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Η ικανοποίηση των ασθενών από την παροχή  φροντίδα 
υγείας αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο που 
επηρεάζεται από ένα σύνολο διαφορετικών 
παραγόντων, που για να διαπιστωθεί αυτό, είναι 
απαραίτητο να εξεταστούν οι διαφορετικές διαστάσεις 
της ιατρικής, νοσηλευτικής και διοικητικής υπηρεσίας.1,2 

Σίγουρα στον επαγγελματικό χώρος η διαπροσωπική 
και διεπαγγελματική επικοινωνία είναι πολύ σημαντική 
για την ποιοτική υγειονομική περίθαλψη και για την 
ικανοποίηση των ασθενών.3  Η πιθανή έλλειψη 
επικοινωνίας που μπορεί να δημιουργηθεί έστω και για 
λίγο μεταξύ του ασθενή και του νοσηλευτή μπορεί να 
οδηγήσει σε διατάραξη των σχέσεων τους, καθώς και σε 
μειωμένο αίσθημα εμπιστοσύνης.4  Παλαιότερη μελέτη 
έδειξε ότι η επικοινωνία μεταξύ των ασθενών και των 
παρόχων υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να επηρεάσει 
τα αποτελέσματα και τη συμπεριφορά των ασθενών.5 
Μελέτες επίσης, από αναπτυσσόμενες και μη χώρες 
αναφέρουν ότι το επίπεδο υγείας, επηρεάζεται, σε 
κάποιο βαθμό, από την ποιότητα της αλληλεπίδρασης 
και της επικοινωνίας του νοσηλευτή με τον ασθενή.6-8  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η επικοινωνία 
διαδραματίζει τον πιο σημαντικό ρόλο μεταξύ των 
νοσηλευτών και των ασθενών, αφού και οι δύο φέρνουν 
τις ατομικές τους γνώσεις, στάσεις, συναισθήματα, 

εμπειρίες και πρότυπα συμπεριφοράς για το σχεδιασμό 
της φροντίδας υγείας.9 Σε συνθήκες κλινικής πρακτικής, 
η διασφάλιση της αποτελεσματικής επικοινωνίας 
αποτελεί εγγύηση, ώστε ο ασθενής να έχει καλύτερη 
ψυχολογική διάθεση, για να επικοινωνήσει το ιστορικό 
της νόσου του, να επιτύχει, να συμμορφωθεί στην 
αρμόζουσα για εκείνον θεραπεία της νόσου, να ελέγξει 
τον πόνο και να ενισχύσει το βαθμό της ικανοποίησής 
του από την αλληλεπίδραση με το προσωπικό 
υγείας.10,11 

Η αποτελεσματική επικοινωνία, η συνεχής 
εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας μπορούν να 
βοηθήσουν τους ασθενείς να βελτιώσουν την 
κατάσταση υγείας τους ειδικά όσους νοσούν από χρόνια 
νοσήματα και να καλυτερέψουν την ψυχολογική τους 
διάθεση, νιώθοντας υψηλό βαθμό ικανοποίησης.12 
Συμπερασματικά η αποτελεσματική επικοινωνία στην 
κλινική πρακτική είναι ένα από τα βασικά στοιχεία στην 
ολοκληρωμένη εφαρμογή της νοσηλευτικής 
περίθαλψης,13,14 ώστε να  μεγιστοποιηθεί το 
θεραπευτικό αποτέλεσμα, να εξασφαλιστεί η 
συνεργασία, να μειωθεί το αίσθημα του άγχους, να 
ενθαρρυνθεί η έκφραση των συναισθημάτων του 
πάσχοντα και να αυξηθεί ο βαθμός εμπιστοσύνης προς 
τους επαγγελματίες υγείας, κ.ά.15 Η επικοινωνία που 
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χρειάζεται να αναπτυχθεί μεταξύ των επαγγελματιών 
υγείας και των ασθενών καλό είναι να στηρίζεται στην 
εκπαίδευση, την εμπειρία, στις αρχές της 
συμβουλευτικής, ώστε να ενεργοποιείται 
αποτελεσματικά η ενσυναίσθηση, η ειλικρίνεια, η 

γνησιότητα στα πανανθρώπινα ιδανικά, στις ανάγκες 
τους, καθώς και στα θρησκευτικά πιστεύω του κάθε 
ατόμου.16-19 

.
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