
 

Screening, gdy pacjent obawia się, że
jest zakażony  
 Odmowa ,gdy pacjent wyraża niechęć
do hospitalizacji 
Triage, gdy podejmujesz decyzję,
gdzie skierować pacjenta 
Hospitalizacja , gdy pacjent powinien
być przyjęty do szpitala  
Pomoc psychologiczna, gdy pacjent
potrzebuje wsparcia emocjonalnego 
Podejmowanie decyzji, gdy leczenie
nie przynosi oczekiwanego rezultatu
Ograniczone zasoby,gdy ograniczenia
zmuszają do podejmowania
trudnych decyzji 
racjonowania środków
Informowanie pacjenta, gdy
przekazywanie złe wieści przez
telefon 
Obawy, gdy boisz się tego, co się
może zdarzyć 
Żałoba, gdy kogoś straciłeś                  
                                          

 

 
KOMUNIKACJA

 

 

Mając na uwadze praktyczne zastosowanie poniższego
dokumentu uznaliśmy, że nie będzie on wiernym
odzwierciedleniem oryginału. Tam, gdzie było to konieczne
podjęliśmy próbę dostosowania tłumaczenia do warunków oraz
prawa obowiązującego w Polsce. Niektóre fragmenty odnoszą
się do trudnej sytuacji racjonowania zasobów, z którą, na taką
skalę, polskie szpitale nie miały jeszcze do czynienia. Została
ona jednak uwzględnione w tłumaczeniu, ponieważ na
obecnym etapie nie możemy wykluczyć, że sytuacja taka nie
będzie mieć miejsca w przyszłości. Zdajemy sobie sprawę, że
opisane poniżej przykłady rozmów z racji różnorodności
ludzkich charakterów mogą mieć w wielu przypadkach
ograniczone zastosowanie. Mamy jednak nadzieję, że choć
część przedstawionych poniżej zdań utkwi Wam w pamięci i
przyjdzie z pomocą kiedy będziecie tego potrzebować.
 

Dbaj o siebie. Świat Cię potrzebuje - Twoich umiejętności,
 Twojej życzliwości, ambicji oraz siły.

 Dziękujemy za to, że tu jesteś.
 

 

Jak rozmawiać z pacjentem 

w czasie pandemii

Co zawiera

dokument?



Screening                       Gdy pacjent obawia się, że jest zakażony

Preferencje                    Gdy pacjent wyraża niechęć do hospitalizacjii



Triage                            Gdy podejmujesz decyzję, gdzie skierować pacjenta

Hospitalizacja                   Gdy pacjent powinien być przyjęty do szpitala



Pomoc psychologiczna        Gdy pacjent potrzebuje wsparcia emocjonalnego

Podejmowanie decyzji                     Kiedy leczenie nie przynosi oczekiwanego

rezultatu



Ograniczone zasoby      Gdy ograniczenia zmuszają do trudnych podejmowania

decyzji i racjonowania zasobów



Informowanie pacjenta           Gdy przekazujesz złe wieści przez telefon

Obawy                             Gdy boisz się tego, co się może zdarzyć



Żałoba                                          Gdy kogoś straciłeś
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