
SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT SANITAR 
 

AMT, vol. II, nr. 1, 2014, pag. 10 

BLOCAREA COMUNICĂRII CU FAMILIA PACIENTULUI – 
IMPLICAȚII CLINICE ȘI PSIHO-EMOȚIONALE 

 
 
 

VALENTIN TITUS GRIGOREAN1, GABRIELA RAHNEA NIȚĂ2, AURELIA MIHAELA SANDU3, 
ALEXANDRU GRIGORESCU4, ANDA-NATALIA CIUHU5, MIHAI POPESCU6 

 

1Clinica de Chirurgie Generală, Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, 
2,5Clinica de Oncologie, Îngrijiri Paliative pentru Pacienți Cronici, Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca” București, 3Clinica de Neurochirurgie, 

Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni București, 4Clinica de Oncologie, Institutul Oncologic „Alexandru Trestioreanu” București, 6Secția de 
Neurochirurgie, Spitalul Județean Argeș, Pitești 

 
Cuvinte cheie: 
blocarea comunicării, 
calitatea vieții 
personalului medical, 
respect mutual 
 
 
 
 
 

Rezumat: Introducere. Comunicarea cu membrii familiei poate contribui în procesul de adaptare la 
stresul psihosocial al bolii. Materiale și metode. Am analizat cazul unei femei cu glioblastom cerebral în 
fază terminală. Particularitatea cazului a fost reprezentată de blocarea comunicării cu familia 
pacientei. Studiul s-a realizat prin chestionare și observație directă, încercând să se identifice cauzele, 
efectele și soluțiile la această situație. Rezultate. Personalul medical s-a dovedit a fi, în 93,75%, complet 
interesat de îngrijirea pacientei, 68,75% având atitudine de empatie față de aceasta. Cel mai important 
factor ce a condus la blocarea comunicării a fost familia pacientei; principalul factor stresor în 
activitatea secției s-a găsit a fi atitudinea soțului pacientei. Concluzii. Comunicarea în cadrul echipei de 
îngrijiri paliative trebuie să se bazeze pe respect mutual, încredere și adevăr. Deficiențele de 
comunicare afectează în mod egal elementul central al echipei (pacientul) și alți membrii (familie, 
personal medical). 
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Abstract: Introduction. Communication with family members may contribute to adaptation to the 
psychological stress to the disease. Materials and methods. We studied a case of a woman with terminal-
stage brain glioblastoma. The case particularity was the blockage of communication with the patient’s 
family. The study was conducted by questionnaires and direct observation, trying to identify causes, 
effects and solutions to this situation. Results. The medical staff proved to be, in 93.75%, fully interested 
in the care provided to the patient, 68.75% with empathetic attitude towards her. The most important 
factor that led to communication blockage was the patient’s family; the main stress factor in the activity 
of the department was identified to be the attitude of the patient’s husband. Conclusions. Communication 
within the palliative care team should be based on mutual respect, trust and truth. Communication gap 
affects equally the central element of the team (the patient) and other members (family, medical staff). 
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INTRODUCERE 
Luând în calcul toate bolile, diagnosticul de cancer 

induce cele mai puternice și mai variate reacții emoționale(1), 
experimentate de pacient, de cei care au o relație afectivă cu 
acesta și de personalul medical implicat în procesul de îngrijire, 
în special în stadiile avansate de boală. Fiind o boală care 
schimbă în mod ireversibil viețile pacienților și familiilor 
acestora, prin alterarea psihologiei, a stilului de viață și a 
calității vieții, ar trebui tratată ca o afecțiune a întregii familii.(2)  

În ultimii 20 ani, îngrijirile paliative s-au axat pe 
pacient şi pe drepturile şi interesele sale, fiind puţin interesate de 
experiențele acestuia în cadrul familiei şi de relaţiile sale 
sociale. Bioetica contemporană recunoaşte modelul axat pe 
autonomia şi confidenţialitatea pacientului, dar începe să 
recunoască necesitatea abordării axate pe familie.(3) Familia 
devine frecvent unitatea de suport primar al pacientului(4), 
menit să asigure confortul psiho-emoţional, social şi ameliorarea 
calităţii vieţii (caracteristici cheie ale îngrijirilor paliative). În 
decursul timpului, puţine studii au abordat interrelaţia dintre 
echipa medicală şi familia bolnavului (figura nr. 1) şi importanţa 

comunicării dintre aceste două entități de îngrijire a pacientului 
cu boală în stadiu terminal, majoritatea dintre acestea având rol 
teoretic. În unităţile de terapie intensivă, comunicarea dintre 
personalul medical, pacient şi familia sa a fost identificat drept 
„cel mai important factor şi cel mai dificil de atins pentru 
asigurarea calităţii vieţii”.(5) În plus, peste 70% dintre clinicieni 
au raportat situaţii conflictuale cu familiile pacienţilor, în special 
în cazurile cu risc înalt de deces. Aceste conflicte, de multe ori 
grave şi asociate cu important stres ocupaţional, fiind parte a 
motivaţiei de epuizare, au dus, la o treime dintre doctori şi 
jumătate dintre asistente, la sentimente de inutilitate şi 
„copleşire”.(5) Mai mult, comunicarea cu familiile pacienţilor şi 
atitudinea acestora faţă de personalul medical au fost identificate 
ca fiind unele dintre cei mai importanți factori de stres pentru 
personalul medical care oferă îngrijiri paliative pentru pacienţii 
cu cancer.(6) Pacienţii cu glioame cerebrale de grad înalt au un 
prognostic prost, cu evoluţie rapidă şi imprevizibilă (cel mai 
probabil supravieţuire sub un an), caracterizat prin deficite 
neurocognitive şi neurocomportamentale severe.(7) Totuşi, 
familiile pacienţilor cu tumori cerebrale joacă un rol important 
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în îngrijirea zilnică a pacientului, urmând să aibă noi 
responsabilități în „jurnalul” bolii. De multe ori devin 
„mediatori” între pacienţi şi mediul înconjurător(8), petrecându-
şi cea mai mare partea a timpului cu persoana bolnavă, ştiindu-i 
cel mai bine dorinţele, preferinţele, mimica şi gestica. În aceste 
cazuri, membrii familiei trec printr-un stres psiho-emoţional 
crescut, îşi sacrifică carierele, fac eforturi financiare şi ajung la 
epuizare fizică.(7)  
 
Figura nr. 1. Interrelația psiho-emoțională dintre pacient, 
familie și echipa medicală; orice dezechilibru apărut la una 
dintre coordonate duce la dezechilibrul celorlalte două 

 
Personalul medical trebuie să recunoască, în cazul 

pacienţilor cu tumori cerebrale, rolul central al familiei în 
procesul de îngrijire. Comunicarea personalului medical cu 
membrii familiei şi suportul emoţional sunt extrem de 
importante, în special în diminuarea disconfortului psiho-
emoţional, manifestarea anxietăţii, a sentimentelor de vină, 
ostilitate şi depresie.(8) Nevoile psihosociale intime ale 
pacienţilor cu glioblastom cerebral au tendinţa de creştere, din 
cauza perioadei scurte de adaptare şi acceptare a situaţiei.(7) 

În aceste cazuri, echipa medicală trebuie să identifice 
sentimentele familiei: stres, caracterizat prin insomnie, conflicte 
interne, sentimente de vină ce împiedică recepționarea 
informațiilor și luarea deciziilor, negare, care este un mecanism 
psihologic de apărare împotriva veştilor proaste, tristeţe, 
dezolare, frustrare sau furie care sunt reacţii normale la veştile 
proaste şi un mod de a-şi exprima tristeţea.(9) Prin compararea 
comunicării interpersonale în cadrul echipei de îngrijiri paliative 
(pacient-familie-personal medical) cu cel mai cunoscut exemplu 
al comunicării organice, semnalizarea intercelulară, putem să 
înţelegem importanţa acesteia în îngrijirea pacienţilor cu stadii 
avansate de boală. Dacă în ultimul caz, orice blocare a 
semnalizării intercelulare duce la dezvoltarea bolii(10), în 
primul caz duce la un dezechilibru în cadrul echipei, cu 
agravarea manifestărilor psiho-emoţionale atât ale pacientului, 
cât şi ale familiei şi ale personalului medical. În acest caz, cea 
mai mare provocare este să gestionezi un conflict, să promovezi 
deciziile corecte şi să diminuezi sentimentele de animozitate.(9) 
 

SCOP 
Scopurile acestui articol sunt identificarea factorilor 

care pot bloca comunicarea dintre echipa medicală şi familia 
pacientului, evaluarea efectelor asupra echipei de îngrijiri 
paliative în cazul alterării comunicării cu familia pacientului şi 
identificarea soluţiilor posibile în aceste situaţii. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
Am analizat cazul unei femei cu glioblastom cerebral 

în stadiu terminal, care a beneficiat de tratament multimodal, 
spitalizată timp de 3 luni în Clinica de Oncologie, Îngrijiri 

Paliative pentru Pacienți Cronici, Spitalul de Boli Cronice „Sf. 
Luca”. Pacienta a fost transferată din Spitalul Clinic de Urgenţă 
Bagdasar-Arseni după a treia intervenţie chirurgicală pentru 
recidivă tumorală, în stare comatoasă. Iniţial, pacienta a 
prezentat ameliorarea statusului clinic şi neurologic, şi-a 
recăpătat conştienţa, prezentând hemipareză dreaptă şi disfazie 
motorie. Mai târziu, din cauza progresiei bolii, a survenit 
recrudescenţa simptomatologiei şi complicaţii, cu sindrom de 
imobilizare ireversibil, afazie motorie şi senzorială, crize 
comiţiale, ameţeli, tromboză venoasă profundă membru inferior 
drept, hematurie macroscopică recurentă, cefalee atroce 
progresivă. În cursul spitalizării, fiind conştienţi de importanţa 
implicării familiei în procesul de îngrijire şi recuperare, pacienta 
a fost însoţită de soţ. El a avut un rol activ în recuperarea 
neuromotorie a pacientei şi a realizat interacţiunea personal 
medical - pacientă, în speranţa unui răspuns adecvat nevoilor 
psiho-emoţionale şi fizice ale bolnavei. Odată cu progresia bolii, 
a apărut o stare conflictuală între familia pacientei şi asistente, 
interpretate în contextul unei proaste comunicări, care a condus 
la înrăutăţirea calităţii vieţii atât a bolnavei, cât şi a personalului 
medical. 

În încercarea de a identifica cauzele, efectele şi 
posibilităţile de a rezolva această situaţie, echipa medicală, 
alcătuită din 13 asistente şi 3 doctori, a fost rugată să completeze 
două chestionare. Primul set de întrebări (cu punctaj, în ordinea 
importanţei de la 4 la 0 puncte), bazat pe cazul prezentat, se 
referă la identificarea factorilor care au dus la blocarea 
comunicării cu familia, cea mai bună metodă de soluţionare a 
conflictului şi importanţa factorilor de stres ocupaţionali. Al 
doilea chestionar extensiv se referă la calitatea serviciilor 
medicale oferite, colaborarea cu echipa medicală şi echipa 
extinsă (echipa medicală - familie - pacient), implicarea în 
îngrijirea pacientei, atitudinea fiecărui participant la studiu faţă 
de pacientă şi familia acesteia. Interviul a fost condus prin 
întrebări deschise adresate atât personalului medical, cât şi 
familiei pacientei (tabelul nr. 1).  
 
Tabelul nr. 1. Chestionarul personalului medical 
Descrieți ce sentimente aveți față de pacientă, soțul și fiul 
acesteia 
Care este răspunsul dvs. emoțional când sunteți chemat în 
salonul pacientei? 
Care a fost evoluția sentimentelor dvs. față de pacientă, 
comparativ cu prima zi de internare? 
Care sunt nemulțumirile dvs. legate de acest caz? 
Care sunt satisfacțiile profesionale în acest caz? 
Care va fi prognosticul pacientei și al familiei? 
Care sunt, în opinia dvs., cauzele conflictului dintre personalul 
medical și familie? 
Care este abordarea corectă în acest caz? 
Cât de des vă identificați cu pacienta sau cu cineva din familia 
sa? 
Care ar fi putut fi, în opinia dvs., abordarea corectă a familiei 
pentru a-și exprima nemulțumirile? 

S-a coroborat ulterior cu observaţia directă a familiei 
pacientei în cursul programelor zilnice de vizită la salon de către 
medicul curant şi în cursul unei întâlniri cu psihologul instituției 
(toate acestea, deoarece familia a refuzat să-şi împărtăşească 
emoţiile, îngrijorările şi motivul ostilităţii faţă de echipa 
medicală). Am intenţionat să prezentăm o paralelă între evoluţia 
psiho-emoţională a familiei şi a echipei medicale, pentru a 
identifica în mod corect nevoile emoţionale şi sociale ale 
membrilor familiei. Familia pacientei, reprezentată de soţ, nu a 
dorit să răspundă întrebărilor special selectate, atitudinea lui 
fiind interpretată prin observaţie directă (metodă subiectivă) şi 
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presupuneri, care au fost corelate cu datele din literatură şi cu 
situaţii similare relatate de alte familii şi raportate în publicații.  
Ulterior am analizat răspunsurile şi am apreciat atitudinea 
echipei medicale faţă de pacientă şi familia acesteia (comunicare 
şi îngrijire), am stabilit felul în care au reacţionat la stresul 
cauzat de acest conflict şi am identificat soluţiile adecvate. 
 

REZULTATE 
Blocarea repetată a comunicării cu familia a fost 

cauzată, conform personalului medical, de soţul pacientei (56 
puncte) şi spitalizarea prelungită în clinică (39 puncte) (figura 
nr. 2).  
 
Figura nr. 2. Factorii care duc la blocarea comunicării cu 
familia 

 
Stresul psiho-emoţional al echipei de îngrijiri paliative 

a fost generat, în mare măsură, de atitudinea soţului faţă de 
personalul medical (57 puncte) şi, într-o foarte mică măsură, de 
procesul de îngrijire zilnică a pacientei (21 puncte) sau de 
atitudinea pacientei (10 puncte) (figura nr. 3).  
 
Figura nr. 3. Factori de stres ocupaționali ai echipei 
medicale 

 
S-au identificat cinci soluţii de rezolvare a situaţiilor 

conflictuale: limitarea accesului familiei la procesul de îngrijire 
a pacientei în clinică (52 puncte), transferul pacientei într-o altă 
unitate medicală (40 puncte), implicarea activă a unui 
psihoterapeut în acest caz (31 puncte), o nouă abordare a 
încercării de comunicare (24 puncte), schimbarea atitudinii 
echipei medicale (13 puncte).  

Membrii personalului medical s-au dovedit a fi, în 
proporţie de 93,75%, pe dea-ntregul interesaţi de pacienta 
internată în clinică şi majoritatea au considerat serviciile 
medicale oferite ca fiind bune şi foarte bune, datorită colaborării 
echipei medicale (100%) şi colaborării cu familia (50%) 
(figurile nr. 4 şi 5). 68,75% dintre membrii personalului medical 
au avut empatie faţă de pacientă şi 25% au fost prea implicaţi; în 
ceea ce priveşte atitudinea faţă de familie, numai 12,5% au 
arătat empatie, 50% au avut o atitudine indiferentă, 37,5% au 
fost supraimplicaţi şi nici un membru al echipei medicale nu a 

avut atitudine conflictuală sau de neglijenţă faţă de pacientă sau 
familia acesteia (figura nr. 6).  
 
Figura nr. 4. Calitatea serviciilor medicale oferite în Clinica 
de Oncologie, Îngrijiri Paliative pentru Pacienți Cronici 

 
 
Figura nr. 5. Colaborarea în cadrul echipei de îngrijiri 
paliative 

 
 

Figura nr. 6. Atitudinea personalului medical față de pacient 
și familia sa 

 
 

DISCUŢII 
Echipa de îngrijiri paliative este structurată în jurul 

elementului central, i.e. pacientul, şi este alcătuită din 
componentele de bază: familie şi personal medical. Între aceste 
trei entităţi se stabilesc relații strânse pe parcursul perioadei de 
evoluţie a bolii. Orice factor de stres psiho-emoţional, social, 
spiritual şi medical al oricăruia dintre componente, afectează în 
mod negativ automat celelalte două. Aceasta duce, în final, la 
scăderea calităţii vieţii pacientului, familiei şi echipei 
medicale.(11) Relaţionarea trebuie să se bazeze pe respect, 
adevăr şi încredere. Lipsa uneia denotă lipsă de încredere, 
comunicare proastă, scăderea performanțelor profesionale, 
sentimente de frustrare, anxietate şi agresivitate.(12) Unii 
parteneri de viaţă devin supra-protectori sau „controlori”. 
Aceasta afectează schimbul de informaţii, atât în cadrul familiei 
cât şi cu personalul medical.(13) În mod frecvent, ei preiau 
controlul, devenind „experţi” în tratamentul bolii.(14) 

Prezentăm câteva informaţii din experienţa familiilor 
care au avut grijă de persoane cu glioblastom: „Sunt foarte tristă 
şi foarte furioasă. Îl văd suferind şi transformându-se dintr-o 
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persoană atletică într-una care se mişcă cu mare dificultate. Din 
cauza localizării tumorii are deficit major de vorbire. Simt că 
înnebunesc să am grijă singură de el. Mă simt vinovată când 
plec de lângă el ca să fac lucruri pe care le făceam împreună, dar 
el nu mai este capabil să mă însoţească.”(14) 

În cazul nostru, familia pacientei a fost reprezentată de 
soţ, fiu şi noră. În conformitate cu interviul asistentelor şi 
observaţia directă, am descoperit faptul că soţul pacientei este 
obligat să facă faţă singur situaţiei, fără a primi ajutor de la 
ceilalţi membrii ai familiei (75% din membrii personalului 
medical au spus că nu îl cunosc pe fiul pacientei şi singura 
întâlnire a acestuia cu medicul curant a fost în plin conflict, când 
a afirmat că „mama sa trăieşte doar datorită faptului că este 
îngrijită de soţul său”, deşi era internată de mai bine de 9 
săptămâni. În plus, când soţului i s-a propus, după o lungă 
perioadă de spitalizare şi cereri din ce în ce mai mari din partea 
acestuia, să îi fie externată soţia şi să continue îngrijirile 
paliative acasă, cu posibilitatea de reinternare în funcţie de 
necesităţi, el a cerut să se continue tratamentul şi recuperarea în 
spital, deoarece este „singur” şi nu primeşte ajutor „acasă”, 
locuind în mediul rural, deşi avea membrii ai familiei care 
locuiau în Bucureşti. Am răspuns pozitiv cerinţelor pacientei şi 
soţului său, durata spitalizării fiind aprobată de Comisia 
Medicală a clinicii. După vizita zilnică la salon a pacientei, soţul 
era mereu supărat, câteodată furios, întotdeauna îngrijorat de 
complicațiile iminente și ireversibile ale bolii, blamând în 
continuu personalul medical la orice încercare de comunicare 
sau plângea; în ultima perioadă a internării chiar a evitat 
prezenţa în salon la vizită. De multe ori, în loc să aibă grijă de 
bolnavă, vorbea cu alţi pacienţi internaţi în alte saloane şi 
familiile acestora sau urmărea personalul medical care îşi 
îndeplinea atribuțiile zilnice, având o atitudine ofensivă şi 
chema asistenta medicală la soţia sa fără a avea un motiv 
justificat. Toate acestea au fost interpretate de personalul 
medical, fie în contextul stărilor de depresie, anxietate, supărare 
fiind „nepregătit să răspundă emoţional progresiei bolii şi morţii 
soţiei” sau fie din cauza tipului său de personalitate (contențios), 
cu încercări de preluare a controlului asupra tratamentului, 
îngrijirilor zilnice şi căutarea de vină în Sistemul Sanitar. 
„Evoluţia pacientei va fi nefavorabilă, iar comportamentul 
soţului se va înrăutăţi şi el va deveni din ce în ce mai agresiv”, 
„ceea ce va diminua calitatea vieţii pacientei şi personalului 
medical”. În ceea ce priveşte insatisfacţiile echipei medicale în 
acest caz, comportamentul soţului escaladase complet, vorbea 
mereu „dur, nerespectuos şi a fost mereu nefericit”. Interviurile 
şi chestionarele completate indică faptul că atitudinea echipei 
medicale faţă de pacientă a fost constant aceeaşi - „cu 
profesionalism, ca pentru orice pacient din serviciu”, fără situaţii 
conflictuale care să afecteze sentimentele de empatie şi 
serviciile medicale oferite. Din păcate, majoritatea membrilor 
echipei medicale au experimentat sentimente de frustrare şi 
insatisfacții profesionale şi atitudinea faţă de membrii familiei a 
fost de indiferenţă în 50% din cazuri şi de empatie în doar 
12,5%. Comunicarea cu familia ar fi putut fi realizată dacă 
„soţul pacientei ar fi mai înţelegător, mai binevoitor și mai 
respectuos faţă de personalul medical”, „având în vedere faptul 
că ştia diagnosticul şi avea toate informaţiile referitoare la 
evoluţia bolii”. 

Pacienta a fost transferată, prin Comisia Medicală a 
departamentului, într-o altă unitate medicală, cu resurse umane 
adecvate (personal medical suficient).  

În abordarea acestui caz, echipa medicală a dovedit 
maturitate, a reuşit ca în activitatea de îngrijire zilnică a 
pacientei să nu se reflecte efectele negative ale conflictului cu 
familia, a identificat în mod corect legăturile de cauzalitate, cu 
scopul de a găsi soluţii viabile pentru rezolvarea situaţiei, 

protejând toţi membrii personalului medical şi a reușit să 
menţină o balanţă şi o comunicare adecvată între membrii 
echipei. 
 

CONCLUZII 
În cadrul echipei de îngrijiri paliative, comunicarea 

trebuie să de bazeze pe respect mutual, încredere şi adevăr. 
Golurile de comunicare afectează în mod egal elementul central 
al echipei (pacientul) şi alţi membrii (familie, personal medical). 
Familiile pacienţilor cu stadii avansate de cancer pot beneficia 
de programe educaţionale care îi vor ajuta să-şi dezvolte 
abilităţile necesare pentru a-şi rezolva problemele şi frustrările şi 
să comunice adecvat cu personalul medical. 
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