
 

 

Mirëmbrëma,
unë jam Albana

infermierja e spitalit.

Po ju telefonoj për t’ju
përditësuar në lidhje me
shëndetin e vëllait tuaj. 

Është në rregull
për ju të flasim në

këtë moment?

Mund të më thoni çfarë dini
rreth gjendjes shëndetësore në

të cilën ndodhet vëllai juaj? 

BISEDO NGADALË FILLIMISHT BËNI PYETJE SIGUROHUNI MBI NJOHURITË E TYRE

• BËNI NDALESA
• ZHARGON I THJESHTË

• EUFEMIZMAT (fjalë me nënkuptim)

• ZHARGON PROFESIONAL

Prezantimi

SKENARI 1

SKENARI 2

SKENARI 3

Sinqeritet me doza sigurie

Shpreso më të mirën, planifiko më të keqen

Gjendje e rëndë(vdekje)

Ka trajtime të cilat mund të ndihmojnë shëndetin e vëllait tuaj, si p.sh. dhënia e 
oksigjenit, e cila mund t’i përmirësojë gjendjen e frymëmarrjes. Por, nëse zemra e tij 
nuk do t’i përballonte dot këto, ne nuk kemi se cfarë tjetër të bëjmë në këto kushte.

Shpresojmë shumë që vëllai juaj të
përmirësohet me këto trajtime, por gjithashtu

jemi të shqetësuar nëse ai nuk do ta marrë veten.

Vëllai juaj është në një gjendje kritike për jetën. Trupi i 
tij nuk po e përballon dot të gjithë këtë situatë. Druaj se

mund ta humbasim në orët ose ditët e ardhshme.

Më vjen shumë keq t’ua them këtë
nëpërmjet telefonit, por vëllai juaj
ndërroi jetë disa minuta më parë.

Jemi duke e ndjekur
dhe duke u siguruar

që ai është mirë.

A ka diçka që mund të më thoni në lidhje me vëllain tuaj
dhe të na ndihmoni më shumë në lidhje me të?

Çfarë është e rëndësishme për të? 
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Komunikim me të afërm të pacientit
Udhëzues mbi një komunikim telefonik njerëzor në situatën e COVID-19

Informo mbi situatën pjesë-pjesë

Koncepte ndihmuese

Ofro rehati dhe siguri

MOS SHPEJTONI

Përpara se ta mbyll, a
keni ndonjë pyetje tjetër
në lidhje me vëllain tuaj?

HAPAT E RADHËS

Ju nevojitet ndonjë
informacion shtesë apo

mbështetje nga ana jonë?

Duke përfunduar telefonatën

Diskuto me kolegët.
Këto biseda janë të vështira.

#nejemitëgjithënjerëz

Pas-biseda telefonike

Dëgjoni me vëmendje

Më vjen keq!
Merrni kohën tuaj...

Bëhuni dëgjues

Ju kuptoj shumë mirë sepse kjo
nuk është një bisedë e thjeshtë
për t’u bërë nëpërmjet telefonit. 

Ndjeshmëri

Jam duke e kuptuar sa i/e
mërzitur jeni. Kjo nuk është

një situatë e gëzueshme.

Mirëkuptim


