο 
άλλος (DiMatteo, Martin, 2011: 183). Η συμπόνια (compassion), από την άλλη, 
δηλώνει την επίγνωση των καταστάσεων, παράλληλα με την επιθυμία για βοή-
θεια και ανακούφιση του/της ασθενούς, ενώ ως σύνθετη έννοια εμπεριέχει τις 
ανωτέρω αξίες της συμπάθειας (sympathy) και της ενσυναίσθησης (empathy), 
αλλά και του σεβασμού (Λιονής, Πιτέλου, 2015). 

Η ενσυναίσθηση ως όρος πρωτοεμφανίστηκε το 1909 σε βιβλιογραφία του 
τομέα της ψυχολογίας. Ο εν λόγω όρος μεταφράστηκε από τη γερμανική λέξη 
“einfühlung’’, η οποία δήλωνε το συναίσθημα ή την ικανότητα της κατανόησης/
αντίληψης των προσωπικών εμπειριών των ανθρώπων (Scott, 2011). Ο προ-
αναφερθείς όρος περιγράφηκε και αναλύθηκε από τον ψυχολόγο Carl Rogers, 
ενώ ο ίδιος όρος δύναται εύκολα να αξιοποιηθεί και στη σχέση μεταξύ ιατρού 
– ασθενούς. Ο Rogers τόνισε ότι η ενσυναίσθηση αφορά κυρίως την έκφραση 
ευαισθησίας στα διακυμαινόμενα συναισθήματα των συνανθρώπων. Ως έκφραση 
ευαισθησίας, κατά βάση δηλώνεται ως η διαδικασία «βίωσης» των προσωπικών 
καταστάσεων των ασθενών, αλλά και ως η διαδικασία «θέασης» των ανωτέρω 
καταστάσεων μέσα από τα μάτια των άλλων ανθρώπων. Βεβαίως, η ενσυναίσθηση 
προϋποθέτει: α) την αποφυγή άσκησης κριτικής στα συναισθήματα του άλλου, β) 
την προσπάθεια για ορθή αναγνώριση του μηνύματος που προσπαθεί να επικοι-
νωνήσει ο ασθενής, γ) την ανταπόκριση σε αυτά τα μηνύματα του/της ασθενούς 
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και δ) την εκδήλωση συμπεριφοράς, η οποία να εμπνέει στον/στην ασθενή το 
αίσθημα της ασφάλειας και της άνεσης. 

Βεβαίως, αποτελεί γεγονός ότι δεν διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι και στον ίδιο 
βαθμό την ικανότητα να κατανοούν τη θέση του άλλου. Ωστόσο, η εν λόγω ικα-
νότητα μπορεί να προέλθει από τον παράγοντα της ενσυναίσθησης, ο οποίος 
αποτελεί επικοινωνιακή δεξιότητα με ποικίλες συνιστώσες (DiMatteo, Martin, 
2011: 183). Η πρώτη συνιστώσα αφορά τη γνωστική διάσταση της ενσυναίσθησης, 
η οποία περιλαμβάνει: α) την κατανόηση της εμπειρίας, της ανησυχίας και των 
προοπτικών του ασθενούς, β) την ικανότητα μετάδοσης αυτής της κατανόησης 
προς τον ασθενή και γ) την ικανότητα να επικοινωνεί την πρόθεση για βοήθεια 
προς τον ασθενή (Hojat, 2016). Η δεύτερη συνιστώσα αναφέρεται στη συναισθη-
ματική διάσταση της ενσυναίσθησης, η οποία αφορά την ένδειξη ευαισθησίας 
για την περιπέτεια υγείας του/της ασθενούς, όπως και την επιμελή ακρόαση της 
προσωπικής εμπειρίας του/της. Ενώ η τρίτη συνιστώσα αφορά την επικοινωνιακή 
διάσταση, σύμφωνα με την οποία ο επαγγελματίας υγείας μεταβιβάζει στον ασθε-
νή το μήνυμα ότι γνωρίζει και κατανοεί τα γεγονότα, αντιλαμβάνεται με ακρίβεια 
όσα αισθάνεται αυτός και ότι συνάμα τα λαμβάνει όλα σοβαρά υπόψη (DiMatteo, 
Martin, 2011: 184). H τέταρτη και τελευταία συνιστώσα αναφέρεται στην ηθική 
διάσταση της ενσυναίσθησης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, η ενεργοποίηση του 
αλτρουισμού και των ανιδιοτελών κινήτρων καθιστά περισσότερο πιθανόν το 
ενδεχόμενο ένα άτομο να προσφέρει γνήσια συμπαράσταση και βοήθεια προς 
τους άλλους (Scott, 2011) . 

Όσον αφορά τον τομέα υπηρεσιών υγείας, η διάσταση της ενσυναίσθησης (και 
συνεπώς και της συμπόνιας) θεωρείται ωφέλιμη και βασικό συστατικό της σχέσης 
ιατρού – ασθενούς, στο πλαίσιο μιας ολιστικής ιατρικής φροντίδας εστια σμένης 
στον ασθενή (ανθρωποκεντρική φροντίδα/patient – center care). Η εν λόγω φρο-
ντίδα αναφέρεται στην προσφορά υπηρεσιών υγείας, οι οποίες θα συντάσσονται: 
α) με την κάλυψη των εκφρασμένων αναγκών του ασθενούς, β) με τον σεβασμό 
στο πρόσωπό του, γ) με τη διασφάλιση της αξιοπρέπειάς του, δ) με τις προσδοκίες 
και τις αξίες του. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια ιατρική φροντίδα θεμελιωμένη 
από παλιά, η οποία επιστρέφει ενσωματώνοντας παραδοσιακές αξίες και διαστά-
σεις και η οποία ωστόσο δεν συγκεντρώνει το ενδιαφέρον που της αρμόζει στον 
ελλαδικό χώρο. Βεβαίως, η ανωτέρω φροντίδα απαιτεί εξειδίκευση και γενική 
εκπαίδευση των φροντιστών υγείας, στοιχείο το οποίο απουσιάζει από τα προ-
γράμματα σπουδών των περισσότερων χωρών (Λιονής, Πιτέλου, 2015). 

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο γίνεται συζήτηση για το εάν η συμπόνια/compassion 
(και συνεπώς η διάσταση της ενσυναίσθησης-empathy) μπορεί να διδαχθεί, καθώς 
αυτή έχει σαφείς επιπτώσεις στην ποιότητα της περίθαλψης και στα αποτελέσματα 
που έχει στην υγεία των ασθενών. Σε ποιον βαθμό άραγε οι φοιτητές των ιατρο-
νοσηλευτικών επιστημών μπορούν να έρθουν πιο κοντά με τις απαραίτητες δεξιό-
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τητες για συμπονετική φροντίδα (compassionate care); Οι ειδικοί επισημαίνουν 
ότι η επίμαχη φροντίδα μπορεί να καλλιεργηθεί μέσω των ποικίλων διαύλων, 
όπως είναι αυτοί της τέχνης, των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Οι 
παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας ίσως δεν είναι οι πλέον κατάλληλες, για να 
διδάξουν τη συμπονετική φροντίδα. Σε αυτήν τη διδασκαλία μπορούν να συνει-
σφέρουν ποικίλες, καινοτόμες και διαδραστικές τεχνικές, όπως τα σεμινάρια, οι 
ομάδες συζήτησης, η τεχνική του role modelling, η χρήση ταινιών, το θέατρο, η 
τέχνη και η λογοτεχνία. Οι παραπάνω τεχνικές δύνανται να προσεγγίσουν τις 
ανθρώπινες και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των υπηρεσιών υγείας, με την επίτευξη 
ομαδικής δουλειάς, την επίσκεψη των φοιτητών υγείας σε σπίτια ασθενών, ώστε 
να κατανοήσουν βαθύτερα τι βιώνει ο ασθενής και η οικογένειά του. Ταυτόχρονα 
όμως, τις ανωτέρω βασικές ανάγκες των ασθενών δυσχεραίνουν ποικίλα ζητή-
ματα, όπως: η πραγματικότητα ενός κόσμου που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, η 
οικονομική κρίση, η πίεση που ασκείται στον επαγγελματικό χρόνο που διαθέτει 
το υγειονομικό προσωπικό, τα θέματα των οργανωτικών δομών και τα ζητήματα 
των διαθέσιμων πόρων. Ωστόσο, η εφαρμογή συμπονετικής φροντίδας προς τους 
ασθενείς καθίσταται στις μέρες μας πιο κρίσιμη από ποτέ, ιδιαιτέρως σε χώρες 
όπως η Ελλάδα, όπου η οικονομική κρίση έχει κάνει αισθητή την παρουσία της 
στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας. Βεβαίως, το εύλογο ερώ-
τημα που προκύπτει είναι: με ποιους τρόπους η συμπονετική φροντίδα μπορεί να 
διατηρηθεί μακροπρόθεσμα; (Shea, Lionis, 2010). Μερικοί τρόποι για τη μακρο-
πρόθεσμη διασφάλιση της εν λόγω φροντίδας είναι: 1) η αλλαγή οργανωσιακής 
κουλτούρας (π.χ. πρότυπα/κανόνες συμπεριφοράς, κώδικες ηθικής, πεποιθήσεις, 
αξίες, στάσεις) (Παρασκευά, 2009: 10), 2) η εποικοδομητική ανταλλαγή εμπει-
ριών τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, 3) η ανταλλαγή εμπειριών και 
συναισθημάτων μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, 4) η εισαγωγή καινοτόμων 
και πιλοτικών προγραμμάτων εφαρμογής και 5) η λήψη μέτρων για την πρόλη-
ψη του άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης (Λιονής, Πιτέλου, 2015).

Επί του παρόντος, μια ιατρική ομάδα στη Νέα Ζηλανδία (Compassion in 
Healthcare Trust in New Zealand) καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να 
δημιουργήσει μια παγκόσμιας εμβέλειας χαρτογράφηση στην παροχή συμπονε-
τικής φροντίδας. Η χαρτογράφηση, με τη μορφή της καταγραφής των απόψε-
ων και των εμπειριών σε διεθνές επίπεδο, μπορεί να βοηθήσει στην κατάρτιση 
του προσωπικού υγείας σχετικά με την εν λόγω φροντίδα. Τονίζεται ότι η υπέρ-
βαση των φραγμών για την εφαρμογή της συμπονετικής φροντίδας θεωρείται 
σημαντική, καθώς έχει σαφείς θετικές επιπτώσεις στην περίθαλψη και τα απο-
τελέσματα θεραπείας των ασθενών. Επιπλέον, συζητήσεις για τη συμπονετική 
φροντίδα διεξάγονται μεταξύ ερευνητών και ακαδημαϊκών των Πανεπιστημίων 
του Greenwich/UK και του Πανεπιστημίου της Κρήτης, γεγονός που δύναται να 
ανοίξει νέα μονοπάτια γνώσης, αλλά και ανταλλαγής εμπειριών (Shea, Lionis, 
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2010). Επιπλέον, τονίζεται ότι και στο Τμήμα της Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
των Ιωαννίνων διδάσκεται ως επιλεγόμενο μάθημα «Η ενσυναίσθηση στη σχέση 
γιατρού – ασθενούς».2

4. Ενσυναισθηματική επικοινωνία και «θεραπευτική 
συμμαχία»

Τα επαγγέλματα υγείας, παρόλο που προσφέρουν επιβράβευση και ικανοποίηση, 
εντούτοις δημιουργούν αυξημένο εργασιακό άγχος, ενώ συχνά, λόγω φόρτου εργα-
σίας, περιορίζουν τη δυνατότητα παρουσίας του υποκειμένου στις κοινωνικές και 
οικογενειακές εκδηλώσεις. Μελέτες τονίζουν ότι τα επαγγέλματα αυτά είναι ευάλωτα 
σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα, σε διαζύγια, σε κατάχρηση ουσιών ακόμα και σε 
αυτοκτονικές τάσεις. Επιπλέον, συχνά οι επαγγελματίες υγείας δεν εφαρμόζουν τις 
οδηγίες που οι ίδιοι δίνουν στους ασθενείς τους, ενώ μερικές φορές, όταν καταστεί 
ανάγκη, διστάζουν να αναζητήσουν για τον εαυτό τους ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, 
έχει καταγραφεί ότι η έκφραση της ενσυναίσθησης στη σχέση ιατρού – ασθενούς 
μπορεί να λειτουργήσει ως η «ασπίδα» του ιατρού κατά του επαγγελματικού στρες, 
καθώς και ως ένας πιθανός παράγοντας ευτυχίας (Hojat, 2016). 

Βεβαίως, τονίζεται ότι η έκφραση της ενσυναίσθησης από το ιατρικό προσωπικό 
μπορεί να ασκήσει ευεργετική επίδραση και στη θεραπεία του ασθενούς (DiMatteo, 
Martin, 2011: 184). Η προαναφερθείσα διατύπωση βασίζεται στις ακόλουθες θεω-
ρητικές αποτυπώσεις: 1) Ο ασθενής βλέπει στο πρόσωπο του ενσυναισθηματικού 
ιατρού τον αξιόπιστο «σύμμαχο», το ωφέλιμο μέλος του κοινωνικού συστήματος 
πρόνοιας, το οποίο προσομοιάζει με τον σοφό-προστατευτικό γονιό. Συνεπώς, 
εδραιώ νεται η εμπιστοσύνη, η διατύπωση της αλήθειας εκ μέρους του ασθενούς 
για την υγεία του, η ακριβής καταγραφή του ιατρικού ιστορικού, με συνεπακόλουθο 
την αύξηση των πιθανοτήτων ακριβούς ιατρικής διάγνωσης. 2) Οι ενσυναισθημα-
τικές συνιστώσες του ιατρού, όπως είναι: α) η προθυμία για προσεκτική ακρόαση, 
β) η χρονική διάρκεια που παραμένει με τον/την ασθενή του, γ) η εύκολη προσβα-
σιμότητά του, εάν καταστεί ανάγκη, δ) η εδραίωση θερμού κλίματος και σεβασμού, 
ε) ο τόνος της φωνής (Hojat, 2016), ζ) η αίσθηση φροντίδας και η εκδήλωση πραγ-
ματικού ενδιαφέροντος, εκτίμησης και υπομονής, η) οι καλοί τρόποι και η οπτική 
επικοινωνία, θ) η προσεκτική ακρόαση των φόβων, των αγωνιών, των ανησυχιών 
και των προβληματισμών του/της ασθενούς (Λιονής, Πιτέλου, 2015), ι) η εκδήλωση 

2. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος, συγκεκριμένα, διαβάζουμε: «Η σημασία των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων (…). Ενσυναίσθηση κατά την προσωποκεντρική προσέγγιση». Βλ. «Η ενσυναίσθηση στη 
σχέση γιατρού – ασθενούς». 



TΕΥΧΟΣ 7  |  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.18

ευαισθησίας για τη συναισθηματική κατάσταση του ασθενούς, οδηγούν στην επιθυ-
μία του τελευταίου να επιστρέψει στον/στην ιατρό του. Η επίσκεψη στον ίδιο ιατρό 
θέτει τις βάσεις για μία εποικοδομητική σχέση ιατρού – ασθενούς, ενώ συμβάλλει 
στην ικανοποίηση του ασθενούς, στην επαρκή καταγραφή των προβλημάτων υγεί-
ας, στην ενίσχυση της συμμόρφωσής του τόσο στη θεραπευτική διαδικασία όσο και 
στα προγραμματισμένα ραντεβού και συνεπώς στη βελτίωση της υγείας του. 3) H 
ενσυναισθηματική κατανόηση από τον ιατρό του πόνου και της ταλαιπωρίας του 
ασθενούς εδραιώνει ένα εξειδικευμένο σύστημα κοινωνικής στήριξης. Το εν λόγω 
σύστημα, ως ένα είδος ανθρώπινης διασυνδεσιμότητας, ενισχύει τις διαπροσω-
πικές σχέσεις συνεργασίας (Hojat, 2016), συμβάλλει στη μείωση του άγχους (π.χ. 
προεγχειρητικού) και οδηγεί σε γρηγορότερη ανάρρωση, καλύτερη διαχείριση των 
χρόνιων νοσημάτων (Λιονής, Πιτέλου, 2015) και με τον τρόπο αυτό σε θετικά απο-
τελέσματα για την υγεία του/της ασθενούς (Hojat, 2016).

5. Συμπεράσματα – Συζήτηση

Η ζωτική και θεραπευτική σημασία της επικοινωνίας ιατρού – ασθενούς τονίζεται 
ήδη από την εποχή της ιπποκρατικής ιατρικής. Μετά τον Β́  Παγκόσμιο Πόλεμο, 
η Ευρώπη και η Αμερική συντάσσονται με την ίδια ιδεολογική αντίληψη. Όσον 
αφορά την Ελλάδα, σημειώνεται ότι οι ποικίλες αλλαγές στην κοινωνική οργά-
νωση της χώρας, όπως: 1. Η μετακύληση της άσκησης της ιατρικής εργασίας από 
την ύπαιθρο και την κατ’ οίκον εξέταση του ασθενούς στην πόλη και το ιατρείο 
ή το νοσοκομείο, 2. η τεχνολογική εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, 3. η υπερεξει-
δίκευση των ιατρικών ειδικοτήτων και 4. η υπέρμετρη χρήση της διαγνωστικής 
τεχνολογίας, επηρέασαν την ποιότητα της επικοινωνίας ιατρού – ασθενούς, μετα-
τρέποντάς την σε απρόσωπη και μηχανοποιημένη.

Βεβαίως, για την καλύτερη ποιότητα της εν λόγω επικοινωνίας ο ιατρός 
ενθαρρύνει τον/την ασθενή να εκφράσει τους λόγους επίσκεψής του σ’ αυτόν, 
τη συμπτωματολογία, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις προσδοκίες του/της, 
με στόχο την κατανόηση της κατάστασής του/της. Οι παράγοντες της ισοτιμίας, 
της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της ενσυναίσθησης, του σεβασμού, της ειλικρίνειας, 
της αποδοχής και της θερμής προσέγγισης αποτελούν σημαντικές συνθήκες για 
την επιτυχή επικοινωνία ιατρού – ασθενούς. Βεβαίως, η επικοινωνία, ως ζωτική 
παράμετρος της συνεργασίας στον τομέα της υγείας, αποδεικνύεται ότι προσδίδει 
διάρκεια, συνέχεια, αποτελεσματικότητα στη σχέση ιατρού – ασθενούς, στοιχεία 
τα οποία οδηγούν στην ικανοποίηση των ασθενών. 

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω και με την παραδοχή ότι: α) κάθε προσπάθεια 
δημιουργικής, λειτουργικής και αποτελεσματικής σχέσης ιατρού – ασθενούς προϋ-
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ποθέτει, εκτός την υψηλού επιπέδου διαγνωστική και θεραπευτική ικανότητα 
του ιατρού, και αυτήν της αποτελεσματικής επικοινωνίας του με τον ασθενή, β) 
τα κριτήρια και οι ανάγκες των ασθενών έχουν πάντα ψυχολογικό και κοινωνικό 
υπόβαθρο, γ) η προπτυχιακή εκπαίδευση στις σχολές υγείας στη χώρα μας έχει 
συμβατικό και παραδοσιακό χαρακτήρα (Λιονής, Πιτέλου, 2015), θεωρείται ζωτι-
κής σημασίας η σε προπτυχιακό επίπεδο εκπαίδευση των φοιτητών υγείας σε 
ζητήματα ενσυναισθηματικής επικοινωνιακής δεξιότητας και η εμβάθυνσή τους 
σε πρότυπα συμπεριφοράς κατάλληλα για την εφαρμογή τους στους ασθενείς. 
Αυτά τα πρότυπα είναι δυνατόν ακολούθως να τα εφαρμόσουν οι επαγγελμα-
τίες υγείας στα ιατρικο-νοσηλευτικά κέντρα, όπου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους. Υπό αυτούς τους όρους δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, ώστε να πραγ-
ματοποιηθεί μια ακαδημαϊκή, πολυπρισματική προσέγγιση των θεμάτων υγείας, 
η οποία να κομίζει νέες προκλήσεις στα πεδία της μάθησης, της εξωστρέφειας, 
της δημιουργικής σύγκλισης και της διεπιστημονικής συνεργασίας των ανθρω-
πιστικών, κοινωνικών και ιατρικών επιστημών, με γνώμονα πάντοτε τη σε βάθος 
κατανόηση αλλά και την περαιτέρω ικανοποίηση του/της ασθενούς. 
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