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În fiecare zi, asistenții medicali interacționează cu pacienții, cu colegii sau cu alți furnizori
de servicii de sănătate iar datele arată că această interacțiune este îmbunătățită atunci când
asistenții medicali posedă bune abilități de comunicare. Un stil de comunicare asertiv la locul de
muncă are efecte benefice atât asupra personalului medical cât și asupra pacienților sau
aparținătorilor acestora.
Studiile arată că stresul resimțit de asistenții medicali la locul de muncă are o influență
foarte mare asupra nivelului de satisfacție și asupra intenției de a demisiona (21, 26), iar acest stres
are un impact negativ și asupra actului medical în sine (16, 23). Ca urmare a nivelului mare de
încărcare la locul de muncă, datorat și numărului insuficient de personal medical, asistenții
medicali trebuie să realizeze activitățile la un nivel performant, dar și să facă față provocărilor din
fiecare zi. Toate acestea pot conduce la stres și la burnout.
Emoțiile generate de stres conduc la nervozitate, depresie, anxietate, teamă, dezamăgire,
lipsă de speranță și inferioritate (22). Un comportament asertiv din partea asistenților medicali
poate avea ca efecte un control mai ridicat al stresului și al furiei și la îmbunătățirea strategiilor de
coping. A fi asertiv poate duce și la creșterea stimei de sine și la câștigarea respectului din partea
celorlalți (11).
Printre principalele responsabilități ale asistenților medicali se numără: evaluarea nevoilor
specifice ale pacienților, oferirea de suport socio-emoțional, negocierea și schimbul de informații
– toate acestea necesită reguli de interacțiune și abilități de comunicare. De aceea, este important
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ca asistenții medicali să posede bune abilități de comunicare, care să îi ajute să își creeze relații
interpersonale bune atât cu pacienții și familiile acestora, cât și cu medicii, colegii și alte cadre
medicale. În acest context, o comunicare de tip asertiv se dovedește tot mai necesară (19).
În plus, supravegherea și monitorizarea pacienților sunt unele dintre activitățile principale
pe care le realizează asistenții medicali (20). Pentru a-și desfășura activitatea, asistenții au nevoie
de cunoștințe medicale pentru a ști ce se întâmplă cu un pacient și capacitatea de a face previziuni
referitoare la starea pacientului (3). Din partea asistenților se așteaptă să dețină competențe clinice
ca să ofere informații și suport pacienților și colegilor de breaslă pentru a crea condițiile necesare
optime actului medical (15). Dacă este necesar, ei își spun opiniile celorlalți membri ai echipei
pentru schimbarea planului de tratament (3). Dar, studiile arată că asistenții care sunt conștienți de
o problemă, de cele mai multe ori își exprimă punctul de vedere și sunt ignorați, fie aleg să nu șil exprime deloc (12, 18). Niciuna dintre aceste soluții nu susțin și nici nu promovează asertivitatea
în rândul asistenților medicali.
Dar, ce este asertivitatea de fapt?

Asertivitatea
Asertivitatea este descrisă ca exprimarea gândurilor și emoțiilor într-o manieră care nu
încalcă drepturile celorlalți (1). Abilitatea asistenților medicali de a fi asertivi atunci când sunt
nesiguri sau îngrijorați în legătură cu anumite proceduri medicale, cu tratamentul pacientului sau
cu simptomele pacientului este foarte importantă în reducerea riscului și prevenirea erorilor
medicale majore (13). Persoanele asertive îi informează pe ceilalți în legătură cu nevoile și
emoțiile lor și comunică într-un mod eficient fără a-i ofensa pe ceilalți (17). Când asistenții
medicali sunt asertivi, există o probabilitate mai mare să ofere servicii de îngrijire medicală de mai
bună calitate pacienților și astfel îmbunătățesc calitatea vieții și răspunsurile pacientului la
procedurile medicale (3, 17).
Ce înseamnă să fii asertiv?
•

Să poți spune “nu”, să poți refuza o solicitare, cerere sau rugăminte fără să te simți vinovat sau
jenat.
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•

Să poți cere ceva (o informație, un serviciu, o solicitare, o rugăminte, respectarea unei reguli,
realizarea unei sarcini).

•

Să-ți susții și să-ți argumentezi propriile idei și opinii într-o manieră fermă.

•

Să-ți poți exprima constructiv emoțiile pozitive și negative.

•

Să poți manifesta dezacordul față de o persoană și, în același timp, să respecți persoana și ideile
sale.

•

Să oferi feedback pozitiv și feedback negativ în mod constructiv.

•

Să asculți activ: să îi permiți interlocutorului să își finalizeze ideea, să identifici emoțiile pe
care le transmite interlocutorul, să eviți să dai ordine, să ameninți, să ironizezi, să fii sarcastic,
etc., să verifici înțelegerea corectă a mesajului, să utilizezi preponderent întrebări deschise, să
parafrazezi, să sumarizezi, să încurajezi şi să motivezi interlocutorul să vorbească și să se
exprime.

•

Să fii atent la nevoile şi emoțiile proprii dar şi la nevoile și emoțiile celorlalți.

•

Să faci concesii sau să recunoști că ai greșit fără să te simți prost sau incompetent din această
cauză.

•

Să ceri ceva fără a obliga cealaltă persoană să facă așa cum vrei tu.

•

Să lupți pentru ideile tale fără să fii agresiv cu celelalte persoane.
Pe lângă comunicarea asertivă, mai există alte două tipuri de comunicare care, folosite pe

perioade lungi, au efecte negative atât la nivelul interacțiunii cât și al propriei persoane. Ele sunt:
stilul pasiv și stilul agresiv. Mai putem vorbi de un al patrulea stil, care combină caracteristicile
celor două: comunicarea pasiv-agresivă.

Stilul de comunicare pasiv
Se manifestă atunci când puneți nevoile și interesele celorlalți înaintea nevoilor și a
intereselor proprii și evitați, pe cât posibil, orice formă de conflict şi stresul generat de acesta. Pe
termen scurt, adoptarea unui stil pasiv poate fi adaptativă – nu apar conflicte sau divergențe,
interacțiunea se menține într-o zonă plăcută. Însă, pe termen lung, veți pierde șansa de a vă
satisface propriile nevoi şi dorințe, îi lăsați pe ceilalți să ia decizii. Comunicând pasiv le transmiteți
celorlalți că gândurile şi emoțiile dumneavoastră nu sunt importante şi că pot fi desconsiderate.
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Pentru că apare o discrepanță între ceea ce doriți şi cum vă comportați va duce, ulterior, la apariția
furiei, frustrării şi victimizării.
Printre caracteristicile comunicării pasive se numără:
•

Neluarea în considerare a propriilor scopuri, dorințe, însoțite de acceptarea îndeplinirii
scopurilor celorlalți, mai ales pentru a evita conflictele.

•

Emoțiile și gândurile proprii nu sunt exprimate clar, direct, eficient ci sunt adesea minimizate
sau chiar neglijate.

•

Apare o implicare redusă în comunicare, transmiterea de scuze pentru orice sau mulțumiri
pentru orice.

•

Manifestă comportamente non-verbale precum: privirea aplecată, distanță mare între
interlocutori, voce monotonă.

Stilul de comunicare agresiv
Apare atunci când vă puneți nevoile şi interesele personale înaintea nevoilor şi a intereselor
celorlalți, urmăriți să vă atingeți obiectivele cu orice preț şi să vă spuneți punctul de vedere, chiar
dacă îi jigniți pe cei din jur și nu le respectați drepturile. Pe termen scurt, acest stil pare adaptativ:
aveți șanse mari să îi intimidați pe ceilalți şi să obțineți ceea ce vă doriți. Pe termen lung, veți fi
catalogată ca fiind o persoană „agresivă”, iar contactele sociale vor avea de suferit, numărul
interacțiunilor interpersonale va scădea, și veți ajunge să fiți marginalizat. O altă alternativă mai
puțin plăcută este să găsiți pe cineva şi mai agresiv şi să aveți de suferit în urma escaladării unui
conflict.
Printre caracteristicile comunicării agresive se numără:
•

Distanță relativ mică între interlocutori (deseori sub 0,5 m).

•

Mimică facială agresivă.

•

Ton ridicat, sfidător, rece, directiv.

•

Neluarea în considerare a dorințelor, scopurilor, așteptărilor celorlalți – nu există mari șanse
să se ajungă la compromis.

•

Modul de exprimare conduce adesea la conflicte.
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Comunicarea asertivă asistent medical – personal medical
Asertivitatea este un stil de comunicare care permite asistenților medicali să își
construiască o relație eficientă cu colegii. Colaborarea cu alți membri ai echipei necesită atât un
nivel ridicat de asertivitate (ca răspuns la propriile nevoi) cât și un nivel înalt de cooperare (ca
răspuns la nevoile celorlalți) (4).
În mod tradițional, asistenții medicali sunt femei care lucrează, de cele mai multe ori, cu
doctori bărbați. Pentru că au un rol de suport, adesea sunt așezați pe o treaptă inferioară în ierarhia
cadrelor medicale, ceea ce le face pe asistente să întâmpine dificultăți în manifestarea asertivității.
Un review din anul 2014 arată că în anii ’70 -’80 asistenții medicali erau considerați
ajutoare submisive și că erau foarte puțin asertivi, iar nivelul de educație mai ridicat erau corelat
cu o asertivitate mai ridicată. În anii ’90, cel puțin o parte dintre asistenții medicali manifestau
comportamente asertive. După anul 2000, studiile arată că asistenții medicali se comportă într-un
mod pasiv, conformându-se stereotipului de rol al asistentei drăguțe care nu își manifestă
dezacordul față de ceilalți. Studiul concluzionează că printre factorii care sunt corelați cu un nivel
mai ridicat de asertivitate se numără: un simț al responsabilității față de pacient, stilul de conducere
al managerilor, cultura organizațională și relația cu colegii de muncă (14).
În prezent însă, se așteaptă din partea asistentelor să se comporte ca niște parteneri cu
ceilalți furnizori de servicii medicale, ceea ce ar avea efecte la nivelul modului în care este gândit
întregul sistem de sănătate (6). În plus, asistenții medicali au un rol crucial în prevenirea erorilor
medicale, reducerea ratelor de infecții (6). Ceea ce înseamnă că este nevoie tot mai stringentă să
devină asertivi pentru o bună interacțiune cu colegii de breaslă.

Comunicarea asistent medical - pacient
Pentru o comunicare eficientă cu pacientul este nevoie de asertivitate, dar nu numai:
asertivitatea mai are rolul de a crește încrederea pacienților în profesia de asistent medical. O
prezentare și o exprimare deficitare nu sunt benefice nici pentru pacient și nici pentru asistentul
medical.
Asistenții medicali asertivi au încredere în propriile abilități, ceea ce îi face să se descurce
mai bine atât pe plan profesional cât și personal (9) și devine un element cheie în practica medicală.
Studiile arată că: un stil de comunicare asertiv se dovedește o bună tehnică în interacțiunea cu
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pacienții agresivi (2), asistenții medicali care sunt asertivi oferă o mai bună îngrijire și pacienții
lor își exprimă în mod deschis emoțiile și gândurile, ajungând să comunice mai eficient și astfel,
să ofere o mai bună îngrijire (5). În plus, un asistent medical asertiv reușește să facă mai ușoară
tranziția pacientului de la spital spre casă (6).

Concluzii
Lipsa asertivității are ca rezultat sentimentul de neajutorare și de lipsă de putere. Asistenții
medicali suferă frecvent de traume emoționale din cauza faptului că au abilități de comunicare
reduse și nu pot să își exprime propriile emoții, nevoi și îngrijorări. Asistenții medicali care nu pot
să discute cu ceilalți colegi de breaslă chestiuni importante care apar la locul de muncă ajung să
dezvolte credințe auto-distructive care sunt dăunătoare pentru ei din punct de vedere emoțional.
Pot, de asemenea, să dezvolte comportamente dezadaptative pentru a reuși să facă față acestor
emoții (7). Comportamentele non-asertive în rândurile asistenților medicali au ca efecte: un nivel
ridicat de stres (10, 24), stimă de sine scăzută (8), frustrare, anxietate și oboseală psihică. De
asemenea, asistenții medicali se pot confrunta cu sarcini suplimentare din cauza inabilității de a
spune “nu”. Din toate acestea motive, programele care să aibă în vederea dobândirea de abilități
de comunicare de tip asertiv devin tot mai necesare, cu efecte pozitive atât asupra actului medical
cât și a stării de sănătate a asistenților și a pacienților.
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