Δουλεύοντας µε τους επαγγελµατίες
Το άρθρο αυτό δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Newsletter (1996), Τεύχος 80, του Down’s
Syndrome Association, σελ: 31.
Μετάφραση: Παπαχρήστου Άννα

Σε οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της ζωής µας αντιµετωπίζουµε πολλές
καταστάσεις που µας προκαλούν άγχος.
Συχνά όταν συναντούµε επαγγελµατίες αναζητούµε συγκεκριµένη βοήθεια,
πληροφορίες ή συµβουλές που θα καθοδηγήσουν κάποιες από τις µελλοντικές µας
πράξεις. Αισθανόµαστε πως η συνεργασία µε τους επαγγελµατίες είναι σηµαντική για
την επιτυχή αντιµετώπιση των αναγκών µας και των αναγκών των παιδιών µας.
Στόχος του άρθρου αυτού είναι να προτείνει κάποιους τρόπους, που θα βοηθήσουν
τους γονείς στη δουλειά τους µε τους επαγγελµατίες και θα την κάνουν πιο
επιτυχηµένη, όσον αφορά την αντιµετώπιση των αναγκών τους.

Ποιοι είναι οι επαγγελµατίες;
Εν συντοµία, ως επαγγελµατίες ορίζονται οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν ειδική
γνώση, η οποία µπορεί να είναι βοηθητική σε οικογένειες που αναζητούν συµβουλές
και υποστήριξη.
Στους επαγγελµατίες περιλαµβάνονται οι:
•

Γιατροί

•

Διαιτολόγοι

•

Κοινωνικοί Λειτουργοί

•

Ψυχίατροι
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•

Οικιακοί βοηθοί

•

Παιδοκόµοι

•

Δάσκαλοι

•

Εργοδότες

•

Ψυχολόγοι

•

Προσωπικό

•

Σύµβουλοι

•

Νοσοκόµες

•

Αστυνοµία

•

Δικηγόροι

Πώς µπορεί να αισθανόµαστε πριν από τη συνάντηση
Οι εµπειρίες µας υποστηρίζουν σθεναρά πως πολλές συναντήσεις µε τους
επαγγελµατίες αποτυγχάνουν και δεν έχουν θετικά αποτελέσµατα. Ένας από τους
λόγους αυτούς συνδέεται µε τις σκέψεις µας και τα συναισθήµατά µας πριν την
πραγµατοποίηση της συνάντησης.
Αισθανόµαστε ένταση και νευρικότητα θεωρώντας πως βρισκόµαστε σε µια
κατώτερη θέση. Μπορεί να προβάλλουµε αντιστάσεις, να γίνουµε νευρικοί και να
είµαστε γεµάτοι φόβο σχετικά µε το τι µπορούµε να ακούσουµε από τον
επαγγελµατία. Είµαστε τόσο αποφασισµένοι να πετύχουµε τους στόχους µας που
µπορεί να διαφωνήσουµε και να θυµώσουµε µαζί του. Σωµατικά µπορεί να νιώσουµε
σφίξιµο στο στοµάχι, να ιδρώσουµε, να αντιληφθούµε µια αύξηση των καρδιακών
παλµών και να αρχίσουµε να κλαίµε.
Αυτό οφείλεται στο ότι νιώθουµε άβολα στην παρουσία ανθρώπων που
αντιλαµβανόµαστε πως έχουν τον έλεγχο του µέρους εκείνου της ζωής µας που µας
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φαίνεται προβληµατικό. Αυτή η έλλειψη αυτοπεποίθησης προέρχεται από την
αντίληψή µας πως οι επαγγελµατίες γνωρίζουν περισσότερα από εµάς και επίσης
επειδή στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η συνάντηση πραγµατοποιείται στον χώρο
του επαγγελµατία.

Πώς µπορεί να αισθανόµαστε µετά τη συνάντηση
Μετά από µια αποτυχηµένη συνάντηση οι γονείς αναφέρουν πως αισθάνονται
κατάθλιψη έχοντας απογοητευτεί από τους επαγγελµατίες. Η απογοήτευση και η
µαταίωση συνδυάζονται και παράγουν την σκέψη πως η συνάντηση ήταν χάσιµο
χρόνου. Το αίσθηµα της µη εµπιστοσύνης αυξάνεται εξαιτίας µιας αίσθησης ότι
αποτύχαµε και δεν ξέρουµε σε ποιον να αποτανθούµε στη συνέχεια. Ορισµένες φορές
αισθανόµαστε πως περνάµε από τον ένα επαγγελµατία στον επόµενο και πως µας
συµπεριφέρονται µε τρόπους που µας κάνουν να νιώθουµε κατώτεροι και
υποτιµηµένοι. Αισθανόµαστε πως οι ανησυχίες µας δεν εισακούστηκαν και
καταλήγουµε σε µια κατάσταση απελπισίας και µπερδέµατος.

Πως θα διασφαλίσουµε ότι οι ανάγκες µας θα αντιµετωπιστούν
Γνωρίζουµε πως πολλές από τις σκέψεις και τα αισθήµατα που αναφέρονται
παραπάνω αυξάνονται µε την συνειδητοποίηση πως ο χρόνος του επαγγελµατία είναι
κάτι πολύτιµο και σπάνιο. Πως µπορούµε λοιπόν να χρησιµοποιήσουµε καλύτερα τον
χρόνο που µας προσφέρεται; Παρακάτω δίνονται µερικές προτάσεις που µπορεί να
αποδειχθούν χρήσιµες.
Πριν από τη συνάντηση
Ενηµερωθείτε - το να µάθετε εκ των προτέρων πράγµατα σχετικά µε θέµατα που
σας αφορούν, θα σας βοηθήσει στο να νιώσετε περισσότερο βέβαιοι για να κάνετε
ερωτήσεις.
Φτιάξτε µια λίστα µε θέµατα που θέλετε να καλυφθούν κατά τη διάρκεια της
συνάντησης.
Επικοινωνήστε µε τον επαγγελµατία, γραπτά ή τηλεφωνικά, πριν από τη συνάντηση
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προκειµένου να τον ενηµερώσετε σχετικά µε τα θέµατα που θέλετε να συζητήσετε
και να τον ενηµερώσετε σχετικά µε τα θέµατα που θεωρείται εσείς σηµαντικά.
Προσπαθήστε να εξασφαλίσετε ότι το µήνυµά σας είναι σύντοµο, αλλά ξεκάθαρο.
Προσδιορίστε πόσο χρόνο πιθανά θα χρειαστείτε κατά τη συνάντηση.
Εξασφαλίστε πως όπου είναι δυνατό θα γνωρίζετε ποια είναι τα δικαιώµατά σας.
Ζητήστε από τον επαγγελµατία γραπτές πληροφορίες πριν από τη συνάντηση.
Αποφασίστε τι είναι αυτό που τελικά θέλετε να βγει από τη συνάντηση.
Κάντε µια πρόβα της συνάντησης µε έναν κοντινό φίλο ή το σύντροφό σας.
Εξασκηθείτε στο τι θέλετε να πείτε σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Σκεφτείτε
προσεκτικά σχετικά µε την επιλογή των λέξεων και την επίδραση που πιθανόν αυτές
θα έχουν.
Ντυθείτε µε άνετα ρούχα και φορέστε αυτό µε το οποίο νιώθετε καλά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
Επιβεβαιώστε πόσος χρόνος είναι διαθέσιµος. Να είστε σίγουροι πως γνωρίζετε πότε
θα τελειώσει η συνάντηση και συµφωνήστε να διαρκέσει περισσότερο αν κάτι τέτοιο
είναι απαραίτητο.
Χρησιµοποιήστε την εκ των προτέρων έτοιµη λίστα σας για να είστε σίγουροι ότι
δεν θα ξεχάσετε οποιοδήποτε θέµα σας απασχολεί.
Κρατήστε σηµειώσεις σχετικά µε αυτά που λέει ο επαγγελµατίας για να τα θυµάστε
και µετά το πέρας της συνάντησης.
Ζητήστε από τον επαγγελµατία διευκρινήσεις εάν δεν είστε βέβαιοι ότι καταλάβατε
αυτό το οποίο λέγεται.
Χρησιµοποιήστε την άγνοιά σας στα υπό συζήτηση θέµατα σαν ένα µέσο δύναµης
αναγνωρίζοντας την ανώτερη γνώση του επαγγελµατία και έτσι να επιβεβαιώσετε ότι
κατανοείτε αυτά που λέγονται.
Ζητήστε περισσότερο χρόνο για να σκεφτείτε την απάντηση σε µια ερώτηση, εάν
νιώθετε ότι πιέζεστε.
Ελέγξτε αν αυτό που έχετε κατανοήσει είναι και αυτό που ειπώθηκε αναφέροντας
στον επαγγελµατία αυτό που νοµίζετε ότι ειπώθηκε ή συµφωνήθηκε. Χρήσιµες
φράσεις είναι «Άρα αυτό το οποίο λέτε είναι....» «Αυτό που εννοείται λοιπόν είναι
ότι...».
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Πείτε στον επαγγελµατία πως αισθάνεστε για αυτά που λέγονται.
Δηµιουργήστε και διατηρείστε καλή βλεµµατική επαφή µε τον επαγγελµατία.
Να έχετε συνείδηση της γλώσσας του σώµατός σας και προσπαθήστε να
εξασφαλίσετε ότι υπάρχει µια αντιστοιχία ανάµεσα στη γλώσσα που χρησιµοποιείται
και στα µηνύµατα που στέλνετε µέσω του τρόπου που κάθεστε, στέκεστε, κινείστε.
Προσπαθήστε να είστε χαλαροί και να έχετε µια ανοιχτή στάση σώµατος.
Ακούστε ενεργητικά και προσπαθήστε να έχετε συνείδηση της γλώσσας του
σώµατος του επαγγελµατία.
Δώστε θετική και εποικοδοµητική ανατροφοδότηση. Χαµογελάστε και αναγνωρίστε
της χρησιµότητα του χρόνου της συνάντησης.

Στο τέλος της συνάντησης
Κάντε µια ανασκόπηση σχετικά µε το τι πιστεύετε ότι έχει επιτευχθεί και
συµφωνηθεί.
Συζητήστε οτιδήποτε θα χρειαστεί να έχετε κάνετε πριν από την επόµενη
συνάντηση.
Κανονίστε ένα ραντεβού για την επόµενη φορά.

Ελπίζουµε πως οι στρατηγικές αυτές θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε και να
διεξάγετε περισσότερο επιτυχηµένες συναντήσεις µε τους επαγγελµατίες.

(Το άρθρο αυτό δηµοσιεύτηκε µε την ευγενική άδεια του Βρετανικού Συλλόγου
Διαβητικών (British Diabetic Association). Δηµιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ενός
εργαστηρίου. Πολλές ευχαριστίες στους συγγραφείς Veronica Readman και Mick
Buckley που µας επέτρεψαν να το χρησιµοποιήσουµε).
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