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11. svibnja, 2017.,  Medicinski fakultet u Rijeci, ul. Braće Branchetta 20/1 

 

''Prvo riječ, pa onda lijek'' 

Predavanja i predavači po službenom ''Preliminarnom programu'': 

 

SEKCIJA 1: NA POČETKU BIJAŠE RIJEČ (KOMUNIKACIJA U OBRAZOVNOM PROCESU) 

 

Prof.dr.sc.Saša Ostojić, Medicinski fakultet Rijeka 

emocija. misao.riječ.epigenetika 

Zadaća zdravstvenih radnika, liječnika je podići svijest ljudima da se rak nikad ne dogodi, a ne dati 
lijek kad se rak dogodi. Rak je bolest duše. 

Ljudi su suodgovorni za svoje zdravlje. Međusobno se trujemo. Toksično mislimo. 

Emotivna smo bića koja se ne smiju kočiti – neuroznanost je eksplodirala, u povojima ostao 
komunikacijski odnos između liječnika i pacijenta. 

 

Prof. dr. Veljko Đorđević, Medicinski fakultet Zagreb 

Mozaik liječnika 

Empatija: kognitivna i emocionalna 

Placebo efekt, saopćavanje loše vijesti pacijentu – odnos koji se stvara kroz komunikaciju 

Medicinski intervju: usmjeren prema liječniku i usmjeren prema pacijentu 

Početak medicinske konzultacije – suradno partnerstvo – kroz edukaciju mladih, promjenu 
stavova/ponašanja starijih 

 

Eva Smokrović, mag. Sestrinstva, Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju ''Helena 
Smokrović'' 

Virtualna komunikacija – znanstveni i tehnološki izazov 

Dr. Google kriv za lošu komunikaciju pacijent – liječnik 

(Kontradiktornost – zdravstveni radnici se koristi internetom za pronalazak informacija, ostali ne bi 
smjeli jer nisu medicinske struke.) 

- softveri: Shadow health, Second life, Medical avatar 
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Dr.sc. Mirko Štifanić, Medicinski fakultet Rijeka 

Bitno priznati vlastitu (po)grešku, profesor – studentu. 

Primijenjena komunikacija 

 

SEKCIJA 2: KULTURA DIJALOGA (KOMUNIKACIJA UNUTAR ZDRAVSTVENOG SUSTAVA) 

… od ministra zdravstva do portira u bolnici… 

 

Dr.sc. Aleksandar Ljubotina, Medicinski fakultet Rijeka, Dom zdravlja: 

Komunikacija – temelj uspješnog liječenja 

Proksemička podjela interpersonalnog prostora: 

- Intimni prostor do 0,5m 
- Osobni prostor od 0,5-1.20m 
- Društveni prostor od 1.20-3.70m 
- Javni prostor od 3.70m 

Odrednice komunikacije liječnika i pacijenta 

Empatija: emocionalna, kognitivna, tjelesna 

Sindrom kontrola leta – multi tasking 

Komunikacija sudionika u zdravstvenom sustavu: 

• Otvorenost za prijedloge i kritiku 
• Empatija 
• Aktivno slušanje 
• Asertivnost (vještina koja omogućuje da se izborimo za svoja prava, osiguravajući da se naše 

mišljenje i osjećaji uzmu u obzir, a pri tom se ne narušavaju prava drugih) 
• Dignitet struke 
• Uloga simpozija, edukacija i kongresa 
• Informatizacija poboljšava komunikaciju 

Izvori ''šuma'' u komunikaciji sudionika u zdravstvenom sustavu: 

• Predrasude i sterotipi 
• Nedostatak razumijevanja za poziciju drugih u sustavu: 
• Bolnički specijalisti o specijalistima koncesionarima u PZZ-u – preplaćeni neradnici (sindrom 

desetobojaca) 
• Specijalisti obiteljske medicine o bolničkim specijalistima: uobraženi fah – idioti s dobro 

plaćenim dežurstvima 
• Medicinske sestre/tehničari o liječnicima – preplaćeni su, potcjenjuju nas i iskorištavaju 
• Liječnici o medicinskim sestrama/liječnicima: stalno traže sindikalna prava 
• Medicinari o službenicima zdravstvenih institucija: izmišljaju papirologiju da opravdaju plaću 
• Rješenje: raditi na empatiji i poboljšanju komunikacije 
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Dr.sc. Lovorka Brajković, Centar Sirius (komunikacija s pacijentima i obitelji) 

''Dobar dan, kako ste?'' Dojam iz perspektive pacijenta i iz perspektive liječnika 

Biomedicinska perspektiva –  dijagnosticiraj, liječi – zastrario pristup 

Uloga liječnika 

Komunikacijski zadaci: 

1. Uključiti pacijenta 
2. Empatizacija s pacijentom 
3. Edukacija pacijenta 
4. Ohrabriti pacijenta 

Dr. Goole – krivac za lošu komunikaciju pacijent liječnik 

(Kontradikcija: ako se informacijama s interneta služe zdravstveni radnici to je u redu, ali pacijentima 
isto nije dozvoljeno, iz perspektive pojedinih liječnika, iz razloga što pacijenti nisu liječnici.) 

Istaživanje I, 1000 slučajno odabranih ispitanika: 
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Istraživanje II 

 

''Nema teških bolesnika, nego teških komunikacija''. 

 

Kratka rasprava o sekciji 1 i 2 

 

Inka Miškulin, prof. psih., CPTA: psihologija ozdravljenja 

2 teme: važnost odnosa liječnik – pacijent, što čini komunikaciju efikasnijom 

Socijalni, psihološki i kulturalni čimbenici utječu na izlječenje 

Utjecaj stručnog objašnjenja i pripreme pacijenta na ozdravljenje: 

- Sam način davanja lijeka određuje učinak liječenja 
- Zaključak: za pacijenta s medicinskim osobljem snažan stimulans za poticanje psihološke 

komponente liječenja 

Lijek=međuodnos liječnika i pacijenta 

Stres može dovesti do posttraumatskog razvoja i oznažiti pacijenta. 

Što čini efikasnu komunikaciju s pacijentom? 

• Pacijent kao aktivan participant u liječenju 
• Pitanja: ne samo o tjelesnim aspektima zdravstvenog problema nego s osjećajima, brigama, 

očekivanja od liječenja, doživljaju problema, utjecaju tog problema na pacijentovo 
funkcioniranje. 

Pacijenti moraju biti ohrabrivani da postavljaju pitanja 

Kontekst u kojem je pacijent osnažen da sudjeluje u prihvaćanju tretmana 

Dostići slaganje s liječnikom 

Svaka, doslovce svaka riječ koju liječnik upotrijebi je značajna za pacijenta 
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''Mi smo čudotvorni lijek za našu bolest.'' 

 

Ivica Belina, prof. edukac. Reh. KUZ – Pacijent kao partner u komunikaciji i svom liječenju 

Koliko liječnici uvažavaju mišljenje i iskustvo pacijenata? 
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Alex Tessin, Communication Trainer & Conference Interpreter for German, English, Slovene & 
Croatian: Kada smiješak čini čuda 

''Mi komuniciramo i kada ne komuniciramo.'' 

Neverbalana komunikacija nas odaje. 

Ljubaznost = respekt prema osobi 

Pozitivan stav = dio nastupa prema pacijentu 

Dr. Paul Ekman – dokazao povezanost između smješka i dobrog osjećaja 

Simpatija je neverbalan govor. 

Iskren smješak – smiju se i oči, socijalan smješak/umjetan smješak – smiju se samo kutevi usana 

 

KOMUNIKACIJA I MEDIJI – CRNO ILI ŽUTO 

Doc. Dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, Med. fakultet u ZG: Mogu li i trebaju li novinari i zdravstveni 
djelatnici surađivati? 

- Spin & strah 

U tijeku 8. velika zdravstvena reforma od ukupno 15 

Zdravstveni djelatnici nisu dovoljno proaktivini u medijima. 

Uloga medija
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Nađa Berbić, novinar, Novi list: Smrtonosna šutnja 
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Promocija knjige ''Rak na duši'' Nela Sršen, dr.med., Sveučilišna bolnica u Padovi, predsjednica 
udruge ''Hrvatska kuća'' u Padovi 

O knjizi je govorio prof.dr.sc. Saša Ostojić u dijalogu s dr. Nelom Sršen, dijalog se kasnije proširio na 
interakciju s auditorijem. 

 

 

 

 


