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REZUMAT
Comunicarea este o aptitudine vitală în lumea medicală. Aceasta este diferită de comunicarea din oricare alt 
domeniu din cauza particularităţilor problemelor expuse şi a caracterului intim al acestora. Talentul de a comu-
nica eficient cu pacientul constituie un element de bază în înfăptuirea unui act medical sigur şi de succes. Arta 
conversaţiei în relaţia medic-pacient trebuie învăţată şi stăpânită cu măiestrie mai ales atunci când pacienţii 
sunt copii. Deoarece comunicarea este cea mai „comună“ procedură în medicină, abilitatea medicului de a 
comunica deschis, manifestând toleranţă şi compasiune faţă de pacient, este esenţială pentru desfăşurarea 
unei activităţi medicale zilnice eficiente.
Erorile de diagnostic în pediatrie constituie, la ora actuală, o ramură puţin explorată şi acceptată în practica de 
zi cu zi. Greşelile sunt dificil de recunoscut pentru oricine, iar medicii nu fac o excepţie. Pentru un pediatru nu 
este suficient să aibă doar cunoştinţe temeinice despre patologia pediatrică. Ca să îşi desfăşoare activitatea în 
condiţii optime medicul trebuie să stăpânească foarte bine psihologia copilului în fiecare stadiu al său de dez-
voltare, fiind astfel pregătit să înfrunte problemele legate de comunicarea cu micul său pacient suferind.
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Contactul medicului cu pacientul nu este numai 
un act terapeutic sau numai morală, ci şi una şi cea-
laltă, în acelaşi timp. Comunicarea se învaţă şi poa-
te avea un rol important în înţelegerea suferinţei 
pacientului, în stabilirea corectă a diagnosticului şi 
a tratamentului, implicit, în vindecarea lui. Putem 
spune că este un lucru simplu, care vine de la sine, 
dar de cele mai multe ori, mai ales la pacientul pe-
diatric, este nevoie de mult tact şi multă răbdare 
pentru a obţine informaţiile corecte.

Prima condiţie a unei comunicări corecte este 
ascultarea. Un alt element important este calitatea 
conversaţiei, fiindcă degeaba discutăm cu un copil 
dacă nu-i acordăm suficient credit ori nu îl ascul-
tăm. Oferirea informaţiilor este, de asemenea, un 
aspect definitoriu în cadrul conversaţiei eficiente 
medic-pacient. Indiferent de vârstă, pacienţii aş-
teaptă ca medicul să le ofere informaţii ce satisfac 
în principal două tipuri de necesităţi. Necesităţile 

cognitive definite prin informaţiile pe care pacien-
tul doreşte să le afle despre boala sa, în cazul copi-
ilor ce anume i-a îmbolnăvit, câte zile trebuie să 
stea în spital, de câte ori vor fi înţepaţi, ce vor avea 
voie să mănânce când ajung acasă etc.

Necesităţile afective care să aducă pacientului 
confortul psihic că este înţeles, susţinut şi ajutat de 
medicul său (1).

Pentru pacientul pediatric aflat într-o situaţie de 
suferinţă, medicul va apărea ca o fiinţă puternică, 
plină de energie, chiar cu puteri magice. Munca 
medicului este adesea o succesiune de stări emoţio-
nale, bolnavul fiind adevăratul stăpân.

Calitatea informaţiilor obţinute de medic în tim-
pul consultaţiilor este strâns legată de abilitatea de 
a pune întrebări pacientului şi de a crea o relaţie cu 
el. Fiecare medic creează o atmosferă unică prin 
modurile sale individuale de a practica medicina, 
iar în cadrul relaţiei cu pacientul caută să-l conver-
tească pe acesta pentru a adopta stilul său (1,5). 
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În comunicarea medicului cu pacientul său de 
vârstă pediatrică, cel dintâi trebuie să se asigure că 
mesajul transmis a fost corect înţeles de copil, cum 
l-a recepţionat acesta, ce reacţii atrage după sine şi
care este feedback-ul, astfel încât pasul următor să
declanşeze o ascultare activă. Ascultarea activă
face trimitere la înţeles şi recepţionat mesajul, ceea
ce presupune încurajarea partenerului de discuţii
printr-o serie de gesturi şi comportamente ce vizea-
ză captarea atenţiei, interesul pentru discuţii şi câş-
tigarea încrederii. Un alt aspect definitoriu în rela-
ţia medic-pacient este capacitatea celui dintâi de
a-şi apropia copilul, conferindu-i confortul psihic
necesar, evitând astfel minciunile spuse de cele mai
multe ori de teamă.

Copiii trec prin stadii progresive ale dezvoltării 
morale. Deşi Darvin a sugerat după ce şi-a urmărit 
fiul de 2 ani şi jumătate că până şi copiii de această 
vârstă sunt capabili să spună minciuni, un copil de 
2 ani poate să nu înţeleagă conceptul de adevăr ver-
sus minciună, dar cei peste 3 ani pot cu siguranţă. 
Acest fenomen se produce în momentul în care co-
pilul achiziţionează teoria minţii şi învaţă că adulţii 
nu pot citi gândurile altor persoane, iar oferirea in-
formaţiilor false le poate fi de folos pentru a depăşi 
o situaţie dificilă. Copiii preşcolari mai mari de 4-6
ani îşi rafinează maniera în care mint.

Învăţarea minciunii cât şi a faptului de a spune 
adevărul reprezintă o parte firească din procesul 
natural de dezvoltare al oricărui copil. În funcţie de 
situaţia şi motivaţia lor, copiii pot minţi: 

• pentru a evita consecinţele negative sau pe-
deapsa;

• pentru a testa răspunsurile şi reacţiile adulţi-
lor;

• pentru a manipula adulţii în sensul de a obţi-
ne ceea ce le este interzis;

• pentru a atrage atenţia chiar şi atunci când ei
ştiu că adultul cunoaşte adevărul.

Pentru a identifica o minciună trebuie luat în 
calcul şi motivul pentru care o persoană ne-ar as-
cunde adevărul. Cel mai bun exemplu este cel al 
copilului care îşi minte părinţii pentru a nu fi pe-
depsit. Uneori minciuna poate continua pentru a 
acoperi alte minciuni din trecut (2).

Oricine şi-ar dori să îşi dea seama când este 
minţit, dar uneori ne găsim în situaţia în care accep-
tăm o minciună doar pentru simplul fapt că adevă-
rul nu poate fi demonstrat. Dacă se întâmplă ca un 
pacient să fabuleze la primele întrevederi, el va fi 
prima victimă a minciunilor sale. Mulţi pacienţi de 
vârstă pediatrică nu conştientizează pe deplin gra-
vitatea unei minciuni sau a unui element ascuns.

Este esenţial să recunoaştem că minciuna poate 
fi un indicator timpuriu a unei probleme mai seve-
re. Minţitul compulsiv a fost frecvent indicat în sta-
diile timpurii ale copiilor suferind de tulburări 
comportamentale sociale, mai ales ADHD şi tulbu-
rarea de conduită.

Erorile de diagnostic în pediatrie constituie o ra-
mură care până în prezent a fost puţin studiată, dez-
voltată şi acceptată. Informaţiile pe care le deţinem 
sunt extrem de limitate şi survin de cele mai multe 
ori din cazurile de malpraxis cunoscute. Acestea 
sunt nereprezentative deoarece acoperă un spectru 
redus de tipuri de erori de diagnostic, ce au o frec-
venţă scăzută şi gradul de severitate crescut (2).

Necesitatea apariţiei unei noi ramuri medicale, 
care să se ocupe strict cu detectarea şi cuantificarea 
erorilor de diagnostic, este astăzi un subiect contro-
versat şi de actualitate. Mark Graber, fondatorul şi 
preşedintele „Societăţii de îmbunătăţire a diagnos-
ticului“, din SUA, afirma că nu ştie ca undeva în 
lume să existe o organizaţie care să se ocupe cu ur-
mărirea erorilor de diagnostic. De asemenea, nici un 
spital din lume nu are implementat un program care 
să detecteze erorile diagnostice făcute în instituţie“ (1).

Necesitate monitorizării erorilor diagnostice 
provine şi din rezultatele statistice obţinute în puţi-
nele studii efectuate până în prezent. Un studiu 
efectuat în SUA în 2014 arată că aproape fiecare 
persoană va primi de-a lungul vieţii cel puţin un 
diagnostic greşit, uneori acesta asociind consecinţe 
devastatoare (1). În America aproximativ 12 mili-
oane de copii primesc în fiecare an un diagnostic 
greşit şi 32% dintre cazurile de malpraxis apar din 
cauza erorilor diagnostice (2).

Cel mai frecvent ne confruntăm cu o eroare diag-
nostică atunci când:

– diagnosticul este pus cu întârziere;
– un diagnostic este iniţial pus greşit;
– diagnosticul nu este pus niciodată (2).
Principalii factori care influenţează decizia diag-

nostică sunt:
1. sistemul de sănătate;
2. fluxul de muncă;
3. cunoştinţele medicului şi judecata clinică;
4. informaţiile primite de la aparţinători şi de la

copil.
1. Sistemul de sănătate definit prin resursele li-

mitate şi accesul limitat sau întârziat la medicaţie 
şi/sau proceduri, sistemul informatic ce ridică tot 
mai multe probleme, în special de la introducerea 
cardului de sănătate, documentele numeroase ce 
trebuie completate şi care ocupă foarte mult timp, 
în special tinerilor rezidenţi, dificultăţile de comu-
nicare şi colaborarea de multe ori defectuoasă între 
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personalul medical, precum şi organizarea structu-
rală a spitalului, cu saloane mici şi cu prea multe 
paturi, spaţiu mic acordat pentru fiecare pacient

2. Fluxul mare de muncă este datorat deficitului
de personal asociat cu numărul mare de pacienţi 
atribuit fiecărui medic. Un alt aspect este dat de nu-
mărul de ore petrecut zilnic în spital şi de numărul 
mare al gărzilor într-o lună.

Dacă sistemul de sănătate şi fluxul mare de 
muncă sunt factori comuni tuturor specialităţilor, 
ultimii doi factori (cunoştinţele medicului şi jude-
cata clinică, precum şi informaţiile primite de la 
aparţinători şi de la copil) sunt mai specifici ramu-
rii pediatrice.

3. Informaţiile primite de la aparţinători şi de la
pacientul pediatric

 Un studiu publicat în anul 2010 în revista Pedi-
atrics afirma că principala cauză a erorilor de diag-
nostic în pediatrie este dată de informaţiile eronate 
primite de la aparţinători şi de la pacientul pe-
diatric.

Principalele cauze ce au condus la erorile dia-
gnostice au fost: 

– informaţiile eronate primite de la pacient sau
de la aparţinători şi examenul clinic incom-
plet;

– factori care au ţinut de sistem: lipsa coordo-
nării şi a comunicării în echipa medicală (2);

4. Cunoştinţele medicului şi judecata clinică
David Meyers, şeful unei Unităţi de Primiri Ur-

genţe din SUA, afirma că: „Medicina este prea 
complicată pentru un simplu om. Sunt foarte multe 
informaţii care trebuie procesate şi mediul în care 
lucrăm este plin de elemente perturbatoare. Nu pu-
tem fi siguri niciodată cât credit sau câtă importan-
ţă să dăm fiecărei informaţii primite“ (1).

Ca un pediatru să îşi poată practica meseria la un 
nivel optim, acesta trebuie să aibă un bagaj bogat 
de cunoştinţe. În afară de cunoştinţele necesare di-
agnosticării şi tratării unui copil, medicul pediatru 
trebuie să deţină cunoştinţe solide despre evoluţia 
psihologică a copilului în fiecare stadiu al dezvoltă-
rii sale.

Helene Epstein, autoare articolului „Why It’s So 
Easy for Doctors to Misdiagnose Kids”, publicat în 
revista The Atlantic, afirma că: „Să faci totul bine 
este infinit mai greu atunci când pacienţii nu ştiu 
cuvintele potrivite să descrie ceea ce simt“ (3).

 Această afirmaţie se potriveşte foarte bine cazu-
rilor copiilor mici, de 2-4 ani. Dacă adulţii îşi cu-
nosc bine corpul şi pot să îşi dea seama cu uşurinţă 
când sunt bolnavi şi ce anume îi deranjează, în ca-
zul copiilor, dacă nu vorbim despre o durere acută, 
febră înaltă sau un traumatism, aceştia nu îşi dau 
seama mereu că au o problemă. Spre exemplu, e 
posibil să nu conştientizeze că se simt mai obosiţi 
decât ar trebui sau că nu ar trebui să aibă cefalee 
zilnic. În alte cazuri, chiar dacă îşi dau seama că 
ceva nu este în regulă nu se pot exprima în cuvinte-
le potrivite. 

Copiii mai mari şi adolescenţii ridică alt tip de 
probleme ce pot pune un pediatru în dificultate. 
Aceştia au tendinţa de a ascunde unele detalii des-
pre vieţile lor ce ar putea să le afecteze grav sănăta-
tea: traumatisme în timpul sportului, consum de 
droguri, pastile, activitate sexuală. (4)

CONCLUZII

Orice pediatru trebuie să aibă cunoştinţe apro-
fundate în domeniul psihologiei copilului. Dragos-
tea şi devotamentul pentru copilul bolnav trebuie să 
fie completate de spiritul de observaţie, aptitudinea 
de comunicare cu copiii şi promptitudinea în inter-
venţia terapeutică. 

Calitatea informaţiilor obţinute de medic în tim-
pul consultaţiilor este strâns legată de abilitatea de 
a pune întrebări pacientului şi de a crea o relaţie cu 
el. Fiecare medic creează o atmosferă unică prin 
modurile sale individuale de a practica medicina.

Apariţia unei noi ramuri care să se ocupe cu de-
tectarea şi cuantificarea erorilor de diagnostic este 
vitală, atât pentru protejarea pacientului, cât şi pen-
tru evoluţia medicului şi a sistemului medical.
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