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— Sarah Luckett-Gatopoulos, MD
emergency physician at Western and McMaster University, Canada

“Pentru a trata suferința, trebuie 
să vezi suferința.”

MEDICINA NARATIVĂ



MEDICINA NARATIVĂ
NU există o definiție universal acceptată
Medicina narativă
 este o abordare medicală care utilizează narațiunea

bolii pacientului în practica clinică, cercetare și
educație ca o modalitate de a promova vindecarea.

 este un inst rum ent funda m enta l pent ru
dobâ nd irea , înțelegerea și integra rea d iferit elor
puncte de vedere a le tu turor pa rt icipa nților ca re a u
un rol în experiența bolii.



MEDICINA NARATIVĂ – scurtă cronologie
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“Narrative medicine is… the 
capacity to recognize,

absorb, metabolize, interpret, and 
be moved by stories of illness”

(2006)

Rita Charon – pionier în domeniul medicinei
narative (Columbia University, USA) 

Simpla relatare a suferinței
este o modalitate terapeutică



MEDICINA NARATIVĂ 

Cele șase principii sunt 

- intersubiectivitatea,
- relaționarea
- personalizarea
- întruchiparea, 
- acțiunea către justiție, 
- lectura atentă (sau privirea lentă) 
- creativitatea

PRINCIPII:

https://medhum.med.nyu.edu/view/16763



IMPORTANȚA COMUNICĂRII MEDICALE:
respectul reciproc și capacitatea de a gestiona așteptările.

MEDIC
o înțelegere m a i profundă a  

experiențelor și a  em oțiilor
ca re  a r putea influența
sănăt a t ea fiecăru i pa cient .

primirea unor povestiri ale pacienților contribuie la 
construirea empatiei medicului și, la rândul lor, îmbunătățește

calitatea îngrijirii.

PACIENT
prin împărtășirea poveștilor lor, 
pot crea o imagine mai completă a 
bolii și a impactului ei asupra vieții
lor.

https://ro.approby.com/comunicari-eficiente-pentru-pacienti/
https://ro.approby.com/relatia-doctor-pacient/


“Un medic bun tratează boala; un 
medic extraordinar tratează pacientul

care are boala”
Sir William Osler(Clegg și Robertson, 2017, p. 25)



Cum s-ar putea practica
medicina narativă?

o Formularea de întrebări deschise.
o Nu intrerupe.
o Cereți pacienților să scrie despre bolile lor.
o Permiteți pacienților să discute despre

preocupările lor.
o Aflați poveștile pacienților dvs.
o Căutați o metaforă sau un cuvânt cheie.
o Priviți non-complianța ca pe o narațiune blocată, 

nu ca pe o încăpățânare a pacienților.
o Înregistrați întâlnirile cu pacienții – consimțământ!



https:// www. osmosis.org/narrative -medicine
OSMOSIS
Misiunea noastră este să oferim clinicienilor și
personalului implicat în asistența medico-socială
din întreaga lume cea mai bună experiență de
învățare posibilă.

o platformă vastă care ajută
oamenii din întreaga lume
să înțeleagă mai bine 
sănătatea.



CRIZA DE ÎNGRIJIRE DIN 
SĂNĂTATE: 

MEDICINA NARATIVĂ

https://nationalhumanitiescenter.org/crisis-of-caring-humanities-and-our-
health/?utm_source=bmj&utm_medium=banner&utm_campaign=med_hum_c

onference

- științele umaniste și sănătatea 
explorează modul în care abordările 
umaniste pot ajuta la identificarea 
simptomelor și cauzelor stării de 
boală, îndrumându-ne, în același 

timp, către o medicină 
biopsihosocială și o îngrijire 

holistică.

https://nationalhumanitiescenter.org/crisis-of-caring-humanities-and-our-health/?utm_source=bmj&utm_medium=banner&utm_campaign=med_hum_conference


MEDICINA NARATIVĂ

Abordarea bazată pe dovezi
este necesară, 

trebuie să nu uităm că arta
medicinei înseamnă să aplici
știința unui individ unic”. 

(Rosti, 2017)

*Medicina narativă NU urmărește să înlocuiască practica medicală bazată pe dovezi sau explorarea bio-medicală, 
competențele narative nu sunt menite să le suplinească pe cele ale științei medicale (Charon, 2006, p. 12) și de aceea

valoarea disciplinei, definită în literatura de specialitate, este educativă și descriptivă.



“Narrative Medicine: 
The Power of Storytelling” to learn more!

Întâlnirea între DOVEZI ȘTIINȚIFICE și POVEȘTI pentru ca un sistem de sănătate
să poată fi reformat.

https://www.youtube.com/watch?v=N4Z6J9YUxo8

https://www.youtube.com/watch?v=N4Z6J9YUxo8


CE CREZI DESPRE 
ROLUL  POVEȘTII BOLII TALE ?

POVESTEA 
BOLII MELE

POATE FI DE 
FOLOS …
- medicului
- celorlalți
pacienți

Sunt un bun 
comunicator …

Relatarea
poveștii îmi
alină suferința
…

Sunt în
siguranță dacă
o  postez pe 
rețelele de 
socializare …



ÎNTREBĂRI?

Multumesc !

emilia.severin@ umfcd.ro

mailto:emilia.severin@freepik.com
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