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Motto
„Vezi, Watson, tu vezi, dar nu observi“
Sherlock Holmes 

Prezentarea aceasta a luat naştere din necesi-
tatea practică de a îmbunătăţi relaţia noastră cu paci-
enţii, ca să îi înţelegem mai bine şi să ne facem mai 
bine înţeleşi. Acest lucru se va face observând, folo-
sind toate simţurile şi interpretând datele în contextul 
particular al situaţiei respective. 

Se ştie că medicii reprezintă una din cele mai 
criticate categorii profesionale. Dar şi pacienţii îi de-
termină pe doctori să gândească într-un anume fel 
despre ei.

Un pacient timid şi nesigur, poate fi  confun-
dat la început cu un arogant. Se vorbeste de efectul 
Pygmalion (noi il catalogăm pe celălalt după propria 
noastra reprezentare a ceea ce credem că este). Cu-
noscând însă câteva date despre limbajul nonverbal 
şi despre tehnicile de comunicare, obţinem benefi cii 
reale în relaţia medic pacient. 

Prin natura muncii noastre de zi cu zi, venim 
în contact nu doar cu copii şi tineri ci, uneori, şi cu 
adulţi, „aparţinătorii“. Părinţi, bunici, sau, uneori, la 
consultaţii ad-hoc, personalul adult din şcoli. 

În topul pacientilor difi cili se încadrează:
1. Consumatorul de servicii la cerere – Se pre-

zintă foarte frecvent la cabinet. Nu este deloc dispus 
să renunţe la fumat, mâncăruri grase şi alte obiceiuri 
nocive, întrucât nu înţelege că tocmai acestea sunt ca-
uzele suferinţei lui. Este dispus să efectueze oricâte 
analize şi investigaţii, ba chiar le solicită expres

2. Eternul bolnav – Crede ca are multe boli 
(unele închipuite). Dacă a fost vindecat de o suferinţă, 
atunci el va reveni sa spună că are o nouă problemă. 
Este de fapt un ipohondru.

3. Negativistul neglijent – Nu ia medicamentele 
prescrise, nu respectă regimul alimentar sau restricţi-
ile recomandate, nu-şi face analizele sau investigaţiile 
necesare. Cu toate acestea, nu se consideră vinovat 
că rezultatul tratamentului nu-l ajută, eventual vinovat 
este, medicul.

4. Atotstiutorul Dr Google – Vine la cabinetul 
medical având stabilit un „autodiagnostic“. A auzit, 
a văzut la televizor, a citit pe internet, s-a interesat 
de tratamentul pe care-l primesc prietenii, familia şi 
vecinii. Foloseşte termeni medicali, deşi de multe ori 
incorect. Solicită să i se prescrie explicit un anume 
medicament sau o anume analiză, şi refuză alte vari-
ante.

5. Înghițitorul de medicamente – Acasă „în-
ghite“ orice îi recomandă vecinul, inclusiv o tinctură 
miraculoasă

A venit pentru un sirop sau o pilulă, pe care 
dacă nu le primeşte rapid, pleacă, fără comentarii, sau 
dimpotrivă, trântind uşa. 

6. Ignorantul – Nu ştie nici ce medicament a 
luat, nici pentru ce simptom sau pentru ce afecţiune. 
Nu este capabil să dea multe detalii despre boala sa. 
Este necesar să fi e contactaţi aparţinătorii ca să ofere 
datele necesare.

7. Sociabilul – Vine însoţit de o ceată întreagă 
de copii gălăgioşi. Provoacă dezordine şi stress, indi-
ferent că se afl ă în sala de aşteptare, în sala de trata-
mente sau în cabinetul doctorului

8. Non colaborantul – Nu aduce niciodată do-
cumentele necesare, analizele, scrisorile medicale etc. 

9. Guralivul – În sala de aşteptare, ca şi în cabi-
net, vorbeşte non-stop. Este nerăbdător, vrea să intre 
in faţă. În loc de evoluţia bolii, îşi povesteşte viaţa. 
Din când în când, mai strecoară şi câte un banc.

10. Neglijentul – Nu este prea atent cu igiena 
sa corporală

11. Simulantul – Pretinde că este foarte bolnav 
deşi nu găsim semne obiective de boală.
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Articole științifi ce 

Avem nevoie să învăţăm să-i „citim“ şi să gă-
sim cel mai potrivit mod de comunicare cu pacienţii 
noştri. Şi să învăţăm cum, şi ce să le comunicăm.

Kinezica [1]
Un scurt istoric

• 1872: Charles Darwin este primul care vor-
beşte despre „exprimarea emoţiilor la oameni şi ani-
male“ 

• 1950: Ray Birdwhistel, antropolog ameri-
can, denumeşte „kinezică“ această comunicare fără 
cuvinte a trupului, aratând că gura transmite cuvinte 
(uneori atent „meşteşugite“), în timp ce trupul – prin 
mişcare, postură şi expresii – transmite mesaje proprii

• Desmond Morris defi neşte gestul ca „o acţi-
une care transmite un mesaj vizual unui observator ... 
şi îi comunică acestuia o informaţie“ 

• 1970 : Paul Ekman si Wallace Frisen, de la 
Universitatea din California, au dezvoltat mai departe 
modelul kinezic, vorbind de 5 tipuri de gesturi:

– ilustratorii – care însoţesc discursul şi îl sus-
ţin – gestul cu palma este de multe ori inconştient

– emblematice – gesturile tipice fi ecărei cul-
turi – degetul mare orientat în sus 

– emoţionale – inconştiente
– adaptatorii – auto-adaptori (frecarea sau atin-

gerea feţei, schimbările de postură şi mişcarea) şi 
adaptori obiectuali (jocul cu creionul sau cu bijute-
riile)

– reglatorii – indicatori de intenţie (datul din 
cap, contactul vizual, schimbarea poziției corpului)

În practică trebuie să căutăm, în principal, două 
categorii de indicatori, care să ne furnizeze informaţii 
despre:

• Semne de confort sau disconfort (sau anxie-
tate, teamă, ostilitate, nervozitate)

• Limbaj corporal deschis (primitor, relaxat şi 
condescent, lipsa barierelor (mâinile sunt la vedere, 
posibil cu palmele expuse, postura este liberă, con-
tactul vizual este bun) sau închis (membrele apropiate 
de corp, bariera prin încrucişarea braţelor, umeri în-
cordaţi, picioarele încrucişate, evită contactul vizual) 

Este esential să daţi atenţie celor trei C:
• Contextul în care are loc comportamentul – 

un om cu capul plecat, privirea în jos – poate fi  un 

depresiv, dar poate fi  şi un sportiv întors de la antrena-
ment şi obosit, poate fi  un plictisit sau, doar un nesigur

• Concordanţa – trebuie verifi cat care cuvinte 
se potrivesc (sau nu) cu gesturile pacientului Braţele 
încrucişate, evitarea privirii nu sunt în concordanţă cu 
afi rmaţia „îmi place“

• Corpusurile – nu putem judeca dupa un sin-
gur gest, ar fi  ca un singur cuvânt în loc de propoziţia 
întreagă. Trebuie să căutam grupuri de gesturi care 
concordă – pentru a interpreta corect limbajul trupului

Comunicarea:

• „Oamenii se urăsc pentru că se tem unii de 
alţii; se tem pentru că nu se cunosc; nu se cunosc pen-
tru că nu comunică“ (Martin Luther King)

• „Comunicarea umană este un proces în care 
o minte poate să o infl uenţeze pe alta“ (Warren Waver, 
informatician)[2]

• Noica vorbeşte de comunicarea interumană 
care, în afară de defi niţia de gen DEX : „a face cunos-
cut, a da de ştire, a informa, a inştiinţa, a spune sau 
a vorbi“, mai transmite emoţii, sentimente, atitudini, 
idei, opinii, fapte , şi subînţelesuri

• Comunicarea înseamnă limbaj verbal, si non-
verbal. Limbajul trupului este în felul său „fereastra 
spre mintea unei persoane“ 

• Conceptul de „inteligenţă emoţională“ a sub-
liniat importanța empatiei – capacitatea de a „rezona“ 
şi de a sesiza ce simt alţii fără ca aceştia să o spună

Principii de comunicare [2]
1. Comunicarea este inevitabilă. Comunică 

vorbele şi gesturile, dar şi lipsa lor. Există şi o teh-
nică, numită a „tăcerii active“: se lasă o frază netermi-
nată – şi, din ceea ce spune interlocutorul şi cum reac-
ţionează, se obţin informaţii. Comunică şi paloarea şi 
roşeaţa obrajilor, poziţia corpului, tonul vocii etc

2. Comunicarea se dezvoltă pe doua planuri: 
conținutul și relația

Conţinutul oferă informaţii, relaţia dintre cele 
două persoane oferă informaţii despre informaţii. 
Aceasta înseamnă, de exemplu, că dacă aceleaşi cu-
vinte sunt rostite pe tonuri diferite, ele comunică lu-
cruri diferite: „Tonul face muzica“

3. Comunicarea nu este „unidirecţională“. Fie-
care efect este şi cauză în acelaşi timp
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4. Comunicarea înseamnă informaţie „digitală“ 
(procesată de sistemul nervos central) şi „analogică“ 
(procesată de sistemul nervos vegetativ)

„Digital“ înseamnă că simbolurile-cuvinte sunt 
transpuse ca într-un cod binar cu „da“ şi „nu“ la nive-
lul neuronilor şi sinapselor

„Analogic“ se referă la faptul că informaţia 
conţinută de stimulii non-verbali este transpusă în 
limbaj biochimic, la nivel hormonal.

5. Comunicarea este ireversibilă. Mesajul, bun 
sau rău, odată emis şi recepţionat, nu mai poate fi  luat 
înapoi. 

6. „Comunicarea implică raporturi de putere în-
tre parteneri, iar tranzacţiile dintre ei pot fi  simetrice 
sau complementare“

„Tranzacţiile simetrice“ sunt cele în care parte-
nerii îşi refl ectă reciproc comportamentul, punându-se 
pe poziții de egalitate. Dacă un partener este agresiv, 
şi celalalt răspunde prin agresivitate. Daca unul este 
pasiv, şi celălalt se comportă pasiv.

„Tranzacţiile complementare“: comportamen-
tul unuia provoacă la celălalt un comportament com-
plementar. 

Tranzacţiile simetrice instituie relații de „ega-
litate“, minimizând diferenţele dintre partenerii de 
dialog, şi fac posibilă negocierea (dar fac posibil şi 
confl ictul: când unul se înfurie, se înfurie şi celălalt)

Tranzacțiile complementare: se intensifi că di-
ferenţele dintre interlocutori: unul domină, iar celălalt 
acceptă să fi e dominat

Comunicarea implică acomodarea şi ajustarea 
comportamentului şi pentru a ajunge la un acord, este 
nevoie de a armoniza opiniile şi interesele.

Conținutul comunicării
1.Limbajul digital, verbal, este bazat pe cuvinte
2. Limbajul analogic: se bazează pe asemănare 

şi asociere, comunicând mesaje fără ca acestea să fi e 
obligatoriu decodifi cate de trimiţător la nivelul conşti-
inţei. Cuprinde limbajul paraverbal, adică înţelesurile 
de dincolo de cuvinte, prin tonul, volumul şi ritmul 
vocii, şi limbajul trupului, adică întregul complex de 
stimuli şi semnale transmise prin postură, fi zionomie, 
mimică, gestică, privire şi distanţe

Relatia de comunicare poate fi :
1. pozitivă (acceptare, aprobare, simpatie, prie-

tenie, supunere, admiraţie)

2. neutră (indiferentă)
3. negativă (respingere, dezaprobare, discon-

fort, dominanţă, duşmănie, dispreţ etc)
Când o relaţie are o încărcătură emoţională in-

tensă, mai ales negativă, planul relaţiei tulbură pla-
nul conţinutului, iar informaţia transmisă poate să se 
piardă sau să fi e percepută distorsionat. Când suntem 
furioşi, obosiţi, ostili sau necăjiţi peste măsură, ca şi 
atunci când suntem copleşiţi de bucurie sau plăcere, 
nu mai „auzim“ la fel cuvintele, nu le mai decodifi -
căm sensurile. Ne mai poate salva doar limbajul tru-
pului (privirea, distanţa, postura, mimica, gestica)

Nivelurile comunicării umane [2]
1. Comunicarea intrapersonală. Când o per-

soană ascultă propria voce interioară, se întreabă şi îşi 
răspunde. Aici ne putem înţelege şi cunoaşte, sau ne 
putem minţi pe noi înşine

2. Comunicarea interpersonala . Ne ajută să 
transmitem altcuiva voinţa proprie, să-l conducem sau 
măcar să-l infl uenţam, făţiş sau din umbră. Ne sati-
sface nevoia de afecţiune si recunoaştere a valorii per-
sonale, dar şi nevoia de a controla, domina şi impune 
(de care nu vorbeşte Maslow în piramida sa)

Comunicarea de grup. În psihoterapie, gru-
purile de comunicare de patru persoane, care joacă 
diverse roluri, s-au dovedit extrem de efi cace, com-
parativ cu perechile sau cu colectivităţile de mari di-
mensiuni. (Pentru grupurile mai mari se poate încerca 
modul „brainstorming“)

Comunicarea publică : este orice cuvântare, 
expunere sau prezentare susţinută în faţa a cel puţin 
3 persoane, este o formă de discurs public. Arta reto-
ricii antice ar trebui studiată şi în facultatea de medi-
cină. 

De multe ori, obiectivul nu este transmiterea 
de informaţii precise şi amănunţite, ci câştigarea pu-
blicului – care poate fi , cum bine ştim, ostil, neutru, 
indecis, neinformat sau susţinător

Tehnici de comunicare în grup:
1. „Tehnica manuscrisului“ constă în lectura 

unui text redactat anterior. Citirea se face de pe pa-
gini scrise, de pe panouri mari, de pe ecrane sau de pe 
banda creata cu tehnica laser, invizibilă pentru audi-
toriu. Metoda este mai rigidă şi lipseşte intercomuni-
carea cu publicul
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2. Tehnica memorizării constă în învăţarea pe 
de rost a unui text pregatit dinainte, simulând o oare-
care spontaneitate

3. Tehnica improvizaţiei (aparente): nu exclude 
pregătirea din timp a discursului, dar se rezumă la me-
morizarea frazelor de deschidere şi încheiere, a ideilor 
principale şi a frazelor cheie. Spaţiile rămase „goale“ 
sunt „umplute“ spontan cu ceea ce se potriveşte mai 
bine cu publicul, ambianţa şi împrejurările. Aceasta 
tehnică permite o conduită „naturală“ şi cea mai bună 
relaţie cu publicul

4. „Tehnica impromptu“ este discursul pentru 
care vorbitorul nu s-a pregătit deloc – în situaţii pre-
cum examenele, mesele rotunde, şedinţele şi intervi-
urile . Difi cultatea majoră este depăşirea barierei psi-
hologice din faza de început

5. Comunicarea de masă se face prin produce-
rea şi difuzarea mesajelor scrise, vorbite, vizuale sau 
audiovizuale, prin multe forme (carte, presă scrisă, 
audiovizual – radio, televiziune, internet). Dar toate 
sunt impersonale . Există mass-media „reci“ (telefo-
nul, televiziunea) – care ating mai multe simţuri si-
multan şi implică mai superfi cial receptorul) şi mass– 
media „fi erbinţi“ (radio, fotografi a, cinematograful)– 
care ating un singur simţ, implicând intens senzorial 
auditoriul.

Proxemica (1960, Edward Hall) 
adică despre zone şi distanţe interpersonale, 

„spaţiul personal“, sau „sfera invizibilă de protecţie“ 
Zone şi distanţe interpersonale [4]
Nevoia de spaţiu variază de la o persoană la 

alta, de la un popor la altul, de la o profesie la alta. 
Încălcarea „spaţiului personal“ generează disconfort, 
stinghereală, nervozitate şi confl icte. Creşte nivelul 
adrenalinei şi organismul începe să producă hormoni 
de luptă. (De aceea ne irită aglomeraţia din lift sau din 
tramvai)

Când cineva are veşti bune sau sentimente 
bune, manifestă tendinţa de a se apropia de interlo-
cutor . Când are veşti proaste, sau sentimente ostile, 
ia distanţă în mod instinctiv. Distanţarea fi zică se tra-
duce, în general, prin dezacord de opinii şi credinţe, şi 
distanţare afectivă

1. Zona intimă (0 – 45 cm) – este distanţa în 
care permitem doar accesul celor apropiaţi. Zona 0-15 
cm este zona rezervată intimităţilor (iubit, soţ, copii), 

iar 15-45 cm este pentru celelalte rude şi prieteni 
apropiaţi. Cineva sigur pe sine îi lasă pe ceilalţi să se 
apropie mai mult. Cineva nesigur păstrează distanţa

La masa „tratativelor“, fi ecare persoană îşi 
consideră „teritoriu personal“ şi ca parte a zonei sale 
„intime“, jumătatea sa de masă. Scrumiera, bricheta, 
stiloul, ţigările, sau zaharniţa, paharul, toate sunt fo-
losite pentru a trasa „graniţele“... Şi mâinile pot fi  fo-
losite pentru a delimita propriul teritoriu, prin aşeza-
rea lor pe masă Orice încălcare a teritoriului de către 
interlocutor, va fi  percepută ca agresiune şi presiune 
psihologică

Cercetări recente au arătat totuşi, că pătrunde-
rea în zona intimă a celuilalt şi atingerea fi zică, de 
exemplu strângerea uşoară a antebraţului persoanei, 
măresc sentimentul de intimitate la nivel subconştient 
şi facilitează obţinerea unor comportamente favora-
bile de la interlocutor 

Condiţia conform căreia lăsăm de bună voie pe 
cineva să pătrundă în zona noastră intimă, este încre-
derea. Atentie, nu primim în zona intimă pe oricine în 
care avem încredere! Dacă, însă , lăsăm pe cineva să 
pătrundă, o facem numai pentru că avem încredere. 
Cineva care desconsideră zona intimă a altcuiva, des-
consideră , în acelaşi timp, şi persoana respectivă!

Cu cât statutul unei persoane este mai înalt, cu 
atât mai întinsă devine zona sa intimă 

2. Zona personală ( 45– 120 cm) este ca un al 
doilea cerc invizibil. E permisă intrarea persoanelor 
familiare (soţ/ soţie, iubită, prieteni apropiaţi, copii). 
Mai concret, sunt acele persoane cu care nu suntem 
atât de apropiaţi încât să le permitem intrarea în zona 
intimă – dar nici atât de străine încât să râmână în 
afara zonei noastre apropiate 

Biroul ca zonă personală este diferit în funcţie 
de ţară: pentru un neamţ uşa este închisă şi trebuie 
să baţi ca să intri. Pentru un american, uşa este per-
manent deschisă – dar cel care doreşte o discuţie se 
opreşte în cadrul uşii deschise şi întreabă dacă ai un 
minut. Moda birourilor în spaţii deschise determină 
oamenii să folosească alte obiecte pe post de bariere: 
rame foto, dosare, computere, ghivece cu fl ori

În lift, tren, tramvai sau metrou, pentru a face 
faţă invadării spaţiului personal, recurgem la: evitarea 
contactului vizual, întoarcerea capului, adoptarea unei 
poziţii inchise, eventual cu un ziar pe post de barieră.
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3. Zona socială (1,20 m– 3,5 m) – este cercul 
în care sunt primiţi colegii, şefi i şi clienţii, agenţii 
comerciali, cunoscuţii etc. Adesea se interpune supli-
mentar o masă, tocmai pentru a garanta respectarea 
distanţei.

4. Zona publică (peste 3,5 m) este distanţa 
pentru raporturile ofi ciale. La nivelul zonei publice 
(peste 3,50 m) sunt ţinuţi necunoscuţii, cunoştinţele 
superfi ciale, conferind protecţie şi dominanţă psiholo-
gică personajelor de după catedră, amvon sau tribună. 
Unele persoane publice îşi păzesc distanţa publică cu 
bodyguarzi 

Zona publică mai cuprinde şi intervalul care îl 
desparte pe profesor de clasa lui, pe un lector de parti-
cipanţii la o conferinţă [4], mărimea zonei publice în-
tinzându-se până aproape la infi nit, sau atât de departe 
cât poate înregistra aparatul foto; defi niţia a fost intro-
dusă pentru că există un fenomen care priveşte actorii 
şi vedetele, precum şi persoanele publice. Din punctul 
de vedere al vedetei, oamenii din jur sunt spectatori pe 
care nu îi cunoaşte şi pe care nu vrea să îi cunoască, 
şi de aceea îi menţine în zona sa publică . Vedeta în 
schimb, a fost la spectator acasă, pe ecranul televizo-
rului, atât de des, încât acesta îl consideră aproape ca 
facând parte din familie! 

Ideea de reţinut este că există o relaţie directă 
între desconsiderarea zonei spaţiale a celuilalt – şi 
faptul de a te apropia prea mult de acesta în sens fi gu-
rat. Oamenii care se apropie fi zic prea mult de inter-
locutori, de obicei încalcă şi zona intimă psihologică, 
sau cum se spune, se bagă prea mult şi în sufl etul lor. 

Alte mesaje spaţiale [2]
O persoană timidă, complexată sau nesigură, 

are tendinţa să ocupe cât mai puţin spaţiu. Îşi ţine mâi-
nile strâns lipite de corp şi haina încheiată, ocupă doar 
un colţ de scaun şi de masă. Spaţiul său redus este 
semnal al defi citului de încredere şi de putere. 

Conştient sau nu, pentru a semnaliza putere şi 
siguranţă, oamenii încearcă să-şi măreasca spaţiul, 
prin: coafuri înalte, perniţe la umeri, tocuri înalte, 
haina descheiată, loţiuni puternic mirositoare, scaune 
şi birouri mari. Oamenii care ocupa mai mult spaţiu 
sunt, se pare, mai buni negociatori (absolvenţii Uni-
versităţii Pittsburg cu înălţimea peste 1,90 m , au obţi-
nut salarii cu 12% mai mari la negocieri, decât colegii 
lor mai scunzi)

Intuitiv, distanţa optimă între doua persoane, 
este cea la care învelişurile lor spaţiale se ating, dar 
nu se suprapun (două cercuri tangente)

Plasamentul în spaţiu [5]
Oamenii se simt mai în siguranţă aşezaţi cu 

spatele la perete. Aşezarea partenerului de discuţie 
cu ochii spre soare, cu spatele la o uşă sau la un hol 
pe unde se circulă, lângă un calorifer dogoritor, pe un 
scaun foarte scund sau pe un fotoliu luxos dar care 
scârţâie, pot aduce avantaje reale, creşte tensiunea 
psihică, cresc pulsul şi tensiunea arterială.

Mesele înalte şi scaunele joase creeaza un 
„handicap“. 

Masa – instrument al comunicării [5]
• Poziţia „faţă în faţă“ = competiţie
• Poziţia „alături“ (pe aceeaşi latură a mesei) = 

cooperare
• Poziţia de „colţ“ = comunicare
Sunt recomandate:
• „faţă în faţă“: când întâlnirea are loc în biroul 

(pe „teritoriul“) partenerului
• „alături“: („cot la cot“): când se urmăreşte eli-

minarea suspiciunilor partenerului, sau atenuarea unei 
dispute sau a unui confl ict (astfel se pot şi ascunde 
mesajul privirii, fi zionomiei și mimicii). Se preferă să 
alegeţi poziţia din stânga (partenerul, fi ind în dreapta, 
e nevoit să se întoarcă şi să facă mişcări suplimentare 
când îi arătaţi ceva la documentaţii sau probe)

• „de colţ“: este cel mai bun plasament pen-
tru tratative, oferă posibilitatea de a urmări privirea 
şi gesturile. În genere, persoana plasată pe latura mai 
lungă a mesei, are un uşor avantaj (posedă teritoriu 
mai mare )

• Plasamentul în „U“: (în sălile de consiliu) : 
şeful stă în capul mesei (aşezarea denotă mentalitate 
autoritaristă)

• Masa rotundă sau eliptică : creează o atmo-
sferă „democratică“ şi mai relaxată; atenuează com-
petitivitatea şi facilitează convingerea, atitudinea fa-
vorabilă şi acordul

Masa de acasă ne spune, dintr-o privire, 
multe….[5]

• Acolo unde masa este rotundă, va fi  vorba 
mai curand de o familie deschisă, democratică, în care 
se comunică mult şi sincer

• Masa pătrată: familii necomunicative, închise 
şi secretoase
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• Masa dreptunghiulară: familie autoritară, cu 
ierarhii bine stabilite

Analiza tranzacţională [2]

Practic, oamenii nu sunt tot timpul la fel . Vo-
cea şi privirea, fi zionomia şi mimica se schimbă de la 
o situaţie la alta. Eric Berne vorbeşte despre trei stări 
ale eu-lui, corespunzătoare cu etapele vieţii: copil, pă-
rinte, adult

Starea eului Copil
Indiferent de vârstă, persoana în starea Copil 

simte, gândeşte şi acţionează ca un copil în primii 5 ani 
de viaţă. Percepe lumea prin ceea ce simte – nu prin 
ceea ce gândeşte despre ea. Imaginează, visează, se 
joacă, intuieşte, doreşte, se înfurie când nu primeşte, 
este curios, entuziast şi egoist. Spune: mi-e cald, mi-e 
frig, mi-e teamă etc. Este guvernată de principiul plă-
cerii, nu se supune de bunăvoie interdicţiilor şi dis-
ciplinei. Vrea să fi e sătul, să doarmă, să iubească şi 
să fi e iubit. Comportamente: râde, plânge, saltă, dan-
sează, face mutre, se bosumfl ă, se joacă, mâzgăleşte, 
bate din picior, descompune mecanisme, inventează. 

Expresii verbale: Vreau şi eu! Îmi place. În-
cerc şi eu! Dă-mi! Asta-i a mea! Ah! Oho! Lasă-mă în 
pace! Nu ai dreptul să… Ce frumos! Hai să ne jucăm! 
Mi-e cald. Sunt imposibil! Nu mai vorbesc cu tine! 
Eşti prost! Toate mi se întâmplă numai mie! 

În ciuda „copilăriilor“, starea Copil nu este de-
loc puerilă; aici se afl ă energia, naturaleţea, spontane-
itatea, intuiţia şi partea sensibilă a personalităţii

Starea eului Adult
Observă atent, interpretează datele, testează, 

trage concluzii. Ascultă, se informează, se detaşează 
emoţional, se bazează pe experienţa proprie. Foloseşte 
interogaţii, parafraze şi reformulări : „Dacă am înte-
les bine doriţi să…“ „Ideea ar fi  …“ „Care este pro-
blema?“ „Reformulaţi, vă rog“ „Eu gândeam că…“ 
„Este probabil să…“ „Există următoarele variante…“ 
Vocea este neutră, destinsă, clară, calmă. Postura tru-
pului este dreaptă, destinsă. Gesturile sunt deschise, 
dezinvolte, dar neutre. 

Nu se lasă tulburat de emoţii şi sentimente. Nu ia 
decizii nefondate şi nu face promisiuni fără acoperire. 

Dezavantaj: este efi cient, dar rece (funcţio-
neaza abuziv în Adult, fără a lua în seamă nevoile din 
starea Copil şi valorile din Părinte)

Starea eului Părinte
Conceptul este: „aşa cum am învăţat de la pă-

rinţi“ , în cei „7 ani de acasă“. Mesajele parentale se 
„depozitează“ şi infl uenţează comportamentul uman, 
spre:

1. reproducerea şi copierea comportamentelor 
parentale, şi

2. transmiterea mesajelor parentale către alte 
persoane

În starea Părinte, indiferent de vârsta biologică, 
persoana simte, gândeşte şi se comportă copiind fi gu-
rile parentale. Generalizează, fără să fi  trecut neapărat 
prin experienţa respectivă. „Nu trebuie să ai încredere 
în bărbaţi“ sau „Toţi şefi i sunt oameni răi“ , este vorba 
de experienţa mamei sau a bunicii, nu de cea personală

Starea Părinte este forul superior, al „modele-
lor“ bune de urmat .Este activată spontan în relaţia cu 
propriii copii – dar şi cu alţi adulţi pe care, conştient 
sau nu, îi percepe drept „copii“

Figurile parentale reproduse pot fi : mama, tata, 
profesorul, medicul, preotul, unchiul, bunicul, fratele 
mai mare, vedeta preferată, eroul literar, şeful, patro-
nul etc (modelele culturale)

Interdicţiile şi obligaţiile din forul parental se 
transformă în principii de viaţă : „TREBUIE să…“ (să 
fi u amabil , să fi u tare, să fi u perfect – dar şi: trebuie să 
stau la o parte, să cer, să nu cer, să-mi fac datoria etc)

Sunt încăpăţânaţi, atotştiutori, gata să dea 
sfaturi, să critice, să judece, să pedepsească, să con-
damne. Dar şi să protejeze, să îngrijească, să asigure, 
să mângâie 

Copil– Adult– Părinte
• Un copil de 6 ani se afl ă în starea Părinte, 

atunci cand spune :“ Tată, eşti rău dacă vii târziu acasă 
şi o superi pe mama!“ 

Indiferent de vârstă, o persoană normală func-
ţionează trecând de la o stare la alta, iar răspunsul în 
diferite situatii poate varia, în funcţie de starea în care 
ne afl ăm 

Exemplu: muzica dată tare. Reacţii posibile în 
diferitele stări sunt 

• Părinte: cum pot să asculte asta?
• Adult: Muzica tare mă împiedică să te aud
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• Copil: mi-e o poftă nebună să dansez

După ce a conştientizat senzaţiile şi sentimen-
tele (Copil), persoana trece în Adult pentru că trebuie 
să ia o decizie, şi în acest scop, consultă morala paren-
tală – devenind Părinte. 

Dacă ceea ce doreşte C este permis de P, este 
simplu: Adultul va crea condiţiile necesare rezolvării 
problemei

Dacă ceea ce doreşte C nu este permis de P, A 
are rolul de a media confl ictul interior, în mod convin-
gător şi realist

Analiza tranzacţională. Strokes [2] defi nește 
semnele de recunoaştere ale unei persoane, pe plan 
psihologic şi social. Este denumirea generică pentru 
orice semn de valorizare: (verbal, prin cuvinte, sau 
nonverbal: zâmbet, sărut, privire, mângâiere, atingere, 
vorbă, cadou, medalie, bomboană, compliment – dar 
şi: critica, palma, bătaia, înjurătura etc)

Tipuri de stroke
• Pozitiv condiţionat: „te apreciez, dacă meriţi“ 

(este pozitiv pentru că e agreabil, şi condiţionat pentru 
că este dat „la schimb“) după principiul „do ut des“

• Pozitiv necondiţionat: „te apreciez, indiferent 
dacă te comporţi ca să meriţi asta sau nu“; principiul 
este distructiv (primeşti fără să dai; copiii „de bani 
gata“ )

• Negativ condiţionat : „te pedepsesc pentru că 
altceva aşteptam de la tine“ 

• Negativ necondiţionat: „nu pot avea încre-
dere în tine, orice ai face şi ai spune“ ; „te pedepsesc, 
oricum“ – este total distructiv

Tranzacţia (Oamenii oferă şi primesc strokes)
Tranzacția paralelă: strokes-urile, stimulul, şi 

replica sunt paralele, altfel spus, stimulul primeşte 
exact replica aşteptată

Exemplu: Copilul întreabă: de ce este aşa 
scump cutare obiect? Dacă întreb uimit şi timid (sta-
rea Copil) , este posibil ca , interlocutorul să treacă în 
starea Părinte, şi se va adresa stării mele Copil, ţinân-
du-mi o predică despre ce înseamnă preţurile astazi. 
Afl at tot în starea Copil, voi fi  impresionat de dojană 
şi voi da replica : „Da, da… Îmi pare rău, n-am vrut 
să vă supar“ 

Tranzacţia paralelă este perfectă pentru conti-
nuarea comunicării

Tranzacţia încrucişată: vectorii emoţionali se 
încrucişează, şi de regulă se produce ruptura comu-
nicării

Exemplu: Soţul: „Ştii unde sunt ochelarii mei?“ 
(Adult) Soţia: „De ce trebuie tot eu să am grijă de 
toate?“ (Copil) Apare riscul unei dispute. Un răspuns 
Adult ar rezolva problema

Tranzacţia dublă: se lansează simultan 2 me-
saje, unul aparent şi altul ascuns

Exemplu: Subaltern: „aseară am baut prea 
mult. Mă doare capul (şi în subconştient: Îmi pare 
rău, sefule)(A, C) Şef: „am văzut şi eu cum arăţi (în 
subconştient: „te iert“. )(A, P)

Observaţie: ceea ce se întâmplă în realitate, este 
ÎNTOTDEAUNA rezultatul mesajului ascuns 

Luarea deciziilor 
Luarea deciziilor ca adult poate să depindă de 

mesajele primite anterior, de educatie etc . Concret, 
sunt descrise 6 tipuri de scenarii, după care oamenii 
iau decizii de-a lungul vieţii. Rostul scenariilor lui 
Eric Berne ar putea fi : Dacă vrei să-ţi schimbi viaţa – 
conştientizează scenariul şi „scrie-l“ din nou! 

1. Înainte: Hercules – „Înainte datoria, după 
aceea, plăcerea“ sau „nu mă pot bucura de ceva, îna-
inte de a-mi termina treaba“ Amână mereu bucuriile. 
„După ce vor creşte copiii“, „după ce voi avea o casă“, 
„dupa ce...“ Eroul grec Hercules are de trecut prim 12 
încercări înainte de a intra în Olimp

2. Aproape: Sisif – Sisif a fost condamnat să 
rostogolească o piatră spre vârful muntelui, mereu şi 
mereu.

Scenariul este „încă și încă“, sau „aproape“. 
Sunt cei care în copilărie au avut un eşec, şi îl poartă 
cu ei în subconştient . Sunt persoanele care „se îneacă 
la mal“ şi nu termină ce au de făcut; sunt aproape de 
avansare la serviciu sau de premiere la şcoală, dar, în 
ultimul moment, îşi pun singuri beţe în roate, şi o iau 
de la început.

Un subtip este scenariul „aproape 2“ – o per-
soană care, aparent, reuşeşte în ce-şi propune, dar , în 
loc să se odihnească şi să se bucure de succes, ţinteşte 
mai sus, mereu mai sus, şi nu-şi găseşte liniştea. Se 
împlineşte material şi social, dar nu are timp să guste 
bucuriile vieţii. Mesajul restrictiv este „fi i perfect“
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3. După: Damocles – „Astăzi petrec şi mă 
amuz, mâine voi plăti pentru asta“, sau „să-mi fac de 
cap cât sunt tânăr, după aceea vor fi  multe renunţări şi 
constrângeri“. Ideea de bază este „întâi plăcerea, după 
aceea datoriile şi plata“ Stoarce toate bucuriile vieţii, 
ştiind că are mereu deasupra capului sabia suspendată 
de un fi r de păr, ca tiranul Siracuzei 

4. Niciodată: Tantal – Pentru vina de a fi  servit 
bucate gătite din carnea propriului său fi u la un os-
păţ al zeilor, Tantal, regele Frigiei, a fost condamnat 
pentru eternitate să rabde de foame şi de sete. Dar nu 
oricum, ci având la un pas de el, apa şi hrana.

Tema este : „Orice aş face, nu voi putea obţine 
niciodată ceea ce îmi doresc mai mult“ sau „niciodata 
nu voi reuşi“. In realitate, deşi spune că doreşte ceva, 
persoana nu caută, nu cere şi nu profi tă de oportunităţi 
ca să-şi împlinească ceea ce afi rmă că doreşte. 

In copilărie, aceste persoane au primit de la pă-
rinţi sau de la alte fi guri parentale (medici, educatori, 
profesori etc) interdicţia repetată de a nu face tocmai 
ceea ce aveau mai mult chef să facă. Şi ca adulţi, ajung 
să le fi e frică tocmai de ce le place mai tare. 

5. Întotdeauna: Arahne – Tânara fi ică a Lydiei 
ţesea divin, chiar a întrecut-o pe zeiţa Athena – şi ca 
pedeapsă, a fost transformată în păianjen, ca să-şi 
ţeasă pânza pentru eternitate . 

Aceste persoane se miră adesea „de ce mi se 
întâmplă întotdeauna la fel?“. Aparent fac eforturi de 
a schimba ceva dar eşuează sistematic, repetând fără 
să-şi dea seama aceleaşi greşeli, de fi ecare dată.

6. Fără sfârșit: Filemon și Baucis – „eu nu 
mi-am programat nimic şi nu ştiu ce să fac acum“. Au 
urmat toată viaţa instrucţiuni, şi când ies la pensie, nu 
ştiu ce să facă cu timpul lor, se simt pierduţi şi dezo-
rientaţi în vacanţe şi concedii sau în şomaj, ajung să 
vegeteze

Filemon şi Baucis, săraci locuitori ai unui sat 
din Frigia, îi găzduiesc pe Zeus şi pe Hermes cu multă 
bunăvoinţă. In schimb, cer doar să rămână paznici ai 
templului – iar Zeus îi preschimbă într-un stejar (File-
mon) şi un tei (Baucis) tocmai pentru ca relaţia lor să 
dăinuie dincolo de moarte

Aceste scenarii servesc doar pentru a fi  recu-
noscute... și schimbate.

Forme de comunicare non verbală în relaţia medic pacient [3]

Forme de comunicare Efi ciente Inefi ciente

Distanţa Egală cu lungimea braţelor Foarte mare sau prea mică

Atenţia Consacrată total interlocutorului Dispersată spre mai multe activităţi

Deplasarea De apropiere (aplecare spre 
interlocutor) De îndepărtare sau de apropiere reticentă

Postura Relaxată dar atentă , aşezat uşor 
înclinat în faţă

Rigidă, aşezat înclinat spre spate, sau 
lascivă

Contactul vizual Permanent, cuviincios, priveşte în ochi Absent/ sfi dător/. intermitent

Forma de comunicare Efi ciente Inefi ciente

Timpul Răspunde prompt Grăbit, nu îşi întrerupe activităţile anterioare

Poziţia picioarelor şi 
a mâinilor în postura 
şezândă

Retrase, nederanjante, neostentative Folosite pentru a impune distanţa

Mobilierul Folosit pentru apropiere Folosit ca barieră

Îmbrăcămintea Decentă, de bun gust Ţipătoare, neglijentă , provocatoare
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Forma de comunicare Efi ciente Inefi ciente

Ritmul vorbirii Moderat sau mai scazut Precipitat, nerabdător, foarte rar sau ezitant

Nivelul atenţiei Alert pe tot parcursul conversaţiei Apatic , adormit, forţat sau nervos

Expresia facială Zâmbitoare, în concordanţă cu 
sentimentele Privire opacă, încruntare

Gesturile Pun in evidenţă cuvintele , calde, 
relaxate

Distrag atenţia de la discurs , în discordanţă 
cu vorbirea

Manierisme 
(comportamente bizare) Absente sau nederanjante Evidente, stânjenitoare

Volumul vocii Moderat, usor de înţeles Foarte puternic/ foarte slab

Bariere de comunicare date de clasa socială şi nivelul de educaţie

Clasa socială exemple

Profesionişti cu înaltă califi care Experţi contabili, medici , jurişti

Profesionişti intermediari Manager, profesor, asistentă medicală

Lucrători non– manuali califi caţi Funcţionari, secretari, vânzători

Lucrători manuali califi caţi Şoferi de autobuz, mineri, dulgheri

Lucrători parţial califi caţi Agricultori, poştaşi, taxatori

Lucrători necalifi caţi Muncitori necalifi caţi, spălători, docheri 

Alte difi cultăţi de comunicare [2]
Să nu presupunem automat că dacă pacientul 

nu pune întrebări, înseamnă că nu doreşte să fi e in-
format. 65% din pacienții cu cel mai înalt nivel de 
instruire solicită informaţii, versus 40% din cei din 
ultima categorie

Pot exista de asemenea, difi cultăţi legate de ca-
pacitatea de întelegere şi de memorie a pacientului, 
sau stressul întâlnirii cu medicul afectează capacitatea 
de atenţie şi memorare a pacientului. Alţi pacienți se 

jenează să întrebe daca nu au înţeles sau nu au reţinut 
o informaţie.

În general, se uită cam 50% din informaţie, 
imediat dupa consultatie ! de aceea se recomandă re-
minder-uri – bilețele, post-it, telefon de reamintire, 
sms, email.

Se va folosi un limbaj familiar pacientului (nu 
exces de termeni de specialitate medicală), nu foarte 
multe date şi nu expuse în mod prea alert.
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Cauze ale insufi cientei comunicări medic – pa-
cient [3]

1. Perspective diferite ale medicului şi pacien-
tului

Medicul: sunt importante datele asupra stării de 
boală 

Pacientul: sunt importante simptomele, dar şi 
emoţiile şi trăirile

Pacientul caută uneori răspunsuri la întrebări de 
genul: „De ce m-am îmbolnăvit de această boală? De 
ce acum? De ce eu?“ 

2. Diferenţa de atitudine profesională – nu toţi 
medicii oferă pacienţilor acelaşi volum de informaţii 

Unii medici oferă doar un minim de informaţii, 
sau informaţii limitate, în mod expres pentru pacienţii 
care le solicită, iar celor care nu au pretins explicaţii 
nu li s-a oferit niciuna; acesti colegi au considerat că 
nu este necesar să ofere informaţii detaliate, pe motiv 
că ar cauza doar îngrijorare pacienţilor. Aceşti medici 
au tendinţa de a accentua statutul lor profesional, si 
distanţa profesională între ei şi pacienţi, şi dorinţa de 
a exercita un control sever asupra consultaţiei şi a pa-
cientului

Altă categorie de medici comunică informaţii 
detaliate, indiferent că pacientul le solicită sau nu. 
Aceştia văd relaţia cu pacientul ca pe o relaţie de re-
ciprocitate

Metode de îmbunătăţire a comunicării medic – 
pacient

1. informaţiile furnizate de către medic pacien-
tului să se refere la : diagnostic, riscurile şi benefi ciile 
tratamentului propus, explicarea procedurilor nece-
sare a fi  efectuate, evidenţierea preferinţelor pacien-
tului, luarea de decizii în comun

Se folosesc propoziţii şi cuvinte scurte, în pro-
pozitii clare, concrete, precise. Se vor repeta reco-
mandările sau se vor da în scris

2. încurajarea pacientului să-şi descrie simp-
tomele cu propriile cuvinte, să pună întrebări despre 
diagnosticul, tratamentul şi prognosticul bolii

3. informarea medicului privind inclusiv situa-
ţia şi problemele sociale ale pacientului.

4. Se poate recurge la informaţii asupra senza-
ţiilor în cursul unor proceduri („este normal să simţiţi 
o usoară durere în cursul inciziei“), instrucţiuni com-
portamentale (vă rog să tuşiţi“), prezentare de modele 
(„acest pliant/ clip/ fi lm prezintă o situaţie asemănă-
toare cu a dvs“), instrucţiuni de relaxare (încercaţi să 
vă concentraţi asupra a ceva plăcut, şi să vă relaxaţi, 
atunci când sunteti stressat’), tehnici de asociere co-
gnitivă („ spuneti că vă este frică de anestezie, să ve-
dem cum vă puteţi face aceste gânduri mai bune?“ )

5. chestionarea pacientului la sfârşitul consul-
taţiei asupra principalelor recomandări de regim ali-
mentar, stil de viaţă şi recomandări de tratament (ce 
şi cât a înţeles) , eventual să se repete pe scurt infor-
maţiile

Efectele benefi ce ale comunicării adecvate sunt 
reducerea anxietăţii şi stressului, respectarea indicaţi-
ilor medicale și satisfacţia pacientului faţă de îngriji-
rea primită
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