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Komunikacja medyczna to jedna z najtrudniejszych form kontaktu międzyludzkiego.  W rozmowie tego rodzaju praktycznie 
stale obecne są silne emocje. Z warstwą treściową miesza się lęk, ból, gniew, protest, złość, poczucie krzywdy, niesprawiedli-
wości. 

Zarówno rodzina, jak i personel medyczny nie są często przygotowani do zakomunikowania choremu nie tylko jego sytuacji 
zdrowotnej, ale również dalszego postępowania. 

Ludzie na ogół nie zdają sobie sprawy, że może wystąpić nagła zmiana w komunikacji z bliską osobą, że może on zacząć się 
zachowywać odmienne niż dotychczas. Po zachorowaniu osoba może przyjąć postawę bardziej zamkniętą, wycofaną, albo 
wręcz odwrotnie — stać się znacznie bardziej gadatliwa niż do tej pory. Co gorsza, komunikacja taka staje się coraz trudniej-
sza w związku z cyklem rozwoju choroby. 

Rozmowa sama w sobie daje poczucie choremu, że ma wsparcie bliskich, daje też możliwość zrozumienia choroby, uzyskania 
tzw. poznawczej kontroli nad nią. Pacjent może również chcieć zainteresować innych swoją osobą. Może wręcz próbować 
zabawiać słuchacza, by ten pozostał z nim jak najdłużej. Może również uznać, że trzeba maksymalnie wykorzystać pozostały 
mu czas  na rozmowę właśnie po to, aby powiedzieć bliskim to, co wcześniej skrywał, co dotąd było tematem tabu. Może 
wreszcie chcieć podzielić się tym, co aktualnie czuje, jak bardzo cierpi. Taka ekspresja daje także możliwość swego rodzaju 
rozliczenia się ze swoim życiem, zrobienia coś na kształt podsumowania własnych dokonań. 

Z powyższych powodów tak ważne jest dobre przygotowanie komunikacyjne zarówno rodziny, jak i całego zespołu opie-
ki paliatywnej, a także cierpliwość i wyrozumiałość. Osoby będące w kontakcie z chorym powinny również ze sobą ściśle 
współpracować, ustalać spójne zasady postępowania. O to wszystko jednak niezwykle trudno, gdy całą rodzinę ogarnia ból 
i cierpienie. Wśród bliskich mogą się pojawić rozmaite napięcia, na które także trzeba być przygotowanym — dbałość o ko-
munikację w całym systemie rodzinnym staje się wówczas ważniejsza niż kiedykolwiek. 

Trzeba zauważyć, że kompetencje komunikacyjne mają tylko w pewnym stopniu charakter wrodzony (np. w zakresie tonu 
głosu, artykulacji), częściowo są zależne od inteligencji i empatii, ale wiele jej aspektów nabywa się w toku rozwoju, co ozna-
cza, że można ją rozwijać.  

Podstawą komunikacji zawsze jest aktywne słuchanie, z intencją zrozumienia. Wysłuchiwanie w przypadku osoby terminal-
nie chorej oznacza bliskość, zainteresowanie, zrozumienie. Pamiętajmy, że perspektywa osamotnienia w chorobie dla wielu 
chorych jest nie do zniesienia.  Klasyczne techniki aktywnego słuchania to parafrazowanie, klaryfikacja i odzwierciedlenie. 
Dwie pierwsze mają na celu nawiązanie kontaktu z chorym na poziomie poznawczym — dobre przyswojenie tego co on 
chce wyrazić poprzez powtarzanie własnymi słowami, co powiedziała druga osoba, a także dopytywanie. Z kolei odzwier-
ciedlenie to swoista parafraza emocji — wczucie się w sytuację osoby będącej pod opieką paliatywną. Elementem aktywne-
go słuchania są również komunikaty niewerbalne: potakiwanie, kontakt wzrokowy. Trzeba tutaj podkreślić, że umiejętność 
odczytywania sygnałów niewerbalnych (a co za tym idzie bieżących potrzeb) nabiera szczególnego znaczenia, gdy osoba 
w ostatniej fazie rozwoju choroby ma poważne kłopoty z mówieniem albo gdy nowotwór dotyka organów biorących udział 
w artykulacji (np. rak krtani). Powszechnie wiadomo, jak ważny jest bliski kontakt fizyczny, zwłaszcza trzymanie chorego za 
rękę. Potwierdzają to liczne badania nad oddziaływaniem dotyku.. 

O  roli komunikacji werbalnej jak i  niewerbalnej w  stosunku do osób w  trudnej sytuacji zdrowotnej zapominać więc nie  
można.    
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