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Abstract: The succes in dental medicine greatly depends on medic – patient communication.An
efficient communication means that the medic must gain some skills.He must know human psycholgy
well,be a diplomat and also,at the same time, a proffesionist in dental medicine.He must fulfill the role
of being active in communication,as well as the role of a great listener,so that he may understand and
be understood by the patient.
In this paper we wish to study the most effective ways of commnication between patient and medic and
especially the asertive type of communication.We also studied the medic – patient communication in
diffrent age groups ,the fact that communication is diffrent in diffrent age groups being well known.We
aso tackled the problem of communicating with disabled patients.
The conclusions we reached at the end of the paper evidentiate the importance of extending the dentist
s knowledge in the psychological departament as well as in treating the patient as a being, not as a
form,a stencil.
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Introducere:
Reusita unui tratament stomatologic depinde de mai multi factori care tin de pacient,
medic si conditiile in care se efectueaza tratamentul stomatologic.
Unul din acesti factori este comunicarea intre cei doi medic – pacient.
Aceasta comunicare incepe de multe ori inainte ca cei doi sa se cunoasca ( atunci
cand are loc o discutie telefonica), continua pe tot parcursul tratamentului si in unele cazuri
nu se termina odata cu incheierea acestuia.
Comunicarea este un element fundamental al existentei umane, inca din antichitate
inteleptii ocupandu-se de arta retoricii
Pentru ca aceasta comunicare sa se poata realiza sunt necesare:
- ascultarea activa;
- intelegerea mesajului transmis;
- interpretarea limbajului nonverbal;
-sustinerea conversatiei.
Pentru o comunicare corecta este necesar sa respectam doua reguli de baza:
1. transmiterea mesajului clar si concis;
2. ascultarea activa si intelegerea mesajului pe care celalalt il transmite
Asertivitatea este un stil de comunicare.
Acesta presupune abilitatea de a exprima sentimente, gânduri, credinţe şi opinii în mod
deschis, fără a încălca dreptul altor persoane.
Comportamentul asertiv reprezintă echilibrul dintre comportamentul pasiv şi agresiv.
Ce poti face pentru a a avea un comportament si o comunicare asertiva?
exprima-te clar si concis;
evita sa fii sarcastic;
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evita sa faci generalizari;
evita sa folosesti etichete;
cere feed-back;
evita comportamentul agresiv;
evita reactiile impulsive;
evita monopolizarea discutiei;
evita sa faci presupuneri;
constientizeaza ce tip de comunicare folosesti (agresiv, asertiv, pasiv sau agresivpasiv). Există trei componente ale comunicării prin intermediul cărora transmitem informaţii
către ceilalţi: verbală, non-verbală şi paraverbală.
Componenta verbală este reprezentată de cuvintele pe care le folosim în relaţia de
comunicare. Regulile comunicării verbale: utilizăm cuvinte şi expresii clare, pe care pacientul
le poate înţelege usor; nu vorbim în limbaj de specialitate decât atunci când este strict necesar,
iar în aceste condiţii explicăm clientului termenii; nu folosim fraze întortochiate; cerem
feedback cu privire la cele înţelese; spunem când nu am înteles ceva, cerem lămuriri.
Componenta non-verbala. Mişcarea picioarelor, expresiile faciale, gesturile sau pozitia
în care stăm la o discuţie sunt forme ale comunicării nonverbale prin intermediul cărora
transmitem celorlalti informaţii. Putem să nu spunem verbal cuiva că îl considerăm stupid sau
prost, dar putem să îi transmitem acest mesaj prin semnale nonverbale, fără să ne dăm seama
de ceea ce facem. Cuvintele pot fi uşor manipulate dar componenta nonverbală este mai dificil
de controlat.
Componenta para-verbală. Tonul şi volumul vocii sau viteza cu care vorbim sunt
elemente ale comunicării paraverbale care transmit mesaje congruente sau incongruente cu
mesajul verbal.
Medicul trebuie sa fie nu numai un bun practician ci si un bun psiholog.Multe esecuri
si discutii neplacute provin din deficientele de comunicare dintre medic si pacient.
În relaţia cu pacientul, medicul trebuie să-şi cunoască posibilităţile, respectiv limitele
profesionale. Trebuie să ştim că toţi suntem condiţionaţi de ereditate, mediul socio-cultural
din care provenim, de educaţia primită, de ideologia şi religia în care am fost crescuţi, motiv
pentru care trebuie să ne “exersăm” cu mult simţ critic, pentru a şti să sesizăm divergenţele de
opinie sau de comportament şi a ajunge cât mai aproape de sufletul şi personalitatea
bolnavului şi a avea cu acesta relaţii cât mai bune, respectându-ne şi respectându-l.
Aşa cum s-a arătat anterior, relaţia medic – bolnav suscită şi azi un interes major din
partea medicilor, a eticienilor, filozofilor, juriştilor, dar şi din partea celor care sunt asistaţi.
Medicul profesionist şi care asistă cu responsabilitate în sensul propriu al cuvântului
răspunde de cel care este slab, cu un devotament şi grijă, de “parcă ar vrea să-l înlocuiască pe
bolnav cu propria persoană”, atât de mult doreşte însănătoşirea acestuia.
Valoarea fundamentală în relaţia de a face bine în sens paternalist este cea a responsabilităţii
totale, fără ca medicul să aştepte reciprocitatea, această absenţă a reciprocităţii accentuând
asimetria fundamentală a relaţiei medic – bolnav. Modelul “paternalist” se aseamănă cu etica
teologică.Informaţia dată pacientului trebuie să fie simplă, accesibilă, inteligibilă şi, repetăm,
loială!
Relaţia medic – bonav este o ştiinţă şi o artă care îi îmbină cu adevărat principiile de
etică – morală – deontologie în medicină.
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Obiectiv:
Studiul de faţă îşi propune să scoata in evidenta comunicarea relaţiei medic –pacient.
Material şi metodă:
Au fost incluşi în studiu 146 pacienţi cu vârste cuprinse între 12-70 ani, cu
provenienţă din mediul rural şi urban. Dintre aceştia, am avut pacienti cu varste cuprinse intre
12 -18 ani ,a doua categorie pacienti cu varste cuprinse intre19- 45 ani ,iar a treia categorie
,pacienti cu varste cuprinsa intre 50-70 ani si o grupa mai speciala la care am abordat
problema comunicării sunt pacientii cu dizabilităţi care au fost in numar mai mic.
Tuturor participanţilor li s-a garantat confidenţialitatea în legătură cu rezultatele
probelor aplicate. Modalitatea de eşantionare a fost cea nealeatorie - pseudoaleatorie sau de
convenienţă, fiind utilizaţi participanţi disponibili. Această situaţie s-a creat din considerente
de ordin practic. Participanţii au fost rugaţi să răspundă în scris.
În vederea atingerii obiectivelor, au fost utilizate chestionare concepute de autori.
Rezultate obţinute şi analiza datelor:
După cum se poate observa mai jos, relatia medic –pacient poate fi evidentiata astfel ;grupa de varsta intre 12-18 sunt pacienti mai reticenti de aceea medicul dentist trebuie sa
foloseasca limbajul adecvat copilului,adica invatam copilul sa se obisnuiasca gradual cu pasi
marunti explicandu-le fiecare pas al tratamentului. Toti copiii percep tratamentul stomatologic
ca fiind inutil si impotriva vointei lor. Medicul trebuie sa aiba un limbaj ferm si simplu iar
micile gesturi de caldura va ajuta la instalarea unei atmosfere de prietenie intre medic si
pacient.
A doua categorie este cuprinsa intre 19- 45 de ani. In aceasta categorie intra oameni
care au abilitatea de a-si pastra controlul asupra mintii si corpului, fiind mai cooperanti si
comunicativi in respectarea manoperelor pe care le desfasoara medicul dentist.
A 3- a categorie , cuprinsa intre 50- 70 de ani. Este categoria care prezinta in unele
cazuri tulburari emotionale, care pot influenta tratamentul stomatologic care trebuie dublat de
interventii psihosociale.
Grupa speciala de pacienti trebuie tratata cu un efort deosebit din partea personalului
medical. Acesti copii sunt agresivi, pasivi sau stangaci iar tratamentul lor trebuie sa fie prin
ascultarea atenta , evitarea reprosurilor, oferirea informatiilor despre tratament cu un timbru
calm si lent, iar medicul trebuie sa dirijeze comportamentul lor in sensul dorit de el.
Concluzii:
Relatia medic pacient trebuie sa se desfasoare in functie de tipurile de personalitate ale
fiecaruia dintre cei doi parteneri si de atitudinile acestora. Comunicarea intre medic si pacient
are un rol important prin faptul ca prin ea se ofera explicatii pacientilor asupra tratamentului si
tuturor etapelor pe care trebuie sa le realizeze medicul stomatolog in finalizarea tratamentului
avand menirea de ai face pe pacienti sa creada ca detin controlul. Oferirea feed-back-ului are
un efect benefic asupra comportamentului pacientului. Deci, prin urmare stabilirea relatiei
medic –pacient trebuie sa fie o relatie bazata pe increde si intelegere reciproca, iar pentru
copii este important sa-si formeze sentiemente si asteptari realiste si de incredere fata de
medicul stomatolog.
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