
MANAGEMENT INTERCULTURAL 

Volumul XXIII, Nr. 47 / 2021 

 63 

 

Heidrun ADUMITRACHIOAIEI  
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sfânta Maria” Iasi 

Alina – Costina LUCA1  
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi 

 
 
 

THE DOCTOR-PATIENT 
RELATIONSHIP WITH THE ROMA 

ETHNIC GROUP 

Case 
Study 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Keywords 
Minority; 

Patient doctor communication; 
Evolution; 
Prevention; 

 
 

Abstract 
 

In the 21st century, when the patient is in front of the medical staff, even if the information may be correct or 

incorrect, the reminder of the importance of doctor-patient communication becomes vital. The Romani population 

has many problems in benefiting from medical services, lack of health insurance, lack of documents and lack of 

education make this category of population to become a group of patients difficult to manage and an increase in 

the quality of the relationship with the Romani population is necessary (Cristea, Lăte,a & Chelcea, 1997; 

Astărăstoae, Gavrilovici, Vicol, Gergely, & Ioan, 2011; Roman, Gramma, Enache, & Pârvu, 2012). Most studies 

show a lower life expectancy of the Roma population compared to the rest of the population at least 10 years, 

they also associate an increased risk for a variety of diseases and a higher infant mortality (Hanssens, Devisch, 

Lobbestael, Cottenie & Willems, 2016; Cahn & Guild, 2010; Hajioff, & McKee, 2000; Zeman, Depken, Senchina, 

2003; Van Cleemput, Parry, Thomas, Peters, Cooper, 2007; Hajioff & McKee, 2000). Roma access to education 

and our willingness to understand their ethnic principles will turn the medical act better, so together we will be 

able to prevent more than treat, and treat forms of the disease in easier stages. For these reasons, we consider it 

useful to pay attention to the understanding and improvement of doctor-patient communication in general, and 

even more so in the case of Romani patients (Hanssens et al., 2016; Astărăstoae et al., 2011; Hajioff, & McKee, 

2000). 
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RELAŢIA MEDIC – PACIENT LA ETNIA 

ROMĂ 

 

Abstract 

In secolul XXI, când pacientul ajunge în fața 

cadrelor medicale informat, chiar dacă informația 

poate fi corectă sau greșită, reamintirea importanței 

comunicării medic- pacient devine vitală (Pasca, 

2006; Gurman, 2017). Populația rromă prezintă 

numeroase probleme în a beneficia de serviciile 

medicale, lipsa asigurărilor medicale, lipsa actelor 

și lipsa educației fac ca această categorie de 

populație să se transforme într-un grup de pacienți 

greu de gestionat și o creștere a calității relației cu 

populația romă este necesară (Cristea, Lătea și 

Chelcea, 1997; Astărăstoae, Gavrilovici, Vicol, 

Gergely și Ioan, 2011; Roman, Gramma, Enache și 

Pârvu, 2012). Cele mai multe studii prezintă o 

speranță de viață mai redusă a populației de etnie 

romă comparativ cu restul populației cu cel puțin 10 

ani , tot aceștia asociază un risc crescut pentru o 

varietate de boli și o mortalitate infantilă mai 

ridicată (Hanssens, Devisch, Lobbestael, Cottenie și 

Willems, 2016; Cahn și Guild, 2010; Hajioff, și 

McKee, 2000; Zeman, Depken, Senchina, 2003; Van 

Cleemput, Parry, Thomas, Peters, Cooper, 2007; 

Hajioff și McKee, 2000). Accesul la educație al 

romilor și disponibilitatea noastră de a înţelege 

principiile lor etnice, vor transforma actul medical 

în bine , astfel vom reuși împreună să prevenim mai 

mult decât să tratăm ,și să tratam forme de boala în 

stadii mai ușoare . Considerăm din aceste motive 

utilă atenția asupra înțelegerii și îmbunătățirii  

comunicării medic-pacient în general ,și cu atât mai 

mult în cazul pacienților de etnie romă (Hanssens et 

al., 2016; Astărăstoae et al., 2011; Hajioff, și 

McKee, 2000). 

 

 

INTRODUCERE 

 

In secolul XXI, când pacientul ajunge în fața 

cadrelor medicale informat, chiar dacă informația 

poate fi corectă sau greșită, reamintirea importanței 

comunicării medic- pacient devine vitală (Pasca, 

2006; Gurman, 2017) 

Comunicarea medic- pacient este un pilon de bază în 

medicina , fără capacitatea medicului de a oferi 

încrederea necesară pacientului pentru a relata în 

cadrul anamnezei cât mai multe informații legate de 

starea actuală de boală și de antecedentele personale 

fiziologie și patologice, gestionarea cazului de către 

echipa medicală poate fi dificilă (Pasca, 2006; 

Gurman, 2017). 

Populația romă prezintă numeroase probleme în a 

beneficia de serviciile medicale, lipsa asigurărilor 

medicale, lipsa actelor și lipsa educației fac ca 

această categorie de populație să se transforme într-

un grup de pacienți greu de gestionat și o creștere a 

calității relației cu populația romă este necesară 

(Banca Mondială, 2019). 

 

 

IMPORTANȚA UNEI COMUNICĂRI 

MEDIC- PACIENT EFICIENTE 

 

Comunicarea medic- pacient rămâne o nevoie bazală 

în medicină, indiferent de rapiditatea cu care 

medicina și societatea evoluează, să ne facem timp 

pentru a asculta și să educăm pacienții să asculte , 

este vital pentru actul medical. 

Comunicarea în cadrul actului medical definește un 

proces activ de transmitere și recepționare de 

informații . Comunicarea are la baza trei piloni 

esențiali care ajută la transmiterea și recepționarea 

mesajului (Coman, 2008; Cosman, n.d.; Gabor 

Naidin, n.d.; Luca et al., 2015; Filipeanu et al., 

2015). 

Conform tabelului nr 1, comunicarea verbală 

reprezintă 7 % din tot procesul de transmitere a unui 

mesaj, cel mai important aspect este reprezentat de 

comunicarea non-verbală. 

Comunicarea cu pacienții definește un act complex, 

bazat pe timp, pregătire, atenție și empatie, un act 

social , prin care se realizează schimburi de 

informaţii ( Pasca, 2006; Luca et al., 2016). 

Există mai multe tipuri de comunicare, cea mai 

preferată este cea colaborativă , care are la bază o 

comunicare reciprocă și activă ,unde schimbul de 

informații este bilateral , relația medic -pacient 

concentrată pe pacient a stat la baza vechii școli 

greci din Cos, iar în prezent, atenția crescută pe 

pacient, cu un medic care prezintă empatie a dus la 

obținerea unor rezultate mai bune conform studiilor, 

astfel pacienții înţeleg mai bine procedurile 

medicale și are loc o reglare mai eficientă a 

emoțiilor, tot în aceste cazuri s-a raportat o mai bună 

colaborare a pacienților în cadrul anamnezei, o 

aderare mai crescută la tratament și inclusiv o mai 

bună recuperare (Fong Ha, Longnecker, & Anat, 

2010; Stewart, Brown, Donner, McWhinney, Oates, 

Weston, Jordan, 2000; Baile, Buckman, Lenzi, 

Glober, Beale, Kudelka, 2000; Lee, Back, Block, 

Stewart, 2002; Middleton, Gattellari, Harris, Ward, 

2006; Sawyer & Aroni, 2003). 

Studiile au demonstrat o dorință a pacienților 

referitor la creșterea calității comunicării cu 

personalul medical (Duffy, Gordon, Whelan, Cole-

Kelly, Frankel, Buffone, Lofton, Wallace, Goode, 

Langdon, 2004). 

S-a raportat o scădere a duratei de spitalizare în 

unele studii, atunci când comunicarea medic -

pacient a fost eficientă, concentrată pe pacient și 

medicul a prezentat empatie, o scădere a zilelor de 

spitalizare atrage după sine, o mai bună refacere, 

costuri de spitalizare mai reduse, șanse mai crescute 
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pentru respectarea indicațiilor medicale la externare 

și implicit reducerea procentului celor care se vor 

reinterna (Hall, Roter, Rand, 1981; Little, Everitt, 

Williamson, Warner, Moore, Gould, Ferrier, Payne 

2001; Luca et al. 2012; Luca et al, 2018 ). 

 

 

SERVICIILE DE SĂNĂTATE ȘI 

COMUNICAREA MEDIC PACIENT LA 

COMUNITATEA ROMĂ 

 

Romii , cu o populație de aproximativ 6 milioane, 

sunt minoritatea etnică cea mai mare din UE. 

Comunitatea romă tradițională, asociază boala cu 

rușinea, din acest motiv, cei mai mulți romi vor 

ascunde o bună perioadă de timp semnele și 

simptomele de care suferă pentru a evita excluderea 

din cercul celor “buni”/ sănătoși și trecerea în 

categoria persoanelor bolnave, de evitat, datorită 

frici de transmisibilitate , frică care apare din lipsa 

educației și prezenta unui pachet minim de 

informații medicale (Roman, Gramma, Enache, & 

Pârvu, 2012). 

Cultura lor îi face să ajungă la medic într-un stadiu 

avansat al bolii dar în tot acest timp , de la apariția 

simptomelor până la primul contact cu personalul 

medical, cei mai mulți vor alege să se retragă din 

viața socială, pentru a nu le fi descoperită boala. Din 

punct de vedere psihologic, această abordare atrage 

după sine riscul depresiei și al scăderii stimei de sine 

(Astărăstoae, Gavrilovici, Vicol, Gergely, Ioan, 

2011; Roman et al., 2012,). 

Astfel, într-un studiu publicat în anul 2010, mai mult 

de jumătate din lotul de studiu, reprezentat de adulți  

de etnie romă cu vârsta mai mare de 45 de ani au fost 

diagnosticați cu boli cronice sau dizabilități, iar 

aproximativ jumătate din ei au probleme cu 

greutatea corporală, fiind supraponderali sau obezi 

(Banca Mondială, 2019). 

Cele mai multe studii prezintă o speranță de viață 

mai redusă a populației de etnie romă comparativ cu 

restul populației cu cel puţin 10 ani , tot aceștia 

asociază un risc crescut pentru o varietate de boli și 

o mortalitate infantilă mai ridicată (Hanssens, 

Devisch, Lobbestael, Cottenie & Willems, 2016;  

Hajioff, & McKee, 2000; Zeman, Depken, 

Senchina, 2003; Van Cleemput, Parry, Thomas, 

Peters, Cooper, 2007) 

Un alt studiu prezintă încrederea romilor în 

personalul medical ca fiind extrem de importantă ( 

EQUITY) , minoritate care a fost supusă de a lungul 

istoriei la numeroase încercări, marginalizări și 

stigmatizări, au ajuns să privească sceptic 

interacțiunile cu persoane și instituții care sunt din 

exteriorul minorității. Este dificil să înțelegem 

comportamentul lor dacă nu ne amintim că el 

provine din cultura minorității, lipsa educației și 

amprenta istoriei (Gurman, 2017; Roman et al., 

2012, Hanssens et al., 2016) 

Conform studiului MIDIS II, din 2016, doar 

jumătate din romi aveau asigurare de sănătate la 

nivelul UE. 

CONCLUZII 

 

Viteza prezentului ne face să uităm adesea de 

nevoile de bază , pe care umanitatea și-a clădit 

existența milioane de ani, din acest motiv 

considerăm că este important să ne reamintim că 

suntem ființe umane diferențiate de genetică, dar cu 

aceleași nevoi bazale . 

Principiile etnice, stigmatizarea , lipsa educației, 

face ca această minoritate sa fie adesea dificil de 

ințeles, amintindu-ne că Aesculap în Grecia Antică, 

nu vorbea , ci asculta, conform spuselor lui Albeaux 

– Fernet (Athanasiu A -1983), înţelegem că esența 

stă în a asculta, a ne asculta unii pe alții, poate fi 

calea spre o relaționare eficientă.  

Accesul la educație al romilor și disponibilitatea 

noastră de a înțelege principiile lor etnice, vor 

transforma actul medical în bine, astfel vom reuși 

împreună să prevenim mai mult decât să tratăm . 
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LISTA TABELE 

 

Tabel Nr. 1  

Procentul componentelor comunicării în recepționarea mesajului  

 

Componentele comunicării 

Comunicarea verbală 7% 

Comunicarea non- verbală 55% 

Comunicarea paraverbală  38% 

  

 


