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STRATEGIA DOBRE RELACJE PERSONELU MEDYCZNEGO Z PACJENTAMI 

  

 

Szanowni Państwo! 

 Zapraszam Państwa do lektury dokumentu, 

którego znaczenie dla rozwoju polskiej medycyny trudno 

przecenić. Strategia „Dobre relacje personelu 

medycznego z pacjentami” została opracowana przez 

zespół ekspertów z Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego, Akademii Komunikacji Medycznej, 

Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej oraz 

Zespołu Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy 

Prezydium PAN.  

Bardzo dynamiczny rozwój metod diagnostycznych  

i leczniczych, ogromne obciążenie personelu medycznego 

pracą, zmiana postaw i oczekiwań pacjentów leżały  

u podstaw rozpoczęcia wspólnej pracy ekspertów, którzy 

od lat działają na rzecz podnoszenia jakości kształcenia medycznego, opieki zdrowotnej, 

rozwoju komunikacji medycznej, poprawy relacji między personelem medycznym,  

a pacjentem. Łączyła ich świadomość, że medycyna zapewniając dostęp do najnowszych 

osiągnięć nauki i technologii, musi opierać się na kluczowych wartościach takich jak zaufanie, 

szacunek, zrozumienie, że jakość leczenia i opieki to nie tylko postęp wiedzy medycznej, ale  

również jakość relacji i komunikacji.  

Wtedy, w 2020 roku, kiedy rozpoczęły się badania, biorący udział w projekcie zdawali sobie 

sprawę z konieczności poznania doświadczeń zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego, 

opisania kluczowych dla budowania relacji elementów zarówno funkcjonowania systemu, jak 

i kształcenia medycznego oraz warunków pracy w jednostkach ochrony zdrowia.  

Efekt badań – strategia „Dobre relacje personelu medycznego z pacjentami” to swoista „mapa 

drogowa” działań niezbędnych do podjęcia przez wszystkich uczestników procesu leczenia 

(decydentów, kadrę zarządzającą, personel medyczny oraz pacjentów), umożliwiających 

osiągnięcie dobrych relacji personelu z pacjentami. 

Drogą, którą wyznacza ta mapa idziemy przecież wspólnie. 

 

Zbigniew Gaciong  

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
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I. EXECUTIVE SUMMARY 

 

1. JAK POWSTAŁA STRATEGIA? METODYKA OPRACOWANIA STRATEGII 

Strategia „Dobre relacje personelu medycznego z pacjentami” powstawała od października 2020 roku 

do maja 2022 roku. Inicjatorami prac nad Strategią były Stowarzyszenie Akademia Komunikacji 

Medycznej i Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej, które we współpracy z Warszawskim 

Uniwersytetem Medycznym czuwało nad przebiegiem prac. Głównym celem działań było stworzenie 

rekomendacji zmian w zakresie relacji personelu medycznego z pacjentami. Zmian mających na celu 

podniesienie jakości opieki zdrowotnej. Od początku projektu inicjatorom powstania Strategii 

towarzyszyło przeświadczenie, że istotną częścią procesu jej opracowywania powinno być 

przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań opinii skoncentrowanych, z jednej strony na potrzebach 

pacjentów, zwłaszcza w zakresie ich relacji z personelem medycznym, a z drugiej strony na uchwyceniu 

perspektywy personelu medycznego oraz ekspertów. Część badawcza miała opierać się na wiedzy 

naukowej zgromadzonej wcześniej w ramach licznych publikacji i raportów z badań. Warto dodać,  

że choć badania prowadzono w okresie pandemii COVID-19, to tematyka prowadzonych wywiadów  

i ankiet abstrahowała w znacznej mierze od tego nadzwyczajnego kontekstu, bowiem celem było 

uzyskanie wiedzy o funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w normalnych warunkach.  

Ostatecznie proces opracowywania Strategii wyglądał następująco: 

 

Przegląd literatury pozwolił na usystematyzowanie zebranej wiedzy z zakresu relacji personelu 

medycznego z pacjentami, typów tychże relacji i ich ewolucji w czasie. Pomógł także w ustaleniu 

zakresu pojęć i definicji. Na tym etapie zdiagnozowano duży deficyt wiedzy o potrzebach  

i oczekiwaniach pacjentów. Etap badań opinii nastawiony był na pozyskanie informacji, zarówno  

w ramach ogólnopolskich badań reprezentatywnych, jak i badań jakościowych pozwalających 

wychwycić specyfikę i złożoność relacji personelu z pacjentami. Rozmawiano także z przedstawicielami 

personelu medycznego, tak by poznać różne perspektywy. Samo wypracowywanie rekomendacji – 

konkretnych działań mających na celu poprawę relacji personelu medycznego z pacjentami rozpoczęto 

od wywiadów z ekspertami, którzy zajmując różne stanowiska w ramach systemu ochrony zdrowia, 

odnieśli się do czynników systemowych i ogólnych trendów. Kolejnym krokiem było spotkanie robocze, 

na którym, w ramach pracy warsztatowej, analizowano zdiagnozowane problemy i wyzwania oraz 

szukano konkretnych rozwiązań. Wreszcie wstępnie wypracowane rekomendacje poddano 

konsultacjom, tak by zdiagnozować ważność i łatwość wdrożenia poszczególnych propozycji.  
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W warsztacie i konsultacjach wzięli udział przedstawiciele wszystkich 5 grup interesariuszy: decydenci, 

kadra zarządzająca, personel medyczny, przedstawiciele uczelni wyższych oraz pacjenci. Autorzy 

Strategii składają serdeczne podziękowania wszystkim ekspertom, którzy wzięli udział  

w wypracowaniu rekomendowanych działań. Byli to: Dorota Minta, Anna Stalmach-Młynarska, 

Marzena Kluszczyńska, Lucyna Kicińska, Jakub Adamski, Dorota Elżbieta Kazberuk, Witold 

Tomaszewski, Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, Dariusz Rajczyk, Piotr Daniluk oraz kilka osób od których 

nie udało się uzyskać zgody na publikację imion i nazwisk. 

Strategia jest „mapą drogową” zawierającą rekomendacje konkretnych działań niezbędnych  

do podjęcia przez wszystkich uczestników procesu leczenia. Działań umożliwiających osiągnięcie 

dobrych relacji personelu z pacjentami. Rekomendacje adresowane są do 5 grup interesariuszy, 

którzy powinni je wdrażać: decydentów, kadry zarządzającej, personelu medycznego, uczelni 

wyższych oraz pacjentów. 

 

2. DEFINICJA DOBRYCH RELACJI PERSONELU MEDYCZNEGO Z PACJENTAMI 

Jednym z ważniejszych elementów pracy nad Strategią było opracowanie definicji dobrych relacji 

personelu medycznego z pacjentami. O to czym są dobre relacje, co jest wyznacznikiem tego,  

że są dobre, właściwe, odpowiednie pytano w ramach prowadzonych badań jakościowych. 

Eksplorowano także pojęcia pokrewne np. „relacje partnerskie” znane z anglojęzycznej literatury, 

jednak w toku prac okazało się, że pojęcie to jest mylące i w związku z tym trudne do operacjonalizacji 

i nieadekwatne w polskich warunkach kulturowych. Z kolei w ramach badania ilościowego pacjenci 

proszeni byli o wskazanie, na bazie własnych doświadczeń, jaki typ relacji z personelem obowiązuje 

obecnie w ich mniemaniu oraz jaki byłby pożądany. Formułując definicję uwzględniono także znane 

z psychologii i socjologii definicje relacji, włączono także elementy znane z nauk o komunikacji. 

Ostateczna treść definicji została zaprezentowana, przedyskutowana i przyjęta podczas warsztatu 

strategicznego i brzmi następująco: 

Dobre relacje to: 

Oparty na obustronnym szacunku i zaangażowaniu sposób wielokrotnego kontaktu  

i porozumiewania się personelu medycznego i pacjentów. Nastawiony na współdziałanie  

i mający na celu poprawę stanu zdrowia pacjenta, uwzględniający jego dobrostan fizyczny  

i psychospołeczny oraz autonomię, a także autorytet i wiedzę personelu medycznego.  

 

3. SCHEMAT BUDOWY DOBRYCH RELACJI PERSONELU MEDYCZNEGO Z PACJENTAMI 

Kolejnym ważnym krokiem podczas prac nad Strategią była próba teoretycznego ujęcia procesu 

budowy dobrych relacji personelu z pacjentami. W jego opracowaniu bazowano na literaturze, ale 

bardzo mocno oparto ją na wynikach badań, zwłaszcza na percepcji pacjentów. Stąd pewne pojęcia 

mogą być w pierwszym momencie nieco nieintuicyjne, jednak bazują na tym, jak pacjenci postrzegają 

kwestię relacji z personelem i na tym jak sami zdefiniowali kluczowe kroki w procesie ich budowy.  
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➢ Pierwszym krokiem w budowie relacji jest zauważenie pacjenta („potraktowanie jak 

człowieka”). To bardzo krótki moment, w którym kluczową rolę odgrywa pierwsze wrażenie. 

Te pierwsze chwile mają istotne znaczenie dla przebiegu tej konkretnej wizyty (interakcji), ale 

także często dla całego procesu budowy relacji. To czas na szereg drobnych, zwłaszcza 

niewerbalnych, zachowań mających na celu stworzenie atmosfery zaufania i podmiotowości 

pacjenta, a także okazanie profesjonalizmu zawodowego personelu. Postrzeganie pacjenta 

jako człowieka, traktowanie go podmiotowo jest fundamentem dobrych relacji i w związku 

z tym jest niezbędne w każdym momencie kontaktu z pacjentem, lecz pierwsze wrażenie jest 

kluczowe. 

➢ Następnym krokiem jest informowanie, na które składa się kilka elementów. Pierwszym z nich 

jest wywiad lekarski, który zależnie od konkretnej wizyty może być rozbudowany, bądź bardzo 

ograniczony. Podczas wywiadu to lekarz ma kontrolę nad jego przebiegiem, on zadaje pytania 

i gromadzi informacje, co więcej oczekuje odpowiedzi tylko zakresie, który go interesuje. 

Pacjent nie ma tu inicjatywy i przestrzeni na zadawanie własnych pytań czy zgłaszanie 

wątpliwości. Kolejnym elementem, zazwyczaj występującym na tym etapie, jest badanie 

lekarskie. Ponownie to lekarz potrzebuje informacji i uzyskuje je w trakcie badania, czasem 

zadając dodatkowe pytania. Tu również nie ma miejsca na inicjatywę pacjenta, jego potrzeby 

informacyjne nie są zaspokajane. Ostatnim elementem etapu informowania jest przekazanie 

przez lekarza wyników badań, diagnozy i zaleceń dotyczących leczenia. Przez cały etap 

informowania inicjatywa należy do lekarza, to on definiuje zakres i poziom szczegółowości 

komunikatów, zarówno dopytując podczas wywiadu, jak i przekazując diagnozę i zalecenia.  

➢ Dopiero po etapie informowania jest moment na kolejny krok, który jednak nie zawsze 

występuje. Mowa o wspólnym omówieniu sytuacji pacjenta, czyli wzajemnej wymianie 

informacji, zakładającej częste zmiany ról odbiorca – nadawca oraz opartej na wzajemnym 

słuchaniu się, przetwarzaniu informacji, zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi. To trudny 

krok ze względu na presję czasu oraz kontekst emocji pacjenta i jego wiedzę oraz kompetencje, 

a czasami także nastawienie personelu medycznego. Krok ten jest niezbędny ze względu  

na powszechny deficyt informacji zgłaszany przez pacjentów. 

 

 
 

➢ Domknięciem wizyty czy interakcji pacjenta z personelem medycznym jest swoista refleksja 

czy podsumowanie sprowadzające się do prostej racjonalnej i emocjonalnej oceny tego 

zdarzenia. To odpowiedź na szereg konkretnych pytań, takich jak: „czy wiem wszystko  

co potrzeba?”, „czy wiem co mi dolega, jak się leczyć?”, „czy rozumiem swoją sytuację?” ale 
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także „jak się czułem podczas wizyty?”, „czy lekarz potraktował mnie poważne, czy wzbudził 

moje zaufanie?”. Pacjent zazwyczaj nie udziela sobie w głowie takich usystematyzowanych 

odpowiedzi, ale zapytany po wyjściu z gabinetu zazwyczaj bez trudu umie na taki zestaw pytań 

odpowiedzieć. Gdy dominują odpowiedzi twierdzące można mówić o tym, że to doświadczenie 

było dobre, że pacjent został dobrze potraktowany. 

 

➢ Kilkukrotne powtórzenie powyższych kroków od zauważenia, aż do refleksji, że pacjent został 

dobrze potraktowany prowadzi do budowy dobrych relacji. Ta powtarzalność jest ważna. 

Dobre relacje opierają się na kontaktach wielokrotnych, nie da się o nich mówić przy 

jednostkowej interakcji, podczas której można zbudować dobre doświadczenia, ale jeszcze nie 

relacje, co samo w sobie jest ważnym celem. Dobrym relacjom oprócz powtarzalności 

doświadczenia musi towarzyszyć spójność. W sytuacji, gdy każda kolejna wizyta znacząco różni 

się od poprzedniej pojawi się po stronie pacjenta niepewność, nierozumienie lub 

dezorientacja, co może podważyć zaufanie, którym pacjent darzy lekarza, a to uniemożliwi 

budowę dobrych relacji. 

Co ważne każdy z kroków w procesie budowy dobrych relacji pacjenta z personelem medycznym 

wymaga działań po obydwu stronach, co obrazuje poniższa tabela: 
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4. ZDIAGNOZOWANE GŁÓWNE PROBLEMY I WYZWANIA W ZAKRESIE BUDOWY DOBRYCH RELACJI 

PERSONELU MEDYCZNEGO Z PACJENTAMI 

Definicja dobrych relacji personelu medycznego z pacjentami oraz zrozumienie procesu ich budowania 

były punktem wyjścia do diagnozy głównych problemów i wyzwań stojących przed wszystkimi grupami 

interesariuszy, do których kierowana będzie Strategia. Diagnozując główne problemy, koncentrowano 

się na wynikach przeprowadzonych badań. Na tym etapie szczególnie istotny okazał się głos ekspertów, 

którzy umieli ocenić różne elementy systemu ochrony zdrowia i funkcjonowanie w nim poszczególnych 

uczestników. W ramach analizy wyników badań skupiano się w pierwszym kroku na badaniu 

ilościowym, analizując odpowiedzi z pytań dotyczących potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz oceny 

konkretnych elementów wizyty u lekarza. Na tym etapie wyróżniono wstępnie deficyt czasu, a także 

deficyt informacji po stronie pacjentów. Relatywnie słabo oceniane były także kwestie zrozumienia  

i wysłuchania potrzeb pacjentów przez członków personelu medycznego.  
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Następnie analizie poddano wyniki badań jakościowych przeprowadzonych z pacjentami.  

Tu potwierdzone zostały wcześniejsze wyniki dotyczące braku czasu i niewystarczającej ilości 

informacji, ale doszły wątki emocjonalne, trudne do uchwycenia w badaniach ilościowych. Pojawił się 

strach jako dominująca emocja definiująca całość doświadczeń pacjentów z systemem ochrony 

zdrowia, w tym także w trakcie kontaktów z personelem medycznym. W badaniu jakościowym bardzo 

mocno wybrzmiało także poczucie anonimowego, taśmowego traktowania pacjenta, raczej jako 

przypadek medyczny, a nie podmiot, człowieka. Uwydatnił się także problem braku prawdziwej 

rozmowy, realnej komunikacji pomiędzy pacjentem a lekarzem. To wszystko prowadzi do jeszcze 

jednego problemu, jakim jest silne przeświadczenie, że pacjent w kontakcie z systemem i członkami 

personelu nie ma wpływu na to, co się z nim stanie, jakim procedurom medycznym zostanie poddany 

i jakie będą ich konsekwencje.  

W kolejnym kroku analizie poddano wywiady przeprowadzone z członkami personelu medycznego. 

Jako podstawowy problem wskazany został deficyt czasu, którym tłumaczono także niewystarczającą 

ilość informacji po stronie pacjenta i nieefektywną komunikację. Ale ujawnił się także znaczący dla 

personelu problem postaw pacjentów. Niski odsetek chorych przestrzegających zaleceń w ocenie 

medyków wynika często z braku odpowiedniego przygotowania się przed wizytą, braku świadomości 

konsekwencji niestosowania się do zaleceń lub traktowania ich wybiórczo, skupianiu się tylko na 

czynnościach łatwych, jak branie leków, z pominięciem trudniejszych dla pacjenta zaleceń w obszarze 

zmiany stylu życia. Wreszcie członkowie personelu (zwłaszcza młodsi) wskazywali, że pacjenci często 

nie chcą brać części odpowiedzialności za swoje zdrowie, przenosząc ją w całości na personel medyczny 

w myśl zasady, że to „lekarz jest od leczenia”. W ramach wywiadów z pielęgniarkami i ratownikami 

wychwycono jeszcze jeden problem, jakim jest niedocenianie członków personelu medycznego, którzy 

nie są lekarzami. Objawia się to zarówno w obszarze wynagrodzeń, jak i w obszarze bieżącego 

traktowania, gdzie zwłaszcza pielęgniarki zmuszane są (przez lekarzy lub sytuację) do wykonywania 

dodatkowych zadań „bo ktoś je musi zrobić”. To przekłada się na napięte relacje w ramach zespołów 

zajmujących się pacjentem, skutkuje niewłaściwą komunikacją i utrudnia współpracę. Co więcej widzą 

to także pacjenci, co powoduje traktowanie pielęgniarek wyraźnie inaczej, często gorzej niż lekarzy.  

Ostatnim etapem analizy wyników badań było sięgnięcie do wypowiedzi ekspertów. Potwierdzili oni 

systemowe problemy związane z niewystarczającą ilością czasu dla pacjenta oraz wskazali na szereg 

problemów związanych z komunikacją pomiędzy członkami personelu i pacjentami. Wśród przyczyn 

tego stanu rzeczy zdiagnozowali niewystarczający nacisk na kształcenie młodych lekarzy w zakresie 

kompetencji komunikacyjnych i empatii, a także brak regularnych szkoleń z tego zakresu dla personelu 

z większym stażem. Dodatkowo wskazali, że istotnym problemem jest umniejszanie roli jakości relacji 

personelu medycznego z pacjentami i niezrozumienie, w jaki sposób ta jakość przekłada się na lepsze 

efekty terapeutyczne i oszczędność czasu i zasobów. Wskazano także na problem braku 

wystandaryzowanego systemu do mierzenia i podnoszenia jakości relacji oraz brak powiązania między 

poziomem jakości usług i zadowolenia pacjenta ze środkami finansowymi trafiającymi do konkretnych 

podmiotów leczniczych. 
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5. REKOMENDACJE 

Wyniki badań, a w szczególności zdiagnozowane główne problemy i wyzwania w zakresie budowy 

dobrych relacji personelu medycznego z pacjentami, zostały szczegółowo omówione podczas 

warsztatu strategicznego. Udział w nim wzięli przedstawiciele wszystkich 5 grup interesariuszy: 

decydenci, kadra zarządzająca, przedstawiciele personelu medycznego, przedstawiciele uczelni 

wyższych oraz pacjenci. Kluczowym elementem warsztatu była praca w grupach mająca na celu 

zmierzenie się z każdym ze zdiagnozowanych problemów i wypracowanie konkretnych rozwiązań 

– działań, które należy podjąć, by budować dobre relacje personelu medycznego z pacjentami. Na tym 

etapie nie analizowano jeszcze na ile dane propozycje są łatwe do wprowadzenia i jak mocno mogłyby 

wpłynąć na poprawę relacji. Chodziło o omówienie jak największej ilości potencjalnych działań. 

Następnie dokonano krótkiego omówienia efektów pracy grupowej i w kolejnym kroku 

zaproponowane działania poddano głosowaniu, prosząc uczestników, by wskazali po 5 działań, ich 

zdaniem, najważniejszych oraz 5 takich, które najłatwiej jest wprowadzić. To pozwoliło na wstępną 

selekcję wypracowanych rozwiązań, ale nie zamknęło jeszcze pracy nad samymi rekomendacjami. 

Te kontynuowano już po zakończeniu warsztatu, w trybie konsultacji internetowych. Na tym etapie 

wcześniej wypracowane propozycje działań poddano ponownie ocenie – tym razem uczestnicy 

konsultacji (uczestnicy wcześniejszego warsztatu i eksperci AKM) dokonali oceny wszystkich 

wypracowanych propozycji. Oceniano je na pięciopunktowej skali w zakresie ich ważności dla budowy 

dobrych relacji personelu medycznego z pacjentami oraz w zakresie łatwości wdrożenia. W ten sposób 

uzyskano ostateczne rankingi działań zarówno pod kątem ich ważności, jak i łatwości wdrożenia. 

Następnie zespół prowadzący projekt opracował finalną treść 5 głównych, ogólnych rekomendacji,  

do których przypisano wypracowane rekomendacje konkretnych działań. Przypisano także grupy 

interesariuszy, które powinny zająć się wdrażaniem konkretnych rekomendacji.  

Finalnie uzyskano katalog 5 głównych rekomendacji, z przypisanymi im łącznie 33 konkretnymi, 

zalecanymi działaniami. Każde z nich ma przypisany jeden z 3 poziomów ważności oraz jeden 

z 3 poziomów łatwości wdrożenia. Są one zaprezentowane w tabelach na kolejnych stronach 

niniejszego dokumentu. 

Warto podkreślić, że część z rekomendowanych działań ma charakter bardziej ogólny, a inne są bardzo 

szczegółowe. Wiele dotyczy systemu ochrony zdrowia, część kompetencji i zachowań personelu 

medycznego lub pacjentów. Kilka dotyczy zmian w zakresie szkolenia na uczelniach wyższych lub 

doskonalenia zawodowego. Wreszcie są takie, które dotyczą prowadzenia działań edukacyjnych  

i kampanii społecznych, a także zestaw rekomendacji związanych z systemem monitorowania jakości 

relacji między personelem medycznym a pacjentami. To sprawia, że trudno tak różne kwestie w łatwy 

i jednoznaczny sposób ze sobą zestawić i porównać. Konsultacje i głosowania wyłoniły rankingi, jednak 

w ocenie autorów Strategii każde z rekomendowanych działań wprowadzone w życie, wesprze proces 

budowy dobrych relacji między personelem medycznym a pacjentami. Inicjatywy, które nie miałyby 

pozytywnego efektu nie zostały uwzględnione w katalogu rekomendowanych działań. 
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Rekomendacja nr 1: Bezpieczeństwo i jakość 
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Rekomendacja nr 2. Rozwój kompetencji komunikacyjnych podczas studiów 
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Rekomendacja nr 3. Rozwój kompetencji komunikacyjnych w ramach obowiązków zawodowych 
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Rekomendacja nr 4. Współpraca i zaangażowanie pacjentów 
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Rekomendacja nr 5. Wystandaryzowany system monitorowania realizowanych działań na rzecz 

poprawy relacji personelu medycznego z pacjentami 
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6. PRIORYTETY DZIAŁAŃ 

Ustalenie priorytetów działań, przy tak różnorodnym katalogu inicjatyw, może przebiegać w oparciu 

o różne kryteria. Po pierwsze należy szczególnie rozważyć wdrożenie działań uznanych za silnie 

wpływające na budowę dobrych relacji personelu medycznego z pacjentami. Po drugie dobrym 

kluczem doboru działań może okazać się łatwość ich wdrożenia. Wreszcie zależnie od charakterystyki 

odbiorcy Strategii można wybrać działania przypisane konkretnej grupie interesariuszy, bowiem każda 

z nich ma wiele do zrobienia na rzecz poprawy relacji między personelem medycznym a pacjentami. 

Dodatkowo warto podjąć trud zmiany systemu począwszy od kształcenia personelu medycznego  

i studentów, poprzez edukowanie pacjentów, na budowie systemu do monitorowania jakości relacji  

i efektywności wdrażanych działań. Bez tych elementów podejmowane działania będą miały niższe 

przełożenie, będą po prostu, mniej skuteczne lub ich efektywność będzie niemożliwa  

do jednoznacznego uchwycenia. Co więcej wiele rekomendowanych działań jest ze sobą powiązanych 

i wdrażanie tylko niektórych z nich może być mało efektywne. Wyniki przeglądu literatury 

przygotowanego na początku prac nad Strategią jednoznacznie wskazują, że komunikacja i relacje 

personelu medycznego z pacjentami wpływają na efekty terapeutyczne. 

Poniżej zaprezentowano działania o wysokiej ważności dla budowy dobrych relacji personelu 

medycznego z pacjentami, pogrupowano je zależnie od łatwości ich wdrożenia (łatwych nie 

zdefiniowano, są tylko te o średniej trudności wdrożenia i trudne do wdrożenia): 
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Jak zostało to już wspomniane warto zwrócić szczególną uwagę na działania, które są relatywnie łatwe 

do wdrożenia, bowiem przy niedużym nakładzie sił i środków mogą się one istotnie przyczynić  

do poprawy relacji między personelem medycznym a pacjentami. Poniżej zaprezentowano zestaw 

10 takich działań: 
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II. DESK RESEARCH  

 
Przeprowadzenie Desk Resarch’u było pierwszym etapem opracowywania Strategii „Dobre 

Relacje Personelu Medycznego z Pacjentami”. Powstał z niego osobny, przeszło 

sześćdziesięciostronicowy raport, którego skróconą, przeredagowaną część stanowi niniejszy rozdział.  

Przygotowując Desk Research autorzy musieli dokonać znacznego ograniczenie pola swoich 

analiz i poszukiwań, z uwagi na bardzo bogatą, zwłaszcza zagraniczną, literaturę dotyczącą relacji i 

komunikacji personelu medycznego z pacjentami. Zawężenia te dotyczyły dwóch obszarów. Po 

pierwsze, wobec dynamicznego rozwoju dziedziny postanowiono skupić się na publikacjach nowych, 

co do zasady nie starszych niż sześcioletnie, a więc wydanych w 2015 roku lub później. Ograniczenie to 

w mniejszym stopniu dotyczy fragmentu, poświęconego historii dziedziny i jej rozwojowi. Natomiast w 

dalszej części dominują opracowania nowe, a starsze pojawiają się rzadziej i zawsze z uwagi na ich duże 

znaczenie lub unikalność. Drugie zawężenie było merytoryczne i dotyczyło wyboru zagadnień (słów 

kluczowych), które kwalifikują publikacje do opracowania lub je eliminują. Zatem poniższy tekst jest 

efektem przeglądu literatury teoretycznej, praktycznej i w niewielkim stopniu wyników badań 

skoncentrowanych wokół kilku węzłowych zagadnień, ze znacznym zawężeniem czasowym. 

Merytorycznie skoncentrowano się przede wszystkim na relacji pacjentów i personelu. Opisane zostały 

typy relacji oraz ich ewolucja w czasie. Nieco miejsca poświęcono także komunikacji, która przewija się 

w różnych kontekstach przez cały dokument Strategii.  

 

1.Teoretyczne podstawy relacji lekarz-pacjent 

Od kilkudziesięciu  lat relacje lekarzy i pacjentów ogniskują uwagę badaczy, zarównok 

teoretyków, jak i praktyków. Wraz ze zmianami społecznymi i ewolucją sposobu traktowania i leczenia 

pacjentów rozważania te nabierają znaczenia. W ostatnich latach zmiany w modelu relacji istotnie 

nabierają tempa, co wzmogło jeszcze potrzebę całościowej analizy trendu i opisu modelu relacji, a 

także korzyści i zagrożeń płynących dla wszystkich zaangażowanych stron. Pomimo ogólnej i dość 

powszechnej zgody co do faktu, że ewolucja relacji w kierunku partnerstwa jest generalnie pozytywna, 

nie brak obaw i głosów podnoszących skalę różnego rodzaju kosztów płynących z tego procesu. 

 

A. Kontekst – zmiany społeczne  

Relacje lekarzy z pacjentami ewoluują w czasie, stopniowo coraz mocniej upodmiotawiając 

pacjentów, a także włączając w proces leczenia ich otroczenie, przede wszystkim najbliższą rodzinę. 

Zmiana tajest związana  z kilkoma innymi znaczącymi procesami społecznymi. Przede wszystkim z 

demokratyzacją społeczeństwa, postępującą przede wszystkim w wieku XX. Rozszerzanie katalogu 

praw człowieka i praw obywatelskich, a także zwiększanie egalitarności społecznej musi przekładać się 

też na relacje pomiędzy ludźmi tworzącymi społeczeństwo (Mirosława Marody, 2004). Niweluje sporą 

część barier i struktur hierarchicznych zastępując je bardziej partnerskimi i równościowymi. Przekłada 
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się to także na świadomość swoich praw i pozycji, co generuje szerszy katalog oczekiwań. Dotyczy to 

obywateli w relacjach z państwem, ale także pracowników w relacjach z pracodawcą, czy klientów  

w relacjach z usługodawcą. Wreszcie oddziałuje także na rolę społeczną jaką jest bycie pacjentem  

i oczekiwania formułowane pod adresem lekarzy (Giddens, 2004). Ważne jest bowiem przenoszenie 

oczekiwań z jednej sfery życia do drugiej – sposób traktowania klienta w salonie samochodowym, czy 

podczas zawierania umowy na usługi telekomunikacyjne ma realne przełożenie na formułowanie 

oczekiwań także w sytuacji kontaktu pacjenta z lekarzem. Chęć przynajmniej współdecydowania, a co 

za tym idzie rozumienia sytuacji i możliwych rozwiązań czy opcji leczenia staje się coraz bardziej 

popularna. Szczególnym przypadkiem jest fakt korzystania przez część pacjentów z prywatnej opieki 

zdrowotnej, której standardy często znacząco się różnią od publicznej ochrony zdrowia. Zwłaszcza w 

zakresie czasu oczekiwania na świadczenia oraz czasu, jakim dysponują lekarze w kontaktach  

z pacjentem. Ale dotyczy to także ogólnego standardu opieki zdrowotnej oraz obsługi, czy też usługi, 

za którą pacjent-klient płaci. Co ważne opłata za abonament potrącana automatycznie z miesięcznego 

wynagrodzenia jest traktowana przez pacjenta jako opłata, a składka zdrowotna również potrącana  

z wynagrodzenia rozmywa się w świadomości i nie wytwarza mechanizmu „płacę to wymagam”1.  

  Znaczącym wyzwaniem jest fakt, że te procesy nie są w pełni uniwersalne i w różnym stopniu 

dotyczą różnych grup pacjentów. Takie czynniki demograficzne jak wiek, wykształcenie czy 

wykonywany zawód, ale także wcześniejsze doświadczenie z szeroko rozumianą ochroną zdrowia, są 

bardzo silnymi determinantami postaw i oczekiwań pacjentów. Oznacza to, że po pierwsze należy je 

dokładnie zbadać i przeanalizować wyniki, formułując wnioski na poziomie ogólnym, a po drugie, co 

jest zdecydowanie ważniejsze,  stawia to dodatkowe zadania przed personelem medycznym .  

Innym istotnym czynnikiem warunkującym przemiany w relacjach lekarz – pacjent jest szerszy 

dostęp do wiedzy i ogólnie wyższy poziom edukacji w porównaniu z okresami wcześniejszymi – dotyczy 

to zarówno porównania z okresami odległymi np. wiekiem XIX, gdzie dysproporcja w wiedzy pomiędzy 

lekarzem a pacjentem była zasadnicza, jak i z okresami mniej odległymi – tu znaczący był zwłaszcza 

rozwój internetu i upowszechnienie dostępu do ogromnych zasobów wiedzy medycznej. Dostęp do 

internetu ma niestety także szereg negatywnych (z perspektywy efektywnego leczenia  

i komunikowania) konsekwencji. Znaczna część treści dotyczących chorób i ich leczenia dostępnych w 

sieci nie jest oparta o profesjonalną wiedzę naukową i medyczną. 

 

B. Prawne i etyczne uwarunkowania relacji lekarz – pacjent 

Możliwe działania lekarzy podczas wykonywania zawodu, który jest zawodem zaufania 

publicznego (Kancelaria Senatu, 2013), są ścisłe regulowane przez prawo. Również prawa pacjenta są 

szczegółowo opisane w licznych aktach prawnych, m.inw Konstytucji RP i Ustawie o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta. Co więcej sformalizowane są także kwestie związane z etyką działania w 

ramach misji, jaką jest wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki i innych zawodów medycznych. 

Regulują je zarówno ustawy, jak i kodeksy etyki. Wszystkie te regulacje tworzą kontekst, ale także 

 
1 Więcej o konsumeryzmie w: (Drozd-Garbacewicz, Współczesna rola pacjenta hospitalizowanego w interakcji z 
lekarzem - między równowagą a konfliktem. Rozprawa doktorska, 2015) 
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realne ramy działania i możliwości lekarzy oraz personelu mającego kontakt z pacjentami. Wpływają 

także w oczywisty sposób na relacje pomiędzy lekarzami a pacjentami. 

Prawa pacjenta 

Podstawowe prawa obywatelskie dotyczą także sytuacji, gdy obywatel staje się pacjentem. 

Opisane są w rozdziale II Konstytucji RP2 dotyczącym praw i wolności obywatelskich. Artykuł 

38 Konstytucji RP zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, a kolejne dwa artykuły 

zakazują stosowania tortur i nieludzkiego, poniżającego traktowania, a także określają wymóg zgody 

pacjenta na udział w eksperymentach naukowych. Zwłaszcza artykuł 40 jest znaczący, bowiem odnosi 

się do kategorii godności ludzkiej i mocno dotyka etycznej warstwy wykonywania zawodu lekarza. 

Z kolei artykuł 47 formułuje prawo do decydowania o swoim życiu osobistym. To kolejny znaczący zapis 

w kontekście relacji pacjentów z lekarzami, dający pacjentowi prawo do współdecydowania o leczeniu. 

Ważny w tym kontekście jest także artykuł 51 dotyczący dostępu do informacji medycznej,  

a także ujawniana informacji na swój temat. Natomiast absolutnie kluczowe zapisy Konstytucji  

w zakresie ochrony zdrowia zawarte są w artykule 68: 

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy 

dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki  

i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. 

3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, 

kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. 

4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania 

negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. 

5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 

Prawo do ochrony zdrowia jest uprawnieniem obywatela wynikającym wprost z treści 

najwyższego aktu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Kreuje ono zarazem obowiązek wobec państwa 

i publicznej służby zdrowia. Znamienna jest także zasada równości w zakresie dostępu do świadczeń 

oraz wskazanie grup objętych szczególna ochroną państwa.  

Prawa pacjenta są także szczegółowo regulowane przez ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku 

praw pacjenta z 2008 roku3. Rzecznik Praw pacjenta na swojej stronie internetowej przystępnie 

omawia najważniejsze prawa pacjentów4. Przede wszystkim pacjenci mają: 

1. prawo do świadczeń medycznych,  

2. prawo do informacji,  

3. prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,  

4. prawo do tajemnicy informacji,  

5. prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych, 

6. prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,  

7. prawo do dokumentacji,  

8. prawo do poszanowania intymności i godności,  

 
2 (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 1997) 
3 (Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 1996) 
4 https://www.gov.pl/web/rpp 



 

 
 

   22 
       

STRATEGIA DOBRE RELACJE PERSONELU MEDYCZNEGO Z PACJENTAMI 

9. prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,  

10. prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej,  

11. prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. 

Katalog praw pacjenta jest bardzo rozbudowany i jak widać z powyższego dotyczy  różnych 

aspektów kontaktu pacjenta z systemem ochrony zdrowia, nie tylko z personelem mającym 

bezpośrednie relacje z chorymi. Uprawnienia te nakładają szereg obowiązków i ograniczeń na 

wszystkich, którzy świadczą opiekę zdrowotną. Przekłada się to w znacznym stopniu na praktykę 

medyczną i realny kształt relacji personelu medycznego z pacjentami. Należy podkreślić, że niezależnie 

od oczekiwań pacjenta szereg rzeczy musi być wykonanych przez lekarzy, a wiele innych nie jest 

możliwych do przeprowadzenia. To ważny kontekst, który należy brać pod uwagę formułując zalecenia 

i rekomendacje działań lekarzy, pielęgniarek i innych osób z personelu.  

Etyka zawodowa 

Prawa pacjentów wiążą się ściśle z wymogami prawnymi i etycznymi stawianymi przed 

personelem medycznym. Są one spisane w kodeksach etyki zawodowej. W odniesieniu do praktyki 

lekarskiej jest to Kodeks Etyki Lekarskiej. Najważniejszy i najkrótszy opis misji lekarza zawarty jest już 

w samym Przyrzeczeniu Lekarskim5. Jasne wskazanie „obowiązków” i „służby” dobrze ukazuje pozycję 

lekarza w relacji z pacjentem. Szczegóły opisuje cały Kodeks zawierający 78 artykułów zebranych w 6 

rozdziałów. Poniżej przywołane zostaną kluczowe z perspektywy relacji pacjent – lekarz oraz te 

związane z komunikacją (Kodeks Etyki Lekarskiej).  

W części ogólnej Kodeksu 3 artykuły kodyfikują treść Przyrzeczenia Lekarskiego, zbierając 

podstawowe powinności etyczne lekarza w jego misji, powołaniu, pracy. 

Art. 2. 1. Powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, 

leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu; lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością 

lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem. 2. Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest 

dobro chorego –  salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania 

administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady.  

Art. 3. Lekarz powinien zawsze wypełniać swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka bez 

względu na wiek, płeć, rasę, wyposażenie genetyczne, narodowość, wyznanie, przynależność społeczną, 

sytuację materialną, poglądy polityczne lub inne uwarunkowania.  

 
5 Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy 
związanych z nim obowiązków przyrzekam:  

• obowiązki te sumiennie spełniać;  

• służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu;  

• według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez 
żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu 
wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek;  

• nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego;  

• strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im 
życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro 
chorych;  

• stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się 
wynaleźć i udoskonalić. (Kodeks Etyki Lekarskiej) 
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Art. 4. Dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, 

zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną.  

Z kolei artykuły od 12 do 22 nawiązują wprost do praw pacjentów, relacji lekarza z pacjentem 

i kwestii komunikacji z pacjentami:  

Art. 12. 1. Lekarz powinien życzliwie i kulturalnie traktować pacjentów, szanując ich godność 

osobistą, prawo do intymności i prywatności. 2. Relacje między pacjentem, a lekarzem powinny opierać 

się na ich wzajemnym zaufaniu; dlatego pacjent powinien mieć prawo do wyboru lekarza.  

Wzajemny szacunek i zaufanie są wskazane jako wymóg podstawowy stawiany relacji 

pomiędzy pacjentem a lekarzem. Istotna jest jasno wyrażona symetria, nie tylko pacjent powinien móc 

zaufać lekarzowi, ale także lekarz powinien ufać pacjentowi, ufać w jego szczerość, słuchać jego głosu, 

potrzeb, obaw i odczuć.  

Art. 13. 1. Obowiązkiem lekarza jest respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału  

w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia. 2. Informacja udzielona pacjentowi powinna być 

sformułowana w sposób dla niego zrozumiały. 3. Lekarz powinien poinformować pacjenta o stopniu 

ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych i spodziewanych korzyściach związanych 

z wykonywaniem tych zabiegów, a także o możliwościach zastosowania innego postępowania 

medycznego.  

Opisane powyżej prawo do informacji to coś więcej niż tylko przekazanie suchego komunikatu. 

Cała jego treść ma byś jasna i zrozumiała dla pacjenta i na tyle wyczerpująca, by pacjent rozumiał swoją 

sytuację, zdawał sobie sprawę z korzyści i ryzyka towarzyszącego leczeniu i by mógł wziąć udział 

w podejmowaniu decyzji dotyczących własnego zdrowia. Choć często sprowadzane jest to do 

formalnej zgody na leczenie opisanej w artykule 15, to w istocie jest wymogiem znacznie szerszym. 

Pomimo że prawa i obowiązki zarówno lekarzy, jak i pacjentów są dosyć szczegółowo  

i precyzyjnie opisane w aktach prawnych i kodeksach, nie przesądza to kształtu relacji pomiędzy 

aktorami procesu leczenia. Przełożenie teorii i prawa na praktykę wcale nie jest proste i oczywiste – 

jest tu wiele miejsca na dostosowanie modelu i rozwiązań do konkretnego przypadku. 

Odpowiedzialność za sam kształt relacji i jej dynamikę spoczywa, rzecz jasna, na obydwu stronach, choć 

to lekarz ma tu rolę bardziej znaczącą ze względu na wiedzę ale także fakt uczestnictwa w wielu 

relacjach z innymi pacjentami, czyli po prostu praktyczne doświadczenia. Ogromne znaczenie mają 

także cechy osobowe i predyspozycje pacjenta oraz jego sytuacja zdrowotna i  kontekst społeczny. Nie 

do przecenienia są także predyspozycje komunikacyjne obydwu stron, o czym więcej w kolejnym 

rozdziale. 

 

 

 

2. Komunikacja medyczna  

Pojęcie komunikacji jest bardzo złożone, jest też wieloznaczne i zależnie od kontekstu czy 

tradycji badawczej. Może oznaczać wyraźnie inny proces lub zjawisko, o czym szeroko pisze  Maria 
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Nowina Konopka w obszernym opracowaniu „Komunikacja lekarz-pacjent. Teoria i praktyka”. 

Podkreśla, że część badaczy uznaje, iż komunikacja jest pojęciem na tyle nieostrym w swych granicach, 

że trudno ją w pełni badać i opisywać (Nowina Konopka, 2016). W swoim opracowaniu autorka 

prezentuje tradycję badań nad komunikacją, poświęcając wiele uwagi teoriom włączającym kontekst 

kulturowy, podkreślającym niewerbalne elementy komunikacji czy wreszcie teoriom 

skoncentrowanym na języku.  

Jan Doroszewski definiował komunikację medyczną dwojako (Doroszewski J. , 2007)n 

(Chojnacka-Kuraś, 2017) – szeroko oraz wąsko. W pierwszym znaczeniu jest to „porozumienie między 

różnymi – pojedynczymi lub zbiorowymi – podmiotami, które dotyczy spraw związanych z medycyną” 

(Doroszewski J. , 2007). W tym ujęciu aktorami mogą być zarówno lekarze, czy inny członkowie 

personelu, ale także eksperci, publicyści, badacze i oczywiście także pacjenci. Co więcej może być to 

komunikacja pomiędzy grupami, jednostkami lub komunikacja masowa trafiająca do dużej, często 

zróżnicowanej zbiorowości. O kwalifikacji do komunikacji medycznej decyduje tu przede wszystkim 

tematyka przekazywanych informacji, a nie relacja czy konkretna sytuacja. W znaczeniu węższym 

komunikacja medyczna oznacza porozumiewanie się przedstawiciela ochrony zdrowia z pacjentem 

„zachodzące w ramach stosunku opieki medycznej, tj. postępowania leczniczego lub 

zapobiegawczego” (tamże). Ta definicja ogranicza komunikację do konkretnej relacji pomiędzy dwoma 

jednostkami zaangażowanym w proces leczenia. To ujęcie teoretyczne jest kluczowe z perspektywy 

pacjenta, a także poprawy czy też ewolucji kształtu relacji pomiędzy pacjentami a personelem. Dlatego 

też na potrzeby niniejszego opracowania pojęcie komunikacji zostanie opisane właśnie w odniesieniu 

do relacji lekarz (personel medyczny) – pacjent (a więc w znaczeniu wąskim wg Doroszewskiego), 

bowiem cały projekt poświęcony jest właśnie partnerskim relacjom personelu medycznego  

z pacjentami. Właściwa komunikacja pomiędzy aktorami tego procesu ma zasadnicze znaczenie dla 

budowy, rozwoju i uzyskania optymalnej formy samej relacji. 

 

A. Teoretyczne podstawy komunikacji 

Konkretny proces komunikowania można rozpisać na dość prostym schemacie (Nowina 

Konopka, 2016): 

 

By akt komunikacji mógł się odbyć potrzebni są główni jego aktorzy, czyli nadawca i odbiorca oraz sama 

informacja, czyli przekaz. Nie bez znaczenia dla efektywności procesu jest sprzężenie zwrotne, oraz 

szumy komunikacyjne, utrudniające właściwe przekazanie i zrozumienie komunikatu. Całość odbywa 

się w kontekście, który może w znacznym stopniu determinować całość procesu, nawet do tego 
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stopnia, że przesądzi o finalnym efekcie aktu komunikacji. W procesie komunikacji, dialogu, czy po 

prostu rozmowie ważna jest wymienność ról pomiędzy nadawcą, a odbiorcą. Tylko w ten sposób może 

dochodzić do efektywnej wymiany komunikatów. Gdy ta wymienność nie następuje lub występuje  

w niewielkim stopniu mamy do czynienia raczej z wykładem niż rozmową, czyli jednostronną formą 

komunikacji, mocno dzielącą aktorów na czynnych i biernych. W przypadku rozmów pacjentów 

z lekarzami znacząca może być niesymetryczność ról, co zostanie obszernie omówione w rozdziałach 

poświęconych modelom relacji lekarz – pacjent. W tym miejscu warto podkreślić tylko, że różnice 

w wiedzy i doświadczeniu oraz odmienne emocje towarzyszące lekarzom i pacjentom, zwłaszcza 

w przypadku rozmów o poważnych schorzeniach zasadniczo różnią się od siebie i mocno rzutują na 

możliwość pełnej wymienność ról (nadawca – odbiorca).  

 

B. Praktyczny wymiar komunikacji medycznej 

Wielu autorów i badaczy stara się przekładać teoretyczne podejście na wymiar bardziej 

praktyczny, przytaczając dużo przykładów konkretnych sytuacji, wskazując na drobne elementy 

procesu komunikacji, które w znaczący sposób mogą na niego rzutować. Wreszcie część z nich 

koncentruje się na katalogach rad, wskazówek i rekomendacji. Poniżej po krótce, od strony praktycznej 

omówione zostaną kluczowe wątki dotyczące komunikacji medycznej.  

W swoim opracowaniu Mayerscough i Ford wiele miejsca poświęcają różnym elementom 

komunikacji, które budują kontekst, generują szumy komunikacyjne i generalnie powodują, że proces 

komunikacji jest zakłócany lub nie przebiega modelowo. Autorzy przytaczają także wiele przykładów, 

jego zdaniem, dobrze i źle poprowadzonych rozmów. Analizując role lekarza i pacjenta i podkreślając, 

że ten pierwszy jest profesjonalistą zaangażowanym w bardzo wiele procesów leczenia, w wiele relacji 

oraz szereg czynności towarzyszących zauważają, że krytycznym czynnikiem determinującym tak 

relację, jak i procesy komunikacyjne jest czas, a właściwie jego brak: Dla większości lekarzy czas jest 

niezwykle cenny i musi być racjonalnie dzielony na liczne zajęcia w ciągu dnia, a także rezerwowany na 

sytuacje nieprzewidziane. Ta presja czasowa powoduje, że lekarz niechętnie angażuje się w sprawy o 

znaczeniu marginalnym i mało istotne. Osobiste odczucia pacjenta mogą (niestety) być postrzegane 

jako należące do takiej właśnie kategorii (Mayerscough i Ford, 2001). Autorzy zauważają także inne 

czynniki kontekstowe, będące wyzwaniem dla lekarzy. Z jednej strony jest to cierpienie i śmierć. Stały 

kontakt z ludźmi chorymi i cierpiącymi, a czasem także ze śmiercią pacjentów powoduje bardzo silne 

emocje, z którymilekarz musi sobie poradzić. Takie zachowanie jest całkowicie racjonalne i umożliwia 

wykonywanie zawodu, jednak nadmierne odsuwanie się od pacjenta może skutkować brakiem empatii 

i wyczulenia na jego potrzeby. Wyzwaniem jest szukanie złotego środka, tak w ogólnej praktyce, jak i 

w konkretnej relacji. Wiele miejsca autorzy poświęcają samemu wywiadowi lekarskiemu – kluczowej, 

często pierwszej rozmowie lekarza z pacjentem. Poza celem informacyjno-diagnostycznym ma ona 

wiele innych funkcji i staje się podstawą do budowania dalszej relacji. Swój wywód zaczynają od kwestii 

aranżacji przestrzeni podkreślając, że często określa ona role i hierarchię, co wpływa na przykład na 

otwartość pacjentów. Rekomendują jednocześnie, by rozmowa odbywała się w taki sposób, by pacjent 

siedzia k wyżej, na swoim łóżku (najbardziej „jego” miejsce w całym szpitalu), a lekarz na krześle, niżej 

niż łóżko. Bardzo szczegółowo przeanalizowana jest kwestia konkretnych pytań zadawanych 

pacjentom oraz wniosków wyciąganych na podstawie odpowiedzi. Wśród czynników ułatwiających 

dobrą komunikację autorzy wymieniają właściwy dobór słów, dostosowany do konkretnego pacjenta, 
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podkreślają rolę sprzężeń zwrotnych i wskazują jak można poradzić sobie z małomównością pacjenta i 

co może na nią wpływać. Istotna z ich perspektywy jest także spójność pomiędzy komunikacją 

werbalna i niewerbalną. Wreszcie, podając szereg przykładów konkretnych rozmów, zaznaczają rolę 

okazywania troski, troszczenia się o pacjenta, empatii. Tu szczególnie ważne, by pacjent faktycznie 

odczuł troskę ze strony lekarza. 

Wiele bardzo konkretnych rad i zaleceń prezentują w swojej pracy „Ogólne zasady komunikacji 

między pacjentem a lekarzem” Izabela Stangierska oraz Wanda Horst-Sikorska. Zestawienie 

rekomendacji w punktach czyni ten krótki artykuł źródłem konkretnej, choć niewątpliwie niepełnej 

wiedzy, po którą bez trudu mogą sięgnąć sami lekarze. Warto jednak podkreślić, że zawarte w tekście 

informacje nie pochodzą z badań dotyczących potrzeb pacjentów, nie są wyrazem ich oczekiwań.  

Gotowość do wysłuchania, zachowanie spokoju i pozwolenie na przeżywanie różnych uczuć to 

najcenniejsze postawy lekarza wobec pacjenta. Dzięki nim łatwiej będzie zdobyć wskazówki 

diagnostyczne, szybciej zaprogramować terapię, a wzajemne relacje dostarczą satysfakcji i 

zadowolenia. Przyjazna i życzliwa postawa wobec pacjenta potrafi także zrekompensować wszelkie 

deficyty kompetencji komunikacyjnych, więc obdarzajmy naszych pacjentów ludzką, niepotrzebującą 

słów, serdecznością (Stangierska i Horst-Sikorska, 2007). 

 

C. Język komunikacji medycznej 

Komunikacja werbalna, jak to już zostało wspomniane wcześniej, jest znaczącą częścią całego 

procesu komunikowania w relacjach lekarz – pacjent. Nie zawsze jest elementem najważniejszym, ale  

niemal zawsze jest  podstawowym. Zwłaszcza w przypadku lekarzy, którzy w profesjonalny, a zarazem 

prosty i skuteczny sposób muszą przekazywać informacje o sytuacji zdrowotnej pacjenta użyte słowa, 

a co za tym idzie język, mają fundamentalne znaczenie. Podkreśla to w swojej pracy pod znamiennym 

tytułem „Słowo też jest lekiem, czyli o komunikacji z pacjentem” Małgorzata Majewska: 

Każdą informację można przekazać w różny sposób. Codziennie dokonujemy setek tego typu wyborów. 

Cokolwiek mówimy, intuicyjnie wybieramy najodpowiedniejsze – naszym zdaniem – środki. Problem 

polega jednak na tym, że w przypadku relacji pacjent – lekarz dobór słów ma o wiele większe znaczenie 

niż w większości innych sytuacji komunikacyjnych. Język jest jednym z kilku narzędzi komunikacji: 

komunikujemy również gestami  czy  mimiką. Ale niewątpliwie  to  język  jest  narzędziem  

najważniejszym, gdyż  najprecyzyjniej  i  najwierniej  odzwierciedla  rzeczywistość,  a  zarazem  

najskuteczniej ją stwarza. Najpełniej pozwala zarówno wyrazić własne emocje, obawy, lęki, jak też 

schować się za parawanem obojętności. Jest więc nieuniknionym elementem  obecnym  w  relacji  lekarz 

– pacjent. (Majewska, Słowo jest też lekiem, czyli o komunkacji z pacjentem, 2015) 

Przede wszystkim należy podkreślić, że w komunikacji, także tej werbalnej, lekarz i pacjent 

doświadczają przenikania się dwóch perspektyw: obiektywnej i subiektywnej. Na ogół to lekarz używa 

zobiektywizowanych komunikatów dotyczących jednostki chorobowej, planu leczenia, możliwych 

efektów, rokowań. Z kolei pacjent będzie się koncentrował na swoich odczuciach i perspektywie. To 

naraża ich obu na niespójność w ramach komunikowania się, mogą mówić o tym samym w inny sposób, 

ale mogą też, używając podobnych sformułowań, mieć na myśli całkiem co innego. Stąd tak ważne są 

sprzężenia zwrotne, podsumowania i parafrazy, które pozwalają uwspólniać przynajmniej kluczowe 
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komunikaty. Istotną trudnością mogą być też słowa o wielu znaczeniach. Ich używanie bez należytego 

wyjaśnienia może prowadzić do nieporozumień. A największym wyzwaniem w obszarze znaczeniowym 

jest fakt, że często jedno słowo może być różnie rozumiane zależnie od kontekstuzwłaszcza 

społecznego i kulturowego. Pacjenci, często bez wykształcenia medycznego, odpowiedniej wiedzy, by 

rozumieć fachowy język medyczny, mogą nadawać inne znaczenia terminom używanym przez personel 

medyczny. . Takie sytuacje narażają chorych na niepotrzebny stres, mogą też prowadzić do 

nieuwzględnienia ważnych z perspektywy postępowania terapeutycznego kwestii.. Ważne, by 

ewentualne nieporozumienia zauważać od razu i wyjaśniać niezrozumiałe kwestie na bieżąco. Ponadto 

należy pamiętać o szumach komunikacyjnych. Spojrzenie na wszystkie opisane elementy wpływające 

na możliwość porozumienia umożliwia zauważanie,  jakim wyzwaniem staje się właściwe posługiwanie 

się językiem, a w szczególności jego dostosowywanie do konkretnego pacjenta. Z drugiej strony 

zastosowanie powyższych zaleceń, zwłaszcza w kwestii prostoty przekazu, wypowiadania się krótko i 

konkretnie oraz powtarzania kluczowych komunikatów może wiele z powyższych problemów 

zniwelować. 

Przegląd literatury i badań nad rolą języka w kontaktach lekarzy z pacjentami prezentuje Marta 

Chojnacka-Kuraś w artykule „Komunikacja medyczna jako obszar badań lingwistycznych”. Autorka 

wymienia szereg czynników począwszy pod kwestii terminologicznych i słowotwórczych, przez te związane 

z faktem używania języka zawodowego – charakterystycznego dla danej grupy zawodowej, zamkniętego i 

hermetycznego, często też podkreślającego status posługującej się nim osoby. Autorka kończy swój tekst 

przeglądem badań z obszaru lingwistyki, wskazując na konkretne obszary badawcze i kluczowych badaczy, 

zajmujących się poszczególnymi zagadnieniami. Jest to ważny przegląd bardzo szczegółowych tematów, 

które  mogą okazać się istotne w zakresie uświadamiania lekarzy co do istotny odpowiedzialnego i 

skutecznego posługiwania się słowem.  

 

D. Korzyści płynące z właściwej komunikacji 

Przywoływana już wcześniej M. Nowina Konopka w swojej pracy przytacza szereg korzyści 

płynących z dobrej komunikacji dla relacji lekarz – pacjent. Opiera się na opracowaniu 

międzynarodowego towarzystwa EACH (The European Association for Communication in Healthcare). 

W poczet korzyści lekarza płynących z prawidłowej komunikacji lekarz – pacjent – rodzina pacjenta 

wliczono:  

1. spadek napięcia emocjonalnego u pacjenta, pozwalający na dalszą komunikację i wymianę 

informacji;  

2. uzyskiwanie bardziej precyzyjnych danych, umożliwiających skuteczniejsze rozpoznawanie 

choroby;  

3. zmniejszenie się oporu pacjenta wobec terapii i osoby lekarza;  

4. zwiększenie poziomu zaufania pacjenta wobec lekarza;  

5. wzrost aktywności pacjenta w terapii (przez co nie trzeba go kontrolować, gdyż samodzielnie 

dba o swoje dobro); wzrost satysfakcji z wykonywanego zawodu;  

6. istotny wzrost poziomu satysfakcji pacjenta (a co za tym idzie malejąca liczba skarg na 

poszczególnych lekarzy, ogólnie na służbę zdrowia, oraz spadek zachowań agresywnych  

i roszczeniowych);  

7. podniesienie się samooceny lekarza.  
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Korzyści dla pacjenta: 

1. pacjent ma poczucie dbałości o jego potrzeby (np. wystarczająca w opinii pacjenta długość 

konsultacji); 

2. ma poczucie bezpieczeństwa i godności oraz poufności informacji; 

3. ma poczucie kontroli nad własnym stanem zdrowia, gdyż towarzyszy mu przekonanie 

posiadania pełnej informacji na temat choroby; 

4. poczucie bycia słuchanym i rozumianym – sprawienie, że pacjent czuje się swobodnie, mówiąc 

o swojej chorobie; 

5. ma poczucie relacji z lekarzem opartej na więzi; 

6. posiada wiedzę umożliwiającą decyzyjność w terapii – m.in. informacje uzyskane od lekarza na 

temat prewencji chorób (Nowina Konopka, 2016) 

Widać, że powyższy katalog korzyści jest szeroki i dotyczy bardzo różnych zagadnień 

związanych z dobrostanem pacjenta, zwiększaniem szans na optymalny i skuteczny przebieg leczenia, 

ale dobra komunikacja przekłada się także na dobrostan lekarza i jego satysfakcję oraz może odciążyć 

cały system ochrony zdrowia. Jasno zatem wynika z tego, że praca nad odpowiednią komunikacją, 

budowa standardów i dobrych praktyk, uczenie ich i doskonalenie ma istotne znaczenie i zasadniczo 

wykracza poza kwestię „dogodzenia pacjentowi”.  

 

3. Typologia relacji lekarz – pacjent 

W toku analiz ewolucji relacji pomiędzy pacjentami a lekarzami badacze wyróżnili kilka modeli. 

Należy zaznaczyć, że z czasem teoretycy, ale i praktycy, coraz wyraźniej akcentowali upodmiotawianie 

pacjentów. W każdym z opracowanych modeli zauważyć jednak można zarówno zalety, jak i 

ograniczenia. Nie ma modelu idealnego i uniwersalnego, dopasowanego do wszystkich sytuacji. 

Niemniej jednak dominuje przeświadczenie, że o ile jest to możliwe, należy pacjenta maksymalnie 

włączać w proces leczenia zarówno na poziomie komunikacyjnym, jak i  decyzyjnym. Znajduje to wyraz 

w rozwiniętej obecnie teorii wspólnego podejmowania decyzji (ang. shared decision making). Twórca 

tego podejścia, G. Elwyn definiował je jako podejście, w którym klinicyści i pacjenci dzielą się 

najlepszymi dostępnymi dowodami w obliczu zadania związanego z podejmowaniem decyzji i w którym 

pacjenci są wspierani w rozważaniu opcji, aby dokonać świadomych wyborów.  Czynnikami 

ograniczającymi to podejście mogą być sytuacje zaburzonej lub ograniczonej percepcji pacjenta, 

nieświadomości lub sytuacje nagłe, pilne i zagrażające życiu, wymagające decyzji tu i teraz.  

 

A. Modele relacji lekarz – pacjent w ujęciu komunikacyjnym 

Najbardziej popularna typologia relacji lekarzy i pacjentów, oparta o kryteria komunikacyjne, 

zawiera 4 podstawowe modele relacji (Nowina Konopka, 2016): model autorytarny, paternalistyczny, 

kooperacyjny oraz partnerski. Ich podstawowe cechy zebrane zostały w poniższej tabeli:  

Typ 
komunikowania 

Rola lekarza Rola pacjenta Rola rodziny 
Cechy komunikacji 

lekarza 
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autorytarny dominująca, 
autorytarna, 
nakazująca 

bierna, 
podporządkowana, 
wykonawcza 

Nie ma 
znaczenia 

duży dystans, 
komunikacja 
jednokierunkowa, 
bariera 
w kontaktach 
z rodziną, 
zahamowania 
w relacjach 
z pacjentem 

paternalistyczny dominująca, 
paternalistyczna, 
informująca 

podległa, 
podporządkowana, 
odbierająca 
informacje 

statystująca, 
mało znacząca, 
pośrednia 

komunikacja 
dwukierunkowa bez 
wyraźnego 
dystansu 
emocjonalnego, 
biorąca pod uwagę 
kwestie rodzinne 
pacjenta 

kooperacyjny współpracująca, 
doradcza, 
częściowo 
partnerska 

współpracująca, 
częściowo 
decyzyjna 
i partnerska 

częściowo 
wpływająca 
na decyzję, 
asystująca 

dobra w relacjach 
z pacjentem i jego 
rodziną, adekwatny 
dystans 
emocjonalny, 
biorący pod uwagę 
model rodziny i role 
jego członków 

partnerski zaangażowana, 
współpracująca, 
partnerska, 
empatyczna 

zaangażowana, 
współpracująca, 
partnerska, 
empatyczna 

zaangażowana, 
współpracująca, 
partnerska, 
empatyczna 

adekwatne 
zaangażowanie 
emocjonalne, 
doradztwo 
pozamedyczne, 
pełny kontakt 
z pacjentem i jego 
rodziną 

 

Model autorytarny cechuje bardzo prosta struktura komunikacji. Informacje przepływają  

w zasadzie tylko w jednym kierunku od lekarza do pacjenta, lekarz nie rozmawia z pacjentem, tylko 

informuje go o sytuacji, planach i przebiegu leczenia. Jeśli zadaje jakieś pytania to tylko w celu 

pozyskania szerszej wiedzy związanej z chorobą i jej objawami. Inicjatywa leży po stronie lekarza, 

pacjent nie ma okazji i przestrzeni do zadania własnych pytań, wyrażenia wątpliwości czy podzielenia 

się swoimi emocjami. Nieistotne jest także otoczenie pacjenta, w szczególności jego rodzina. Nie ma 

tu miejsca na pytania wykraczające poza ściśle nakreślony obszar leczenia danej jednostki chorobowej, 

nie ma też miejsca na budowę emocjonalnej relacji z pacjentem, co wcale nie przekreśla szans na 

wytworzenie dużej dozy zaufania po stronie pacjenta. Oparty był na dużej niesymetryczności ról 

społecznych i pozycji lekarza dalece przewyższającej przeciętnego obywatela, czy tez pacjenta. Obecnie 

rekomendowany jest do stosowania w sytuacjach zagrożenia życia, gdzie czas gra rolę krytyczną oraz 

w sytuacjach, gdy kontakt z pacjentem jest niemożliwy lub utrudniony w znacznym stopniu.  
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Model paternalistyczny jest zbliżony do modelu autorytarnego. Również występuje tu 

znacząca niesymetryczność ról, zdecydowanie dominuje lekarz. Jednak jest tu już miejsce na 

komunikację dwukierunkową, choć w ograniczonym zakresie. W odróżnieniu od modelu 

autorytarnego pojawia się tu miejsce na emocje – lekarz staje się bowiem opiekunem, roztacza ową 

opiekę nad pacjentem. Co więcej często wchodzi także w interakcje z jego rodziną, traktując ją jako 

swego rodzaju dopełnienie wpierające pacjenta i również roztaczające nad nim opiekę, acz  

w ograniczonym zakresie. Bezsprzecznie zachowanie lekarza w tym modelu wykracza poza suche, 

techniczne świadczenie usługi medycznej. Kategoria „opieki” wymaga zaangażowania emocjonalnego, 

a co za tym idzie znaczącego skrócenia dystansu. 

Model kooperacyjny różni się znacząco od dwóch poprzednich. Cechuje go bowiem znacznie 

większa symetryczność ról. Lekarz i pacjent są już niemal partnerami w relacji, komunikacja odbywa 

się w obie strony z podobną intensywnością. Obie strony angażują się w relację, także na poziomie 

emocjonalnym. Co więcej lekarz włącza w proces leczenia także rodzinę, która z biernej roli  

w modelu paternalistycznym przechodzi do roli aktywnej. Ponadtolekarz sprawując opiekę nad 

pacjentem rozciąga ją też w pewnym stopniu na jego otoczenie. Do zbudowania takiej relacji niezbędne 

jest wyjście w kontaktach poza wąsko rozumiany temat konkretnej choroby. Ważny staje się ogólny 

stan pacjenta, kontekst w którym się on znajduje, jego obawy, plany i emocje. Słowem szereg 

czynników, które mogą w znaczący sposób wpływać na przebieg i powodzenie leczenia.  

Wreszcie model partnerski zakłada głębokie zaangażowanie lekarza w relację z pacjentem  

i jego otoczeniem. Oznacza to symetrię na poziomie komunikacyjnym i maksymalne włączenie 

pacjenta i jego rodziny w proces leczenia już od etapu stawiania diagnozy. Istnieje przestrzeń do 

rozmowy, dwukierunkowej wymiany informacji wykraczających poza samą chorobę i leczenie. Ważna 

jest empatia, zrozumienie i indywidualizacja kontaktu, odejście od rutyny, skryptów i heurystyk 

postepowania. Formalna odpowiedzialność za los pacjenta wciąż, rzecz jasna, spoczywa na lekarzu, 

jednak z praktycznego punktu widzenia w znacznej mierze rozciąga się na pacjenta. To jego wybory, 

jego zachowanie i zaangażowanie mają zasadniczy wpływ na powodzenie leczenia. Model partnerski 

zakłada znacznie większe zaangażowanie czasu i kompetencji, przede wszystkim emocjonalnych, niż 

wcześniej omówione modele. Personalizacja kontaktu i podejścia wymaga zebrania i przetworzenia 

przez lekarza wielu informacji o pacjencie zgromadzonych podczas procedur medycznych, jak również, 

a może nawet przede wszystkim, podczas rozmów z nim i jego najbliższymi.   

Odmianą modelu partnerskiego jest model systemowo-partnerski. Zakłada on partnerstwo nie 

tylko w relacjach pacjenta z lekarzem, ale także w relacjach rodziny z pacjentem i lekarzem. Wszystkie 

trzy podmioty w tej relacji są równoważne, choć w oczywisty sposób mają inne role do odegrania. 

Jednak z perspektywy komunikacyjnej ich znaczenie jest podobne, każdy z podmiotów może liczyć na 

empatię i zrozumienie ze strony pozostałych. Nie zmienia to faktu, że z racji na fakt choroby to pacjent 

pozostaje w centrum, a pozostali aktorzy mają na celu jego wsparcie i pomoc w leczeniu.  

Relacje partnerskie między pacjentem a lekarzem to najtrudniejszy w realizacji model 

komunikacji. Partnerstwo oznacza relację na tym samym poziomie, właściwym dla relacji  

„dorosły-dorosły”. Obecnie taka relacja ma  szansę zaistnieć głównie w przypadku chorób 
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przewlekłych6, które wymagają wyjątkowej, długoterminowej współpracy, pozwalającej choremu  

na samodzielne radzenie sobie z codziennymi ograniczeniami choroby (Szasz i Hollender, 1956) 

(Sobierajski, 2015). Jako model relacje partnerskie wywodzą się z paradygmatu socjomedycznego.  

W tej koncepcji człowiek jest pojmowany jako dynamiczny układ, który współistnieje z innymi 

systemami. W tym kontekście chorobę rozpatruje się na trzech poziomach: biologicznym, psychicznym  

i społecznym, uwzględnia się również związek między ciałem a umysłem (Zembala, 2015).  

W modelu partnerskim pacjent staje się współuczestnikiem procesu leczenia i jest 

współodpowiedzialny za jego skutki. Jego rola postrzegana jest już szerzej, ponad typowe dla modelu 

paternalistycznego wypełnianie poleceń lekarza. Lekarz natomiast jest głęboko zaangażowany  

w chorobę pacjenta. Dodatkowo model partnerskich relacji dokonuje pewnego przesunięcia również 

w roli samego lekarza, który zaczyna odgrywać rolę doradcy w procesie leczenia, ma przedstawić 

choremu wszystkie możliwe metody diagnostyki i leczenia (Zembala, 2015) (Ślusarska i Dobrowolska,  

i in., 2013). Tego typu relacja wymaga dużego zaangażowania od lekarza - zarówno wysokich 

kompetencji komunikacyjnych, jak i dużej aktywności. Oprócz pacjenta zaangażowanym partnerem 

komunikacyjnym jest również jego rodzina (Nowina Konopka, 2016).  

 

B. Typologia Szansz i Hollender 

Biorąc pod uwagę aktywność lekarza i pacjenta w komunikacji Szasz i Hollender wyróżnili 

3 modele relacji lekarz – pacjent (Zembala, 2015):  

• Pierwszym z nich jest model aktywność-bierność. Jest on bardzo zbliżony w swej logice 

do modelu autorytarnego – lekarz jest aktywną i decydującą, natomiast pacjent jest 

stroną bierną, podporządkowaną zaleceniom lekarskim, wykonująca polecenia. 

Komunikacja odbywa się w jedną stronę od lekarza do pacjenta, pacjent jest wyłączony 

ze współdecydowania o przebiegu leczenia. Model ten ma zastosowanie, podobnie jak 

model autorytarny,  przede wszystkim w sytuacjach zagrożenia życia oraz przy braku 

kontaktu z pacjentem.  

• Kolejnym jest model kierownictwo-współpraca. Tu obie strony relacji są aktywne, 

występuje obustronna komunikacja, jednak role nie są symetryczne. To lekarz jest 

stroną decydującą z racji na swoją wiedzę i doświadczenie. Pacjent z racji na deficyt 

specjalistycznej wiedzy podporządkowuje się zaleceniom lekarza i je wykonuje. Ten 

model ma zastosowanie w stanach ostrych, nagłych i krótkotrwałych.  

• Ostatnim jest model obustronnego uczestnictwa, zbliżony do modeli kooperacyjnego 

i partnerskiego. W tym przypadku obie strony relacji są zaangażowane w podobnym 

stopniu, a ich role są symetryczne, choć różnią się w zakresie kompetencji i zadań. 

Lekarz dysponuje wiedzą obiektywną o chorobie i procedurach leczenia, natomiast 

pacjent posiada subiektywną wiedzę na temat swojego samopoczucia, ale także o 

swoich emocjach i oczekiwaniach względem leczenia. Model ten stosuje się w stanach 

 
6 Opisując model partnerski autorzy mają świadomość, że ma on swoje ograniczenia uwzględniające choćby 
stan pacjenta. W przypadku incydentów związanych z ostrą chorobą czy nagłym zagrożeniem życia, sytuacji, 
gdy pacjent nie jest przytomny, to oczywiste jest, że to lekarz będzie samodzielnie podejmował decyzję (bliższą 
modelowi paternalistycznemu).  
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przewlekłych, długotrwałych, w których wiele aspektów życia wymaga modyfikacjii  

i gdyjest czas na wielokrotną wymianę informacji pomiędzy lekarzem a pacjentem.  

 

C. Modele Pierloot’a – psychologiczna koncepcja człowieka 

Pierloot wyróżnia 4 modele relacji lekarz – pacjent oparte na psychologicznych koncepcjach 

człowieka  (Zembala, 2015): 

• Model komunikacyjny skoncentrowany jest na wymianie informacji pomiędzy 

lekarzem a pacjentem. Pacjent przekazuje swoje odczucia i opowiada 

o dolegliwościach, natomiast lekarz informuje o procesie leczenia i swoich zaleceniach. 

Dochodzi zatem do komunikacji dwustronnej – wymiany informacji zarówno 

werbalnie, jak i poprzez mowę ciała. 

• Model społeczno-kulturowy opiera się o role społeczne pacjenta i lekarza oraz o 

funkcje, jakie zajmują w społeczeństwie. To normy społeczne obecne w danym 

społeczeństwie decydują o możliwych i faktycznych działaniach każdego z aktorów. 

Istotnym kontekstem są także postawy społeczne wobec danej jednostki chorobowej. 

• Model medycznego przenoszenia odwołuje się do koncepcji psychoanalitycznych 

i zakłada, że w relacji pacjenta z lekarzem następują zjawiska przeniesienia 

i przeciwprzeniesienia. A więc interakcje i cała relacja budowane są nie tylko 

o teraźniejszą sytuację, ale także w oparciu o przeszłe doświadczenia relacji z ważnymi 

osobami, zwłaszcza z okresu dzieciństwa. Dotyczy to między innymi takich kategorii jak 

zaufanie. 

• Model przyjacielski zakłada, że obie strony relacji, zarówno pacjent, jak i lekarz, mogą 

wyjść z przypisanych im tradycyjnych definicji ról. Oznacza to, że relacja i poszczególne 

interakcje budowane są w sposób otwarty, wykraczający poza narzucane schematy 

zachowań. Zachodzi tu daleko posunięta symetria ról, a sama relacja może znacząco 

wykroczyć poza kwestie konkretnej jednostki chorobowej, włączając wymianę 

emocjonalną.  

Podsumowując, wszystkie przedstawione modele relacji pacjentów i lekarzy, a zwłaszcza te 

odwołujące się do komunikacji, posługują się dwoma podstawowymi parametrami. Jednym z nich jest 

symetryczność lub asymetria ról, inaczej mówiąc równowaga lub przeciążenie w którąś ze stron. 

Drugim zaś jest stopień aktywności lub pasywności każdej ze stron w danej relacji. Na ogół w przypadku 

nierównowagi większe znaczenia ma lekarz. To on bywa stroną dominującą, ustawioną wyżej 

w hierarchii, aktywną i decyzyjną.  

 

4. Ocena sytuacji w Polsce i rekomendacje z niej płynące 

W Polsce w ostatnich latach powstało wiele badań opisujących zachowania i relacje pacjentów 

z lekarzami. Większość badań skupiała się jednak na satysfakcji pacjenta ze świadczonych usług 

medycznych, a nie poruszała kwestii relacji. Jednym z nielicznych badań odwołujących się do próby 

określenia postrzegania relacji między pacjentem a lekarzem jest doktorat Małgorzaty Drozd-

Garbacewicz, który częściowo został już omówiony w punkcie dotyczącym nierówności relacji. Obraz 
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wyłaniający się z tej pracy wydaje się być dość pozytywny. Badani pacjenci w dużej mierze polegają na 

swoich lekarzach, mają poczucie, że mogą im zaufać. Jedynie 1,6% pacjentów nie ufa lekarzom. 

Tabela 1 Postawy pacjentów w kontaktach z lekarzami (Drozd-Garbacewicz, Współczesna rola pacjenta hospitalizowanego w 
interakcji z lekarzem – między konfliktem a równowagą, 2015) 

 

Tabela 2 Poszanowanie intymności w szpitalu (Drozd-Garbacewicz, Współczesna rola pacjenta hospitalizowanego w interakcji 
z lekarzem – między konfliktem a równowagą, 2015) 

Ankietowani pacjenci w zdecydowanej większości mają także poczucie, że ich prawo do 

poszanowania intymności jest przestrzegane w szpitalu, w którym przebywają. Jedynie 5% pacjentów 

ma doświadczenie braku intymności. 

 

 

Ponad połowa badanych pacjentów ufa lekarzom na tyle mocno, że czują się spokojnie, w 

związku z tym  że lekarz podejmujeważne decyzje dotyczące ich życia. Pojawiają się  jednak głosy (ok. 

10% ankietowanych), które świadczą o tym, że pacjentowi nie zostało zapewnione takie poczucie 

bezpieczeństwa, by mógł nie denerwować się, że jego sytuacja zostanie potraktowana poważnie i z 

należytą starannością. 
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Tabela 3 Odczucia pacjentów względem lekarzy (Drozd-Garbacewicz, Współczesna rola pacjenta hospitalizowanego w 
interakcji z lekarzem – między konfliktem a równowagą, 2015) 

 

Badani [acjenci nie wskazują także dużych problemów w komunikacji z lekarzem. Ponad 

połowa pacjentów zazwyczaj rozumie wszystko, co mówi do nich lekarz. Grupa osób, które uważają, 

że informacje przekazywane przez lekarza są niezrozumiałe stanowi 14%. 

Tabela 4 Problemy w komunikacji (Drozd-Garbacewicz, Współczesna rola pacjenta hospitalizowanego w interakcji z lekarzem 
– między konfliktem a równowagą, 2015) 

 

 

M.Drozd-Garbacewicz w swojej pracy analizowała także zjawisko nieodpowiedniego 

traktowania. Ponownie większość ankietowanych nie miała nic do zarzucenia swojemu lekarzowi. 

Natomiast grupa pacjentów, która doświadczyła nieodpowiedniego traktowania jest spora, wynosi 

40% wszystkich pacjentów. 
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Tabela 5 Nieodpowiednie traktowanie pacjentów przez lekarzy (Drozd-Garbacewicz, Współczesna rola pacjenta 
hospitalizowanego w interakcji z lekarzem – między konfliktem a równowagą, 2015) 

 

W opisywanej pracy zbadano także stosunek lekarzy do pacjentów. Tutaj również mamy 

pozytywny obraz, ponieważ zdecydowana większość lekarzy lubi swój zawód. Tylko 1 lekarz, na blisko 

100, przyznał, że pacjenci go irytują. To pokazuje duże zaangażowanie lekarzy w swoją pracę. 

Tabela 6 Opinie lekarza o pacjentach (Drozd-Garbacewicz, Współczesna rola pacjenta hospitalizowanego w interakcji z 
lekarzem – między konfliktem a równowagą, 2015) 

 

Zastanawiając się, jakie modele są stosowane w relacjach pomiędzy lekarzem a pacjentem w 

Polsce zdecydowanie częściej wyłania się tradycyjny układ patriarchalny, oparty na wyższości i 

autorytecie lekarza. Ale są także aspekty, które lekarze chętnie zaadaptowaliby z modelu 

partnerskiego, jak chociażby aktywność, decyzyjność i odpowiedzialność pacjenta, samostanowienie 

w kwestii podejmowanego leczenia. Z kolei pacjenci bardziej chcieliby funkcjonować w partnerskim 

modelu, w którym ważne są potrzeby i oczekiwania pacjenta, zwłaszcza w zakresie komunikacyjnym 

oraz informacyjnym, z niezbywalnymi prawami. Do przyjęcia są przez nich także wybrane elementy 

modelu patriarchalnego – wciąż silne jest przekonanie o nadrzędności lekarza, ze względu na jego 

przewagę merytoryczną, z czego zapewne wynika również skłonność do wskazywania go jako osoby 

decyzyjnej  

i odpowiedzialnej w kwestii zdrowia pacjenta. 
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Rekomendacje, które zostały przedstawione w pracy to: dalsza edukacja pacjentów z zakresu ich praw 

i obowiązków, zwrócenie uwagi na perspektywę i potrzeby drugiej strony, podkreślenie znaczenia 

ogólnej postawy i jej wpływu na jakość relacji, wdrażanie mechanizmów związanych z rolą pacjenta w 

odniesieniu do całego systemu opieki zdrowotnej, standardowe komunikowanie pacjentom zaleceń 

także w formie pisemnej, wspieranie lekarzy w zdobywaniu wiedzy z zakresu współpracy z pacjentem 

(komunikacja społeczna), podejmowanie działań wzmacniających wywiązywanie się przez pacjentów z 

zaleceń lekarskich, wzmacnianie zaufania pacjentów do lekarzy i podkreślenie znaczenia rodziny lub 

bliskich pacjenta w procesie leczenia. 

Poza przytoczonym powyżej badaniem obejmującym szeroko aspekty związane z relacją 

pomiędzy pacjentem a lekarzem, w dostępnej literaturze możemy odnaleźć wiele badań skupiających 

się na satysfakcji pacjenta i jej determinantach. Nie wszystkie uzyskane wyniki są tak optymistyczne jak  

w przytoczonym powyżej dokumencie. Najczęściej badania opierają się na próbie bazującej na 

pacjentach z jednego szpitala lub jednym schorzeniu, co stanowi ograniczenie tych badań.  

Monika Szpringer z zespołem przeprowadziła badanie na próbie 100 pacjentów z oddziałów 

chirurgii w Małopolsce. Badani pacjenci mieli głównie zastrzeżenia dotyczące długości czasu 

poświęcanego im przez lekarzy. Badanie porusza też kwestię opieki pielęgniarskiej, która okazała się 

najbardziej istotnym elementem. Stosunek pielęgniarek do chorych, szanowanie ich godności, pomoc  

w czynnościach dnia codziennego mają zdecydowany wpływ na poziom satysfakcji z pobytu w oddziale 

szpitalnym. Z punktu widzenia pacjenta jest to jedna z ważniejszych kwestii. Z badań własnych wynika, 

że  opieka pielęgniarskaj została oceniona stosunkowo wysoko (Szpringer, Chmielewski, Kosecka i 

Sobczyk, 2015) 

Kolejnym badaniem, które opisuje kwestię satysfakcji pacjentów z usług medycznych jest praca 

Małgorzaty Leźnickiej z zespołem. Pacjenci skarżyli się w nim na wiele aspektów, lecz w zdecydowanej 

większości niezwiązanych z opieką lekarską czy relacjami z personelem. Największy problem w 

badanych szpitalach stanowi informowanie pacjenta o jego prawach, o skutkach ubocznych lekarstw, 

o harmonogramie dnia i zasadach funkcjonowania oddziału. Pacjenci często skarżyli się na 

nieodpowiednią temperaturę podawanych posiłków i zbyt długi czas oczekiwania na przyjęcie do 

szpitala. Jedyny element dotyczący kontaktu z lekarzem to informowanie pacjenta o jego prawach. 

Poza tym wszystkie elementy współpracy z lekarzem zostały ocenione pozytywnie. Mniej więcej 

połowa pacjentów pozytywnie oceniła elementy takie jak:  uważne słuchanie pacjenta, zapewnienie 

intymności, wyrażanie się w sposób zrozumiały dla pacjenta, życzliwość lekarza, dostępność w razie 

potrzeby, ilość czasu poświęconego pacjentowi. Podobnie jak w badaniu M. Szpringer relacje z 

pielęgniarkami oceniono jeszcze lepiej – 90% pacjentów jest zadowolona z życzliwości i staranności 

pielęgniarek (Leźnicka, Warunek, Hartwich i Kryn, 2014). 

Tak jak było wspomniane wyżej większość badań przeprowadzonych w Polsce skupia się na satysfakcji 

chorych w wybranych placówkach szpitalnych. Wyniki tych badań wskazują, że pacjenci są zazwyczaj 

zadowoleni z opieki szpitalnej . 
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Rysunek 1 Ogólna ocena lekarzy w Polsce (Olędzki, 2015) 

Badanie przeprowadzone przez Jerzego Olędzkiego na próbie N=504 Polaków pokazuje, że o 

ile pacjenci ufają lekarzom w zakresie ich kompetencji i ogólnej współpracy, to są pewne elementy , 

które nie są już tak pozytywnie postrzegane. Zdecydowanie mniej niż połowa pacjentów wierzy w 

uczciwość lekarzy, a ich stosunek do pacjentów też w wielu miejscach wymaga poprawy. 

Potrzebę zmian w relacjach pacjent – lekarz dostrzegli także twórcy raportu ewaluacyjnego z projektu 

szkoleniowego dla lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2015). Badanie obrazuje braki w kompetencjach 

psychospołecznych lekarzy i lekarzy dentystów. Zdaniem 43% respondentów, którzy uczestniczyli 

w projekcie, umiejętność komunikacji z pacjentami w środowisku zawodowym lekarzy jest przeciętna. 

93% badanych zdeklarowało chęć doskonalenia umiejętności w zakresie kompetencji miękkich – 

największa liczba respondentów odczuwa potrzebę doskonalenia umiejętności związanych 

z budowaniem relacji z pacjentami oraz współpracownikami, jak również potrzebę zarządzania 

relacjami z administracją w miejscu pracy. Nieodłącznym elementem szkoleń lekarzy i lekarzy 

dentystów powinien być kompleksowy program uświadamiający istotność kompetencji społecznych 

w codziennej praktyce lekarskiej oraz korzyści z ich podnoszenia, jak np. zmniejszenie stresu lekarza 

oraz bezradności i osamotnienia pacjentów, mniej błędnych diagnoz i skarg oraz wzrost zaufania do 

zawodu lekarza. 
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III. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH 

BADAŃ 
Kluczowym etapem prac nad Strategią było pozyskanie wiedzy, jak obecnie wyglądają relacje pomiędzy 

pacjentami i personelem medycznym w Polsce. Zależało nam na dotarciu do opinii i doświadczeń osób 

zaangażowanych w budowanie tych relacji. W części badawczej zostały zrealizowane wywiady 

jakościowe ze wszystkimi interesariuszami procesu budowania relacji personelu medycznego  

z pacjentami oraz badanie ilościowe przeprowadzone na grupie 1000 pacjentów, którzy w ciągu roku 

poprzedzającego badanie mieli kontakt z lekarzem. Wyniki badania ilościowego prezentowane  będą 

na wykresach i grafikach, natomiast te pochodzące z badań jakościowych będą opisane, a kluczowe 

elementy będą dodatkowo zobrazowane cytatami z wypowiedzi rozmówców (pacjentów, członków 

personelu medycznego i ekspertów). 

Badania miały na celu: 

 zdefiniowanie potrzeb pacjentów i personelu w zakresie wzajemnych relacji, 

 zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy, 

 określenie ważności poszczególnych oczekiwań pacjentów i nadanie im hierarchii 

 określenie dobrych praktyk oraz działań, których należy unikać, 

 stworzenie wskazówek dotyczących zmiany zachowań zarówno pacjentów, jak i personelu 

medycznego, by  budowanie dobrych relacji było łatwiejsze, 

 rekonstrukcja definicji pojęcia „partnerskie relacje” (w rzeczywistości opracowanie definicji 

„dobrych relacji”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Badanie jakościowe 

• Wielkość próby badanej: 20 wywiadów  

z pacjentami, 28 wywiadów z personelem 

(lekarze, pielęgniarki, ratownicy)., 8 

wywiadów z ekspertami 

• Technika badawcza: indywidualne 

pogłębione wywiady jakościowe online 

(IDI). 

• Termin realizacji: kwiecień – lipiec 2021 r. 

• Tematyka: relacje pacjentów  

z personelem, potrzeby i oczekiwania 

pacjentów, typy pacjentów, sytuacje 

trudne, kontekst systemowy, znaczenie 

komunikacji medycznej. 

Badanie ilościowe 

• Wielkość próby badanej: 1000 wywiadów 
internetowych (CAWI) z pacjentami, którzy w ciągu 
ostatniego roku mieli kontakt z lekarzem. 

• Reprezentatywność wyników: próba 
reprezentatywna dla polskich pacjentów ze 
względu na podstawowe zmienne demograficzne, 
takie jak: płeć, wiek i wielkość miejscowości 
zamieszkania. Ponadto uwzględniono zarówno 
pacjentów hospitalizowanych, leczących choroby 
przewlekłe, jak i leczących się doraźnie. 

• Termin realizacji: październik – listopad 2021 r. 

• Tematyka: potrzeby pacjentów, ocena kontaktów  
z lekarzami i innym personelem, relacje z 
personelem medycznym, postawy i oczekiwania 
pacjentów. 
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1. GŁOS PACJENTÓW O RELACJACH Z PERSONELEM MEDYCZNYM 

 

A. WIZYTA LEKARSKA TO CZEKANIE I NIEPOKÓJ 

Wyzwanie w budowaniu dobrych relacji pomiędzy pacjentami I personelem medycznym pojawia się 

już na początku, nawet zanim pacjent wejdzie do gabinetu. Pacjent przychodzi do lekarza z pewnym 

nastawieniem emocjonalnym, obawiając się różnych kwestii. Pacjenci zapytani o skojarzenia z wizytą 

lekarską w pierwszej kolejności mówią o swoim niepokoju dotyczącym dostępności lekarza, następnie 

często przywołują, że okres oczekiwania na wizytę wiąże się z dyskomfortem i strachem wywołanym  

z jednej strony obawą o swoje zdrowie, a z drugiej samą wizytą w danej instytucji.  Skojarzenia osób 

doświadczających wielochorobowości lub zmagających się z chorobą nowotworową są naznaczone 

dużo większym niepokojem i frustracją dotyczącą opieki zdrowotnej . Te osoby często mają poczucie 

pewnego lekceważenia przez personel medyczny. Oczekiwanie na wizytę u specjalisty (trwające 

czasem kilka miesięcy) sprawia, że mają poczucie, że nie 

są leczeni i objęci opieką. Jedynie osoby młode, lepiej 

wykształcone i głównie zdrowe miały mniej negatywnych 

skojarzeń dotyczących wizyty u lekarza – skupiały się 

bardziej na potrzebie profesjonalizmu i pomocy ze strony 

lekarza. Pacjenci mają poczucie, że niejednokrotnie (ze 

względu na ograniczony dostęp do specjalistów) są wręcz 

skazani na łaskę lub niełaskę lekarza, do którego trafiają 

(nawet jak jest niemiły/ niedobry) – z wyjątkiem 

beneficjentów prywatnej ochrony zdrowia, których 

przypadek nie wymaga natychmiastowej interwencji – 

pacjent nie ma możliwości wyboru czy łatwej zmiany 

lekarza. 

B. INFORMACJA JEST KLUCZOWĄ POTRZEBĄ 

Potrzeba związana z uzyskaniem informacji jest kluczową potrzebą pacjentów bez względu na ich 

podejście do systemu opieki zdrowotnej, rodzaju dolegliwości i momentu na ścieżce pacjenta. Niewielu 

pacjentów spotyka lekarzy, którym zależy na tym, aby wyjaśnić pacjentowi jego sytuację, czy omówić 

wyniki badań. Im sytuacja pacjenta jest bardziej poważna (choroba przewlekła, zabieg w szpitalu, 

leczenie onkologiczne), tym rozmowa wyjaśniająca jego stan jest dla chorego ważniejsza. W przypadku, 

gdy jej zabraknie, ma to ogromny negatywny wpływ na pacjentów. Czują niepokój, niepewność, nie 

Można, tylko trzeba być 

człowiekiem. Trzeba być 

ludź! 
[pacjentka onkologiczna] 
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wiedzą co ich spotka i czego się spodziewać zarówno w zakresie samej choroby, jej objawów, 

samopoczucia, jak i w zakresie procesu leczenia – etapy, metody, harmonogram działań 

terapeutycznych.  

Deficyt informacji dotyczy wielu elementów: 

 poruszania się po placówkach medycznych (wejście do innego świata, którego reguł nie znam), 

 uzyskania informacji dotyczących 

możliwości leczenia pacjenta, 

 uzyskania zrozumiałych informacji na 

temat swojego stanu zdrowia i 

odpowiedzi na pytania,  

 poinformowania o etapach leczenia, 

którym pacjent ma się poddać, 

 zrozumiałego wyjaśnienia leczenia i jego konsekwencji. 

Pacjenci, którzy nie otrzymali informacji w placówce/ gabinecie, w poszukiwaniu 

wyjaśnienia swojej sytuacji lub skierowania na kolejny etap leczenia odbijają się od  

drzwi do drzwi kolejnych pracowników ochrony zdrowia. Zdezorientowani, 

przerażeni, samotni w  walce o zrozumienie swojej sytuacji. Dla części z nich to 

dosłownie walka o życie.  

Badania pokazują, że pacjent oczywiście oczekuje przede wszystkim trafnej diagnozy 

i planu postępowania, za którą stoi wiedza i profesjonalizm lekarza, ale potrzeby 

pacjentów na tym się nie kończą. Przy założeniu, że każdy pacjent przychodzi przede 

wszystkim po trafną diagnozę, prawie ¾ pacjentów chciałoby, by w trakcie wizyty 

lekarz lub inny personel w zrozumiały sposób wyjaśnił im co dokładnie dzieje się z ich 

zdrowiem i jakie będzie dalsze leczenie.  

C. KLUCZOWE OCZEKIWANIA PACJENTÓW W CZASIE WIZYTY 

Podstawową, powszechną potrzeba jest trafna diagnoza, niezależnie od powagi sytuacji wiedza o tym 

co pacjentowi dolega jest dla niego fundamentalna. Dopiero zaspokojona generuje katalog kolejnych 

oczekiwań, które ukazuje poniższy wykres: 

 

74%

66%

64%

63%

60%

59%

Zrozumiałe wyjaśnienie stanu mojego zdrowia

Poświęcenie mi wystarczającej ilości czasu

Indywidualne podejście

Traktowanie mnie jak człowieka

Wysłuchanie mnie przez lekarza

Przekazywanie kompletnych informacji przez lekarza

Brak rozmowy merytorycznej, nie omawia 

się wyników, tylko "dobre, dobre„. Ja to 

odczytuję jako lekceważenie pacjenta, to 

nie buduje zaufania… 

[pacjent z chorobą przewlekłą] 

74% 
Pacjentów  

chce  

zrozumieć  

swój stan 

zdrowia 
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Nie tylko brak informacji, ale często zbyt specjalistyczny język 

W percepcji pacjentów lekarze (szczególnie 

specjaliści) nie dość, że są zwykle oszczędni  

w słowach, to dodatkowo w ich sposobie 

przekazywania informacji dominuje żargon 

medyczny, którego pacjenci (zwykle również pod 

wpływem silnych emocji) nie rozumieją. 

Następnie często skrępowani wstydem boją się 

dopytać.  

 

 

Forma i jakość przekazu otrzymywanego od specjalistów to nie tylko problem pacjentów, ale także 

lekarzy pierwszego kontaktu, do których wracają pacjenci z prośbą o wyjaśnienie diagnozy lub zaleceń.  

Głównymi konsekwencjami związanymi z brakiem informacji/wyjaśnienia – podawanymi zarówno 

przez pacjentów, jak i lekarzy są: rezygnacja z terapii, pogłębienie niepewności i strachu pacjenta 

oraz obniżenie gotowości do przestrzegania zaleceń (ang. compliance). 

 

D. W GABINECIE U LEKARZA 

Relacja pacjenta i pracownika ochrony zdrowia 

rozpoczyna się zawsze od potrzeby pacjenta. To 

od samego początku implikuje zależność i 

nierówność pozycji osób w tej parze. Pacjent jest 

chory i wymaga leczenia. Dla niego sytuacja jest 

jednostkowa i wyjątkowa, a jej ocena subiektywna 

i emocjonalna. Dla lekarza na ogół jest to sytuacja 

„jedna z wielu” i operuje on bardziej 

obiektywnymi i racjonalnymi kryteriami oceny i 

działania. 

Większość pacjentów, z którymi rozmawialiśmy podczas realizacji projektu, miała poczucie, że lekarze 

często nie okazują zainteresowania 

obecnością pacjenta w gabinecie. Mieli  

poczucie, że lekarz ich nie słucha, zbywa ich 

pytania, czasem nawet nie patrzy. I choć 

można to zrzucić na karb subiektywnej 

oceny, to dodatkowo pacjenci podkreślają, 

że rozmowa z pacjentem przerywana jest 

odbieraniem prywatnych telefonów, 

rozmową z innymi osobami z personelu.  

Doświadczenia pacjentów wskazują też na  

Żeby pacjent mógł porozmawiać, 

chociaż chwilę, chociaż te 10 min z 

lekarzem. I żeby lekarz, nie wiem czy 

to jest możliwe, zainteresował się tym 

pacjentem. Żeby poprzeglądał te 

dokumenty jego.  

[Pacjent z chorobą przewlekłą] 

 

[Lekarz] mówił tylko: dzień dobry, tak i 

nie. Przestraszony, nic nie wyjaśnia, 

wiec to już w ogóle jest sytuacja 

beznadziejna. Nie informuje co będzie 

dalej. Tylko odburkuje. Maszynowo 

przyjmuje pacjentów. 

 [pacjentka onkologiczna] 
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nieprzygotowanie lekarza (niesprawdzenie historii choroby) i konieczność tłumaczenia swojej historii 

choroby od nowa (podczas kolejnej wizyty).  

Dodatkową kwestią było poczucie bycia traktowanym przedmiotowo. Chodzi z jednej strony  

o bezosobowe zwracanie się do pacjenta 

(usiądzie, zrobi, rozbierze się), ignorowanie 

obecności i pytań, a z drugiej wyłączenie 

z rozmowy podczas omawiania choroby 

pacjenta (np. komisja lekarska, która omawia 

przypadek pacjentki w jej obecności, stosując 

specjalistyczne zwroty, bez zwrócenia się do 

pacjentki).  Budzi to w pacjentach poczucie 

uprzedmiotowienia, straty czasu (mogłoby mnie tutaj nie być) i poczucia niesprawiedliwości 

wynikającej z tego, że szukają pomocy w instytucji, która choć ma im służyć – traktuje ich jak 

przedmioty.  

Generalnie jednak pacjenci są dość zadowoleni ze swoich lekarzy. Szczególnie 

dobrze są oceniani lekarze rodzinni, którzy mają stały kontakt z pacjentami  

i większą możliwość budowania relacji. Dopiero zagłębienie się w szczegóły  

i dłuższa rozmowa z pacjentami pozwala wychwycić elementy wymagające 

poprawy.  

Pacjenci w pierwszym kroku krytykują raczej system niż personel, wynika to  

z ograniczonego dostępu do lekarzy i świadomości presji systemu – nie wypada 

krytykować lekarzy, dobrze, że w ogóle są i pacjent ma szansę na leczenie.  

Najsłabiej ocenione elementy kontaktu z lekarzem to w opinii pacjentów 

empatia, odpowiednia ilość czasu, zrozumienie i poznanie potrzeb oraz 

otwartość na rozmowę. Wątki te ściśle się ze sobą wiążą, a brak czasu jest często 

deklarowanym przez lekarzy ograniczeniem, które nie pozwala na dłuższą 

rozmowę i poznanie pacjenta. Niezależnie od tych ograniczeń należy znajdować 

i wdrażać nawet drobne elementy włączające pacjenta i sprawiające, że będzie czuł się traktowany 

podmiotowo. 

 

To poczucie, że lekarz nie słucha uważnie pacjenta, może również wpływać na obniżenie zaufania do 

diagnozy i zaproponowanego leczenia, bo czy ten lekarz w zasadzie usłyszał z czym do niego 

przychodzi pacjent?  

 

E. PACJENCI NIE SĄ TACY SAMI, MAJĄ WIĘC RÓŻNE POTRZEBY 

Na podstawie przeprowadzonych badań w oparciu o potrzeby chorych wyróżniono 4 typy pacjentów. 

Grupy te są dość zbliżone pod względem liczebności – nie ma jednego dominującego typu polskiego 

pacjenta, choć raz jeszcze warto podkreślić, że nadrzędną, powszechną potrzebą jest bardziej obszerne  

i zrozumiałe informowanie.  

Brakuje na wizytach relacji człowiek do 

człowieka - nawet w kontekście szacunku 

do czasu, bo ty zostawiasz dzieci u 

teściowej, zwalniasz się z pracy i nie 

otrzymujesz pomocy. 

[pacjentka chora przewlekle] 

EM
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Najsłabiej 

oceniony 

element 

wizyty 
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Wyróżnione typy pacjentów to: 

Wszystko w rękach lekarza  

Głównym oczekiwaniem jest skuteczne wyleczenie, miej 

ważne są kwestie komunikacji i wsparcia emocjonalnego. 

Dominuje instytucjonalne zaufanie do lekarza, jego wiedzy 

i kompetencji. 

 

Poprowadź mnie  

Główną potrzebą jest wsparcie podczas leczenia, przede 

wszystkim wyjaśnianie, tłumaczenie stanu zdrowia, procedur 

i ich konsekwencji. Kluczowe jest przeprowadzenie przez 

proces leczenia.   

 

Zaopiekuj się mną  

Grupa największa, ale nie dominująca. Oczekiwanie przed 

wszystkim wsparcia emocjonalnego, okazania 

zainteresowania, troski, zobaczenia w pacjencie  człowieka. 

Pacjenci z tej grupy charakteryzują się dużą potrzebą bycia 

wysłuchanym. 

 

Ja też coś wiem  

Posiadają  sporą wiedzę medyczną, chcą dyskutować o swoim 

stanie zdrowia, zrozumieć sytuację, w której się znajdują  

i mieć wpływ na decyzje. Traktują medycynę nieco bardziej 

jako usługę. Jedyna grupa z potencjałem na budowę 

partnerstwa w relacjach. 

Kluczowe jest, by mieć w świadomości, że każdy pacjent to indywidualna osoba i nie można jej 

traktować tak samo jak poprzedniego. Pacjenci mogą mieć różne potrzeby i personel powinien być 

gotowy, by dostosować swoją komunikację i zachowania w interakcji z pacjentami do ich oczekiwań.  

  

26% 

23% 

32% 

19% 
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17%

8%

6%

4%

25%

27%

Lekarz profesjonalista

Lekarz opiekun

Lekarz przewodnik

Relacja partnerska

Pacjent jako klient

Lekarz ma władzę

F. OCZEKIWANE TYPY RELACJI 

Pacjenci oczekują od lekarzy przede wszystkim profesjonalizmu i opieki. . Te dwa 

typy relacji nie dominują obecnie w ocenie pacjentów. Natomiast najczęściej 

występują typowo transakcyjne i paternalistyczne relacje, czyli pacjent jako klient 

lub postrzeganie lekarza jako tego, który ma władzę. Jednocześnie są to relacje 

najmniej pożądane przez pacjentów.  

 

 

POŻĄDANE RELACJE    OBECNE RELACJE 

 

G. ZBUDOWANIE ZAUFANIA CZĘSTO WYMAGA CZASU I DZIAŁAŃ ZE STRONY ZARÓWNO LEKARZA 

JAK I PACJENTA.  

Zaufanie pacjenta do lekarza nie jest kwestią oczywistą. Często bywa wypadkową wielu czynników:  

 Bezpieczeństwa budowanego przede wszystkim przez zachowanie lekarza – jego opanowanie, 

słuchanie pacjenta. Istotnym aspektem jest również możliwość zadawania pytań i uzyskanie 

odpowiedzi (chciałabym po prostu, żeby ona się nie spieszyła).  

 Skuteczności – zaufanie również buduje się bezpośrednio przez ocenę skuteczności działania. 

Wyleczenie dolegliwości lub rozwiązanie problemu potwierdza profesjonalizm lekarza 

i sprawia, że zaufanie może zostać zbudowane na wiele lat (szczególnie w bardziej 

skomplikowanej sytuacji).  

 Czasu (podczas wielu wizyt) – jak podkreślają pacjenci i lekarze (zwłaszcza POZ) zaufanie 

buduje się nie w trakcie jednej wizyty, a wielu.  Wymaga ono czasu – zarówno tego podczas 

wizyty (rozmowa), jak i upływającego między kolejnymi wizytami u tego samego specjalisty.  

 Wnikliwej rozmowy skupionej wokół problemu (słuchanie tego, co ma do powiedzenia pacjent 

oraz dopytywanie, co buduje po stronie pacjenta poczucie wnikania przez lekarza w sedno 

problemu, a co za tym idzie lepszą, bardziej trafną diagnozę).  

33%

24%

11%

10%

4%

2%

Lekarz profesjonalista

Lekarz opiekun

Lekarz przewodnik

Relacja partnerska

Pacjent jako klient

Lekarz ma władzę

24% 
Pacjentów  

chce,  

by lekarz był 

OPIEKUNEM 
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 Szczerości, po obydwu stronach. Dla lekarza ważne jest, by poznać sytuację pacjenta w sposób 

całościowy, bez zatajania informacji, które mogą wpływać np. na przebieg leczenia. Pacjenci 

zwracają uwagę, że oczekują otwartej 

rozmowy o leczeniu, podczas której 

lekarz uwzględni stan emocjonalny 

chorego. Zwłaszcza przekazywanie 

niepomyślnych wiadomości jest istotne. 

Lekarz musi oczywiście dobrać 

odpowiedni moment i sposób 

komunikacji, jednak całkowite pomijanie 

niepomyślnych wieści nie jest dobre, 

zwłaszcza gdy pacjent dowie się o nich w 

inny sposób (z dokumentacji, z rozmów z 

innymi osobami), a nie od swojego 

lekarza podczas wcześniej dobrze 

zaplanowanej rozmowy.  

 Życzliwości wobec pacjenta (traktowania z szacunkiem, zainteresowaniem – zauważenie, że 

pojawił się w gabinecie Człowiek, a nie chora śledziona, przedmiot). 

 

2. GŁOS LEKARZY O RELACJACH Z PACJENTAMI 

 

 

 

 

 

 

A. WEDŁUG LEKARZY TO PRZEDE WSZYSTKIM SYSTEM NIE SPRZYJA BUDOWANIU RELACJI  

Z PACJENTEM  

Pracownicy ochrony zdrowia zapytani o relacje z pacjentami spontanicznie mówią przede wszystkim 

o utrudnieniach związanych z systemem i deficytami w ochronie zdrowia. Wskazują na brak czasu, zbyt 

dużą liczbę pacjentów i zbyt wiele pracy do wykonania. Skupiają się w pierwszej kolejności na rzeczach 

ich zdaniem niezbędnych, a więc tych bezpośrednio ratujących zdrowie i życie. Komfort i zadowolenie 

pacjenta, jako czynniki wpływające „tylko” pośrednio na efektywność leczenia są na dole listy 

priorytetów, a że wymagają dodatkowego zaangażowania i bywają trudne, często z lej listy w ogóle 

wypadają.  

Lekarz rodzinny mówi normalnie, jak 

widzi, że nie rozumiem, to mi tłumaczy 

obrazowo i normalnie, bo lekarze 

wyższego szczebla to oni nie przekładają 

wiedzy medycznej na normalny język i 

musisz sama szukać w internecie... bo on 

przez 7 minut nie może powiedzieć, o co 

chodzi?! Ale jak sobie sama nie 

znajdziesz, to nikt ci nie pomoże…  

 [pacjentka chora przewlekle] 

To wymagałoby zmiany myślenia. Pacjent nie 

przychodzi tylko do lekarza...  Ważna jest cała 

otoczka – diagnostyka, rejestracja, pion 

pielęgniarski, opieka nad pacjentem. Wszyscy.  
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 Lekarze specjaliści (zwłaszcza prowadzący 

pacjentów długoterminowo w chorobach 

przewlekłych) dobre relacje oceniają  jako 

pewien ideał relacji, rozumiany głównie jako 

edukowanie pacjenta (budowanie 

świadomości) w kontekście życia z chorobą 

(zaangażowanie pacjenta, którego celem jest 

wzmocnienie gotowości do przestrzegania 

zaleceń). Dodatkowym aspektem jest 

pozyskanie wiedzy o pacjencie, o kontekście 

jego życia, co może pozwolić na dobranie 

odpowiednich środków (np. tańszy lek, jeśli 

wiemy, że pacjenta nie stać na leczenie). 

Lekarze podkreślają, że bazą dobrych relacji 

jest zaufanie, które ma szansę zaistnieć  

w trakcie kilku wizyt (→ czas i potrzeba kontynuacji).  

Z perspektywy lekarza niewątpliwą korzyścią pozytywnie przekładającą się na efektywność leczenia 

jest wzrost gotowości do przestrzegania zaleceń przez pacjenta  

Perspektywa lekarzy POZ jest bogatsza, zwłaszcza w kontekście pacjentów prowadzonych przez wiele 

lat (i ich rodzin), ponieważ dysponują oni 

wiedzą dotyczącą uwarunkowań relacyjnych 

oraz historii chorób (sięga ona czasem 2-3 

pokoleń). Dzięki wieloletniemu kontaktowi  

możliwe jest nawiązanie relacji i zbudowanie 

zaufania, które otwiera obie strony na dobre 

relacje.  

Lekarze bardzo rzadko włączają pacjenta w 

proces decyzyjny dotyczący jego leczenia. Jest 

to o tyle trudna kwestia, bo dla obu stron jest 

niejasne, w jaki sposób miałoby się to odbywać 

i w jaki sposób miałoby to kształtować relację 

lekarz – pacjent. W percepcji części lekarzy, 

włączanie pacjenta w proces decyzyjny, 

oznacza jego edukację dotyczącą zmiany stylu życia związaną z diagnozą, np. choroby kardiologicznej.  

Odpowiedzialność za zdrowie pacjenta to trudna kwestia zarówno dla członków personelu 

medycznego, jak i dla pacjentów. Z jednej strony wielu pacjentów oczekuje, że to lekarz weźmie 

odpowiedzialność, a pacjent będzie się stosował do zaleceń, z drugiej strony są pacjenci, którzy 

oczekują włączenia ich w proces decyzyjny dotyczący leczenia lub przynajmniej dyskusji o wybranych 

formach leczenia i całym jego przebiegu. Lekarze też nie prezentują jednolitego stanowiska, część 

uważa, że choćby z perspektywy prawnej odpowiedzialność jest po ich stronie i w związku z tym 

powinni mieć pełną kontrolę i decyzyjność. Z drugiej strony są lekarze dostrzegający zalety podejścia, 

w którym to pacjent czuje się odpowiedzialny za swoje zdrowie – to przekłada się zazwyczaj na większe 

Co mogłoby poprawić te relacje? 

Więcej personelu. Bo jak ja mówię 6-8 

pacjentów to mówię tak optymistycznie, 

bo czasem bywa tak, że muszę się zająć 

13, to nawet dzieląc te 8 godzin na 13 to 

jest niewiele, a otoczka papierowa do 

każdego pacjenta, jest coraz większa i z 

każdym rokiem wzrasta. I potem ten 

czas trzeba jakoś priorytetyzować. 

 [lekarka na oddziale wewnętrznym ] 

 

- A mamy partnerskie relacje w ochronie 

zdrowia? 

-Nie 

-Dlaczego? 

-Bo system jest tak zorganizowany, że 

pacjent jest petentem i system ma w 

d[..] to, czy pacjent jest zadowolony i 

wyleczony liczą się tylko punkciki. Nie 

liczy się to, jak traktowany jest pacjent.  

 

[ lekarz na oddziale ortopedycznym] 

 



 

 
 

   47 
       

STRATEGIA DOBRE RELACJE PERSONELU MEDYCZNEGO Z PACJENTAMI 

zaangażowanie pacjenta i lepsze wyniki terapeutyczne, ale czasem powoduje trudność  

w porozumieniu się z pacjentem, bo chce być on zbyt samodzielny. Jeszcze innym przypadkiem jest 

sytuacja, gdy pacjent jest np. pod opieką kilku specjalistów i żaden z nich nie podejmuje całościowej 

odpowiedzialności za leczenie pacjenta, jest on pozostawiony sam sobie. Dla wielu pacjentów bardzo 

obciążające jest samodzielne zadecydowanie o typie operacji czy odstawieniu jednego z dwóch 

istotnych leków, które ze sobą negatywnie reagują. Potrzebują w tym zakresie jasnej opinii lekarza. 

Z perspektywy lekarzy dobre relacje wymagają czasu, zaangażowania i zmiany myślenia. Do tego 

potrzeba zmian systemowych, aby lekarze mogli więcej czasu poświęcić pacjentowi i nawiązać 

relacje.  

 

3. GŁOS PIELĘGNIAREK(RZY) O RELACJACH Z PACJENTAMI 

 

A. PIELĘGNIARKI – W SAMYM ŚRODKU SYSTEMU, MIĘDZY MŁOTEM A KOWADŁEM 

Pielęgniarki i pielęgniarze to grupa  usytuowana 

pomiędzy pacjentami a innymi osobami z 

personelu ochrony zdrowia, co wiąże się z  dużą 

presją oczekiwań z obydwu stron. Są zwornikiem 

systemu ponieważ (oprócz wielu obowiązków 

pielęgnacyjnych i opiekuńczych) nierzadko pełnią 

rolę przekaźnika informacji. Zakres obowiązków tej 

grupy zawodowej jest dla wielu pacjentów 

niedookreślony. Z jednej strony chorzy wiedzą, że 

odpowiadają one za opiekę w szpitalu, pomoc w 

wielu czynnościach, ale często pacjenci formułują 

także oczekiwania wykraczające poza ich możliwości lub kompetencje. Co więcej, wiele czynności jest 

delegowane pielęgniarkom przez lekarzy, często w sytuacji, gdy lekarz nie zdąży czegoś zrobić, prosi 

o to personel pielęgniarski. 

Pielęgniarki często podlegają silnej presji. Są przede wszystkim przeciążone obowiązkami, 

niedoceniane (także w obszarze finansowym), przytłoczone przez wypalenie zawodowe i rosnącą listę 

zadań i oczekiwań. 

B. PIELĘGNIARKI ZAZWYCZAJ SĄ BLIŻSZE PACJENTOM 

Personel pielęgniarski, z perspektywy pacjenta, jest bliżej zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie.  

W szpitalu podając leki, pomagając w różnych czynnościach pielęgnacyjnych, opiekując się innymi 

pacjentami, jest w zasięgu wzroku pacjenta, a często nawiązuje też bezpośredni kontakt. Jest dostępny, 

można go wezwać, interakcje są wielokrotne w ciągu dnia. 
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Wykonując czynności pielęgnacyjne (proste 

czynności poprawienia pościeli, pomoc w 

toalecie) pielęgniarki stają się bliższe 

emocjonalnie pacjentom. Opieka jest 

utożsamiana z tym, że pacjent nie jest obojętny 

temu, kto się nim opiekuje. 

To powoduje, że pacjenci mają poczucie 

większej bliskości i często bardziej otwierają się 

w kontaktach z pielęgniarkami, mówią rzeczy i 

zadają pytania, których nie mieli odwagi zadać 

lekarzom. 

Dla pielęgniarek wiąże się to z dodatkową presją i oczekiwaniami, którym nie zawsze  łatwo jest 

sprostać. Pacjenci często oczekują wsparcia emocjonalnego, pocieszenia, okazania troski i empatii. 

Trudno jest postawić jasną granicę, gdzie kończą się obowiązki personelu w tym zakresie. Presja jest 

tym silniejsza, im poważniejszy stan pacjenta i im większy deficyt informacji ze strony lekarza. 

C. NIEZASPOKOJONA POTRZEBA INFORMACJI 

Pielęgniarki, zgodnie z procedurami, nie mogą udzielać pacjentowi szczegółowych informacji o jego 

stanie zdrowia, rokowaniach czy planie leczenia. Jednak chorzy mają zazwyczaj dużo pytań i szukają 

odpowiedzi tam, gdzie to możliwe. Pielęgniarki są bardziej dostępne niż lekarze, stąd do nich też 

trafiają pytania. Personel jest zmuszony do udzielania odpowiedzi tak, by ulżyć pacjentom i dać im 

choćby ogólne informacje, nie wychodząc jednocześnie poza zakres swoich kompetencji 

 

4. GŁOS RATOWNIKÓW O RELACJACH Z PACJENTAMI 

 

 

 

 

 

Pielęgniarka jest zwykle zorientowana co 

do stanu pacjenta, a pacjent, że nie boi się 

komunikować z nami, zadawać nam 

pytania, bo czuje się swobodniej w 

naszym towarzystwie i nie jest 

skrępowany.   

 

[ pielęgniarka] 

 

Zmiana podejścia – pacjent 

osoba, a nie przedmiot  

[ratownik] 
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A. RATOWNIK ODPOWIADA ZA PIERWSZY KONTAKT Z PACJENTEM 

Ratownik jest najczęściej pierwszą osobą, z którą pacjent ma kontakt w przypadku cięższych 

dolegliwości, czyli tych momentów, kiedy człowiek jest mocno zestresowany i obawia się o swoje życie. 

Rola ratownika jest kluczowa, nie tylko jeśli chodzi o działania medyczne, ale także uspokojenie  

i zbudowanie poczucia bezpieczeństwa pacjenta. 

Ratownicy mają ograniczony kontakt z pacjentem – widzą go 

od kilku do kilkunastu minut (przy transporcie do godziny), co 

mocno ogranicza możliwość zbudowania z pacjentem relacji. 

Dlatego istotne są już pierwsze sekundy spotkania i sposób 

traktowania  pacjenta. Bardzo często ratownik poza zajęciem 

się chorym musi także zaopiekować się rodziną, dla której jest 

to trudna, stresująca i nieznana sytuacja. Ratownik w wielu 

przypadkach nie pracuje jeden na jeden z pacjentem, ale ma 

wokół siebie grupę osób (często wtrącających się, doradzających). Nierzadko powinien umieć radzić 

sobie z tłumem. 

Bardzo często ratownicy pracują też z osobami starszymi, w jeszcze większym stopniu zagubionymi, 

potrzebującymi zrozumienia, wyjaśnienia, rozmowy. Doświadczenie ratowników to także kontakt  

z pacjentem w sytuacji końca życia, co stanowi dla nich ogromne obciążenie emocjonalne.  

B. DOBRE RELACJE POMIĘDZY RATOWNIKAMI A PACJENTAMI BUDUJĄ: 

 Kluczowy jest pierwszy kontakt  

Pierwsze kilka sekund to czas na zbudowanie pierwszego wrażenia i fundamentu dalszych 

relacji. Ważne są proste gesty, które dadzą poczucie bezpieczeństwa, uspokoją. Przede 

wszystkim uśmiech i zwykłe „Dzień dobry”. 

 Ważna jest komunikacja z pacjentem 

Ratownicy starają się złagodzić atmosferę, gdy to możliwe i adekwatne do sytuacji uspokajają 

pacjenta, zapewniają o opiece i starają się by pacjent poczuł się bezpiecznie. W przypadku 

zespołów ratowniczych, w których znajduje się tez lekarz istotna jest spójność komunikacji, tak 

by cały zespół przekazywał te same informacje. 

 Zobaczyć w pacjencie człowieka 

Pacjent nie może być traktowany jak przedmiot, kolejna cyferka. Ważne jest zauważenie 

sytuacji, w której chory się znajduje, poznanie jego perspektywy.  

 Informowanie 

Pacjent musi wiedzieć co się z nim dzieje, co po kolei będzie robione, w jakim celu.  

 Indywidualne podejście 

Mimo dynamicznej sytuacji (często zagrożenia życia), ratownicy powinni umieć postawić się 

na miejscu pacjenta, zrozumieć jego sytuację, zwłaszcza stan emocjonalny. W miarę 

możliwości, na bazie obserwacji, powinni dostosowywać swoje podejście do konkretnego 

pacjenta.  

Nie ma typowej recepty na 

to, żeby mieć dobre relacje  

z pacjentem, to musi tak 

trochę wyjść z 

doświadczenia. 

[ ratownik] 
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5. GŁOS EKSPERTÓW O SYSTEMIE i RELACJACH Z PERSONELEM MEDYCZNYM 

W ramach badań jakościowych, oprócz 

wywiadów z pacjentami i członkami personelu 

medycznego, przeprowadzono także rozmowy 

z ekspertami – osobami mającymi szerszy obraz 

działania zarówno systemu jak i mechanizmów 

wpływających na rozwój relacji personelu 

medycznego z pacjentami. Byli to 

przedstawiciele podmiotów prowadzących 

nadzór właścicielski, osoby kierujące placówkami medycznymi i jednostkami w ramach tych 

podmiotów, osoby odpowiedzialne za jakość świadczenia usług medycznych, a także za certyfikacje i 

akredytację. Rozmawiano także z przedstawicielami niepublicznej ochrony zdrowia oraz ekspertami ze 

środowiska akademickiego specjalizującymi się w komunikacji medycznej. We wszystkich tych 

rozmowach koncentrowano się na 3 głównych wątkach: 

 znaczeniu relacji między personelem medycznym a pacjentami i ich obecnym kształcie,  

 mierzeniu jakości tych relacji,  

 wyciąganiu wniosków i wdrażaniu działań naprawczych wypracowanych w oparciu o wyniki. 

 

A. ZNACZENIE RELACJI MIĘDZY PERSONELEM MEDYCZNYM A PACJENTAMI I ICH OBECNY KSZTAŁT 

Eksperci zgodnie podkreślają, że rola 

dobrych relacji między personelem 

medycznym a pacjentami jest istotna, 

choć niedoceniana przez znaczną 

część personelu, a także kadrę 

zarządzającą i decydentów. Co 

prawda pewne wymogi dotyczące jakości relacji znajdują się w formalnych wymogach związanych  

z akredytacją NFZ czy certyfikacją ISO, jednak w opinii ekspertów nie przekłada się to, w sposób 

wystarczający, na realne działania. Na drodze do sukcesu stoją czynniki systemowe, takie jak 

ograniczony czas i duża liczba pacjentów przypadająca na jednego lekarza, ogólne przeciążenie 

systemu, ograniczone zasoby 

osobowe (specjaliści) czy 

sprzętowe, a także finansowe. 

Wreszcie wycenianie przez 

płatnika procedur w oderwaniu 

od jakości relacji z pacjentem. 

Innym elementem znacząco utrudniającym budowanie dobrych relacji personelu medycznego  

z pacjentami, jest brak wystarczającej świadomości wśród personelu jak jest to ważne i że realnie 

przekłada się na zachowania pacjentów. Ich 

postawy, motywacja do działania, chęć 

stosowania się do zaleceń, zwłaszcza  tych 

wymagających zmiany zachowań, a nie tylko 

brania leków, w opinii ekspertów bardzo 

mocno zależą od komunikacji z pacjentem  

To jest dla nas bardzo ważne, posiadam akredytację 

ISO, także akredytację NFZu, co już świadczy o tym, że 

to podejście do pacjenta jest dla nas ważne. 

[kadra zarządzająca, niepubliczna ochrona zdrowia] 

 

Najczęściej koncentrujemy się na komunikacji 

lekarz-pacjent, no ale równie ważna jest ta 

komunikacja lekarz-lekarz, lekarz-personel. 

[ekspert ds. zarzadzania jakością] 

 

Najważniejszym aspektem jest komunikacja z pacjentem  

i tutaj zakładamy taką wielokanałowość tej komunikacji, ale 

tak naprawdę to wszystko zaczyna się od misji, wizji spółki. 

[kadra zarządzająca, niepubliczna ochrona zdrowia] 

 

Wygląda to po prostu fatalnie. Ale z drugiej 

strony jeżeli ja mam przyjąć 30 pacjentów 

w ciągu 2 godzin, to teraz mówienie o 

budowaniu relacji, o tym, jak mam z nimi 

postępować, to jest też kontrowersyjne. 

[ekspert, towarzystwo ubezpieczeniowe] 
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i zbudowanej z nim relacji. Tej świadomości nadal nieco brakuje po stronie personelu medycznego. 

Niewątpliwie niewystarczająco są podkreślane powiązania pomiędzy relacjami z personelem,  

i wspomnianymi postawami pacjentów, a efektami terapeutycznymi, co zniechęca personel do 

poświęcania relacjom wystarczającej uwagi. Dominuje podejście traktujące priorytetowo działania 

węższe, skoncentrowane na samym badaniu, diagnozie i leczeniu zgodnie ze sztuką i wiedzą medyczną, 

co dla ekspertów jest oczywiste, acz niewystarczające. Kwestie komunikacji z pacjentem, jakości relacji 

z nim oraz sfery opieki emocjonalnej (w tym empatii) są na dalszym planie. Podsumowując znaczenie 

relacji personelu medycznego z pacjentami pozostaje dla wielu uczestników systemu ochrony zdrowia 

ważne raczej na poziomie ogólnych deklaracji, niż konkretnych działań.  

 

B. MIERZENIE JAKOŚCI RELACJI PERSONELU MEDYCZNEGO Z PACJENTAMI 

Jakość relacji personelu medycznego z pacjentami nie jest mierzona w ramach jednolitego systemu 

zarzadzania jakością relacji. Co prawda wiele placówek, a także podmioty sprawujące nadzór 

właścicielski inicjuje działania na rzecz pozyskania opinii pacjentów, zbadania ich zadowolenia z pobytu 

w palcówce, czy z kontaktu z personelem. Jednak są to działania raczej indywidualne, mocno 

zróżnicowane zależnie od konkretnej placówki. Zazwyczaj też są fragmentaryczne i nie są elementem 

pełnego systemu zarządzania jakością relacji personelu medycznego z pacjentami. Najczęściej odbywa 

się zbieranie opinii pacjentów w formie ankiet, często jeszcze podczas pobytu chorego w placówce, co 

ogranicza anonimowość udzielanych odpowiedzi. Na ogół to ankiety papierowe, które następnie 

należy wprowadzić do systemu komputerowego, co nie jest czynione regularnie i wydłuża czas od 

zebrania danych do poznania 

wyników. Regularność prowadzonych 

badań, a zwłaszcza analiza wyników i 

wyciąganie wniosków też wyglądają 

różnie. Są miejsca gdzie monitoring 

zadowolenia pacjentów jest stały, a 

wyniki analizuje się w cyklach 

kwartalnych, jednak zazwyczaj opinie 

W którymś etapie [wdrażania ISO 9001] zaczęliśmy coraz większą zwracać uwagę na 

ankiety pacjentów. […] Najpierw zaczęliśmy je tworzyć bardzo ogólne, jednolite, czyli 

wystandaryzowaną jedną ankietę, no ale zorientowaliśmy się, że te ogólne ankiety 

niewiele nam dadzą bo te pytania np. do laboratorium a w stosunku do oddziału nie 

oddawały tego charakteru, no więc zrobiliśmy ankiety dedykowane do poszczególnych 

grup np. dla oddziałów i ankiety dla pracowni. Ankiety miały charakter oceny 

poszczególnych punktów typowych: oceny czystości, oceny zachowania czy przyjazności 

personelu ale też w każdych ankietach była możliwość zawarcia uwag przez pacjenta […] 

dużą wartością były dodatkowe informacje zawarte w uwagach. Ciągły system 

monitorowania, pacjenci mogą w każdej chwili wypełnić ankiety, ankietujemy w formie 

tradycyjnej, papierowej. Są skrzynki, jest osoba, która to zbiera i wstępnie analizuje  

i przekazuje do właściwej jednostki szpitalnej i tam organizuje działania. 

[ekspert ds. zarzadzania jakością] 

 

Co roku odbywa się taka ankietyzacja pacjentów, 

ankiety są dostępne cały czas, są u nas w 

przychodniach i badamy poziom zadowolenia 

pacjentów z usług naszych medyków. One są dość 

szczegółowe, później raz w roku wyciągamy wnioski. 

[kadra zarządzająca, niepubliczna ochrona zdrowia] 
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nie są gromadzone cały czas, 

a wyniki analizowane są raz 

na rok. Często sam 

monitoring zadowolenia 

pacjentów prowadzony jest 

wyłącznie ze względu na certyfikacje i akredytacje, a nie przekonanie, że jest to istotny element 

budowania dobrych relacji personelu 

medycznego z pacjentami.  

W miejscach, gdzie nie jest 

prowadzony w ogóle kadra 

zarządzająca koncentruje się na 

analizie skali i rodzajów formalnych 

skarg wnoszonych przez pacjentów. 

Oczywiście jest to niewystarczające, 

bowiem obejmuje tylko sytuacje skrajne, bardzo poważne z perspektywy pacjenta.  

Eksperci zgodnie podkreślają, że jeśli chce się z mierzenia zadowolenia pacjentów i jakości relacji  

z personelem medycznym uczynić wartościowe narzędzie, trzeba je włączyć w cały system ochrony 

zdrowia. Ponownie zatem pojawia się kwestia wagi samych relacji, powszechnej świadomości ich 

znaczenia, w tym wpływu na efekty terapeutyczne, czy wreszcie premiowania przez płatnika placówek 

o wysokiej jakości relacji personelu medycznego z pacjentami. Tylko wtedy jest szansa na 

uruchomienie stałego procesu poprawy relacji, którego mierzenie ich poziomu jest tylko jednym, 

drobnym elementem. Jednym z istotnych 

elementów systemowego potraktowania 

kwestii mierzenia jakości relacji jest dobre 

formalne umocowanie ich w samej 

placówce – wyznaczenie osoby 

odpowiedzialnej za tę kwestię, mającej 

zasoby i pozycję pozwalającą na 

wprowadzenie realnej zmiany na poziomie 

procedur, nawyków czy konkretnych 

zachowań. Znaczące jest realne wsparcie 

kadry zarządzającej, a zanim to nastąpi, 

przekonanie jej o znaczeniu jakości relacji 

personelu medycznego z pacjentem.  

 

  

Pacjenci mają możliwość składania skarg, te skargi przeważnie dotyczą dużo poważniejszych 

spraw, często dotyczą spraw prawnych, lekarz jest uczestnikiem i wtedy określenie jego winy 

nie jest możliwe. 

[ekspert ds. zarzadzania jakością] 

 

Jeśli chodzi o certyfikat, to nasze podmioty (to wynika  

z przepisów prawa) zobowiązane są do zdobycia i 

utrzymania certyfikatów jakości – akredytacji czy 

system zarządzania jakością, i w jednym i drugim 

ważnym elementem jest komunikacja z pacjentami. 

[przedstawiciel organu nadzoru właścicielskiego] 

 

Mamy raport z działalności zespołu do spraw badania poziomu 

satysfakcji pacjenta.  Taki raport przeprowadza się co roku. 

[przedstawiciel kadry zarządzającej w szpitalu publicznym] 

 

Kluczowe jest pozyskanie osób zarządzających 

w placówkach – ordynatorów, osób 

zarządzających, które odpowiadają za 

środowisko. Jeśli oni będą przekonani o wadze 

szkolenia, kompetencji miękkich, to oni są w 

stanie pociągnąć cały zespół. Inną kwestią jest 

to, że lekarze są na umowach cywilno-

prawnych i nie są zbytnio związani z placówką. 

[ekspert, towarzystwo ubezpieczeniowe] 
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C. ANALIZA WYNIKÓW, WYCIĄGANIE WNIOSKÓW, WDRAŻANIE DZIAŁAŃ 

Eksperci wskazują, że wielu przypadkach same 

ankiety są ogólne i na podstawie ich wyników 

trudno wyciągnąć wartościowe wnioski i 

podjąć konkretne działania. Niestety na ogół 

formułowane są przez osoby, które nie są 

ekspertami od badań społecznych. Co więcej, 

przez to, że same wyniki (i ich jakość) często 

nie są kluczowe dla kadry zarządzającej i 

personelu, to sam cel zbierania opinii 

pacjentów nie jest dookreślony. Często 

zgromadzone informacje – głos pacjentów - traktowane są raczej jako ciekawostka, dodatkowa wiedza, 

informacje wspierające funkcjonowanie placówki, które w sprzyjających okolicznościach (gdy będzie 

na to czas) można wziąć pod uwagę myśląc o zmianach w postępowaniu personelu medycznego czy  

o zasadach funkcjonowania danego podmiotu. Zatem zazwyczaj mechanizm jest taki, że po wyniki 

badań sięga się raczej dodatkowo, gdy już pewne zmiany są planowane. Częściej wyniki traktuje się 

rutynowo i odnosi jedynie na ogólnym poziomie do wyników z poprzedniego roku, nie wnikając w 

szczegóły. Tymczasem modelowo powinno być dokładnie odwrotnie. To głos pacjentów widoczny w 

wynikach prowadzonych badań powinien być jednym z głównych czynników zmiany. To te wyniki 

powinny inicjować 

merytoryczną dyskusję, a 

jej wnioski powinny 

trafiać do kadry 

zarządzającej placówką 

by wsparła proces wdrażania zmian. I choć brzmi to bardzo poważnie, często, co podkreślają eksperci, 

może chodzić o drobne zmiany, nie wywołujące rewolucji, jednak istotnie przekładające się na jakość 

relacji z pacjentem. Mogą być to dodatkowe szkolenia, drobne zmiany proceduralne, zwłaszcza w  

zakresie funkcjonowania personelu pomocniczego, czy organizacji pracy. Kolejnym krokiem w procesie 

jest ewaluacja wdrażanych zmian. Bez weryfikacji efektów wprowadzonych działań nie da się 

stwierdzić, czy inicjatywy 

zostały przeprowadzone 

poprawnie i czy spełniły 

swój cel, którym ma być 

poprawa relacji personelu 

medycznego z pacjentami. Tu znów jednym z głównych źródeł wiedzy mogą być badania opinii 

pacjentów. Należy porównywać wyniki kluczowych pytań (monitorowane wskaźniki zadowolenia z 

różnych aspektów kontaktu z dana palcówką, czy osobą) po wprowadzeniu działań, z tymi 

Na podstawie wyników ankiet jest rozpisana analiza, jakie są 

rekomendacje. Te rekomendacje to działania jakie chcemy podjąć. 

[przedstawiciel kadry zarządzającej w publicznym szpitalu] 

 

Mamy zatrudnionego w szpitalu coacha, nie jest psychologiem ale 

zajmuje się miękkimi kompetencjami i współpracuje z personelem. 

[przedstawiciel kadry zarządzającej w publicznym szpitalu] 

 

Analizując ankiety tak naprawdę rzetelnie to 

staraliśmy się z tych wskazówek po prostu 

skorzystać […] czasami była taka refleksja, że 

to co zwracali nam uwagę pacjenci to byśmy 

nie wymyślili, że dla nich to jest ważne, a dla 

nas było to realne zrealizować. 

[ekspert ds. zarzadzania jakością] 

 

Drugą wartością z ankiet było to, co ma ważne znaczenie też dla personelu jakby 

przekazywanie dobrych informacji ze strony pacjentów, […] było ważne dla motywowania 

personelu i pokazania, że wymagając pewnego standardu np. w laboratorium, to po 

pierwsze jest to dostrzegane i że to ma swoją wartość i że pacjent to zauważa. 

[ekspert ds. zarzadzania jakością] 
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poprzedzającymi wdrożenie. Oprócz tego warto dodawać dodatkowe pytania koncentrujące się na 

danej inicjatywie, tak by lepiej zrozumieć czy była ona dostrzegalna dla pacjenta i jak na niego 

wpłynęła. Modelowo tworzy się zatem pewien cykl: 

 monitoring zadowolenia / jakości relacji (ustawiczny), 

 analiza wyników badań (cykliczna, częsta, optymalnie nie rzadsza niż raz na kwartał), 

 opracowywanie działań naprawczych, 

 plan wdrożenia działań wsparty przez kadrę zarządzającą, 

 wdrożenie działań, 

 analiza wyników (w kontekście podjętych działań naprawczych). 

Jednak zasadniczą kwestią jest zbudowanie systemu o szerszym zasięgu, obejmującego większą liczbę 

palcówek, idealnie ogólnopolskiego, lub przynajmniej regionalnego – wojewódzkiego lub 

zorganizowanego na poziomie organu nadzoru właścicielskiego. Powinien on oczywiście uwzględniać 

specyfikę i rolę poszczególnych 

typów placówek medycznych, jednak 

zarazem powinien być na tyle 

uniwersalny i wystandaryzowany, by 

pewne miary w nim zawarte mogły 

być przyłożone do każdej placówki. 

Dałoby to szansę na porównywanie 

między sobą podmiotów w zakresie jakości relacji personelu medycznego z pacjentami. Ale przede 

wszystkim pozwoliłoby na diagnozowanie problemów i wyzwań o szerszym zasięgu, wykraczających 

poza pojedynczą placówkę, lub po prostu systemowych. A co za tym idzie również wynikające z analizy 

rezultatów badań działania mogłyby mieć charakter ponadjednostkowy, systemowy, czasem 

ogólnopolski. Dodatkowo można by wprowadzić premiowanie przez płatnika podmiotów o wysokiej 

jakości nie tylko samego leczenia, ale także relacji z pacjentem. 

 

  

Staramy się tak opracować badania, żeby na spotkaniu 

z dyrektorami oni dostali konkretny materiał, który 

ułatwi konkretne działania mając porównanie jak to 

wygląda w innych jednostkach. 

[przedstawiciel organu nadzoru właścicielskiego] 

 

Jeżeli niektóre z tych wniosków pacjentów nam przedstawianych są rzeczywiście takimi, 

które  powinniśmy zmienić i wdrożyć, no to Zarząd podejmuje decyzje o wdrożeniu zmian w 

funkcjonowaniu spółki w stosunku do pacjenta. Dostosujemy nasze usługi do potrzeb 

pacjentów. Jeżeli widzimy problem, ten problem jest rozwiązywany. Od przeszkolenia 

danej grupy zawodowej czy to rejestratorek czy asystentek medycznych z komunikacji z 

pacjentem, kończąc na lekarzach. Człowiek jest tylko człowiekiem. Natomiast szkolenia z 

komunikacji i dialogu u nas obowiązują, jeśli widzimy potrzebę żeby jakiś sektor poprawił 

komunikacje z pacjentami to takie szkolenie jest przeprowadzane. 

[kadra zarządzająca, niepubliczna ochrona zdrowia] 
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IV. OPIS REKOMENDACJI  

I REKOMENDOWANYCH DZIAŁAŃ 

 

W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostaną szczegółowo wszystkie działania związane z głównymi 

rekomendacjami Strategii. Każdorazowo, zalecane działanie będzie pokrótce opisane ze wskazaniem 

do wdrożenia przez konkretne grupy interesariuszy: decydentów, kadrę zarządzającą, personel 

medyczny, pacjentów czy uczelnie wyższe. Oprócz tego, zaznaczony będzie zdefiniowany podczas 

warsztatu strategicznego oraz późniejszych konsultacji, wpływ wdrożenia danego działania na 

poprawę relacji personelu medycznego z pacjentami oraz trudność wdrożenia danej inicjatywy. 

Wszystkie te informacje będą oznaczone według poniższej legendy: 

 

 

Rekomendacja nr 1: Bezpieczeństwo i jakość 

 

Bezpieczeństwo i jakość leczenia oraz opieki powinny być jednym z najważniejszych celów działania 

wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia. Bezpieczeństwo zapewniane jest na bardzo 

wysokim poziomie, natomiast kwestie jakości leczenia, ale zwłaszcza jakości relacji między personelem 

medycznym a pacjentami traktowane są jako drugorzędne. Często formułowaną przyczyną tego stanu 

rzeczy jest deficyt czasu uważany za jeden z głównych systemowych problemów wskazywanych przez 

personel medyczny, ekspertów i pacjentów. Lekarze bardzo często sądzą, że stoją przed wyborem czy 

poświecić jednemu pacjentowi więcej czasu, czy zająć się większą liczbą pacjentów, każdym zajmując 

się nieco krócej. Zazwyczaj nie dostrzegają związku pomiędzy ilością czasu poświęconą na rozmowę 

z pacjentem i odpowiedzi na jego wątpliwości i obawy, a jego zaangażowaniem w proces leczenia. 

Jakość relacji często nie jest uważana za ważną w kontekście czysto medycznych efektów leczenia. 

Dlatego też traktowana jest jako ostatnia rzecz, którą należy się zająć, dopiero gdy wystarczy na to 

czasu. Niestety taki stan rzeczy wspierany jest systemowo – jakość mierzona jest wąsko, wyłącznie w 

kontekście efektów terapeutycznych i w znacznej mierze w oderwaniu od dobrostanu 

psychofizycznego pacjentów. Nie nagradza się dbałości o dobre relacje personelu medycznego z 

pacjentami, co w połączeniu z brakiem świadomości w zakresie powiązania jakości relacji z 

zaangażowaniem pacjentów i efektywnością leczenia powoduje niską motywację do rozwoju dobrych 

relacji.  
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Rekomendacja nr 2. Rozwój kompetencji komunikacyjnych podczas studiów 

 

Ponieważ dobre relacje personelu medycznego z pacjentami mogą być skutecznie kształtowane tylko 

przez osoby posiadające kompetencje w zakresie ich budowy oraz komunikacji, te umiejętności 

powinny być rozwijane już na etapie studiów razem z innymi umiejętnościami praktycznymi i wiedzą 

teoretyczną. Dzięki temu osoby wchodzące do zawodu, już na etapie stażu będą miały cały wachlarz 

zachowań i postaw wspierających rozwój dobrych relacji z pacjentami. W toku dalszego rozwoju – stażu 

specjalizacji będą mogły rozwijać swoje umiejętności w praktyce, mając jednak podstawy wyniesione 

z okresu studiów rozwój ten będzie bardziej efektywny. Co więcej włączenie rozwoju kompetencji 

komunikacji z pacjentem i budowy relacji do programu studiów i przeznaczenie mu znaczącej ilości 

czasu wykształci w studentach przeświadczenie, że jest to istotny element profesjonalizmu 

medycznego. 
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Rekomendacja nr 3. Rozwój kompetencji komunikacyjnych w ramach obowiązków zawodowych 

 

Ze względu na wagę relacji personelu medycznego z pacjentami i ich wpływ na zaangażowanie 

pacjentów i efekty terapeutyczne, a co za tym idzie także na oszczędność czasu i zasobów, warto 

kompetencje komunikacyjne i te związane z rozwojem relacji rozwijać cały czas. Począwszy od okresu 

studiów, o czym była mowa powyżej, przez kolejne stopnie ścieżki rozwoju zawodowego. Istotne jest 

by wygospodarować odpowiednią ilość czasu i zapewnić właściwe narzędzia do dalszego rozwoju 

personelu w tym zakresie. Dobrze dobrane szkolenia, skoncentrowane na umiejętnościach 

praktycznych, łatwo dostępne i atrakcyjne, to klucz do zaangażowania personelu w rozwój 

kompetencji. 
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Rekomendacja nr 4. Współpraca i zaangażowanie pacjentów 

 

By relacje realnie zaistniały, musza być dwustronne i choć nie ma pełnej symetrii między członkami 

personelu medycznego, a pacjentami to bez zaangażowania jednych i drugich nie ma mowy o budowie 

dobrych relacji. Stąd też bardzo istotne jest zaangażowanie pacjentów, włączenie ich w proces 

terapeutyczny i edukacja. Tylko poprzez podnoszenie wiedzy pacjentów o różnych aspektach kontaktu 

z systemem ochrony zdrowia można liczyć na ich zrozumienie, bez którego wysokie zaangażowanie nie 

jest możliwe. Edukacja ta powinna dotyczyć zasad funkcjonowania systemu, reguł panujących  

w konkretnych placówkach medycznych, informacji związanych z profilaktyką, ale także 

funkcjonowaniem w trakcie leczenia i z chorobami przewlekłymi. Ważny jest rozwój 

współodpowiedzialności pacjentów za ich stan zdrowia, który nie jest możliwy bez wiedzy 

i zrozumienia konsekwencji decyzji i działań po stronie pacjenta. 
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Rekomendacja nr 5. Wystandaryzowany system monitorowania realizowanych działań na rzecz 

poprawy relacji personelu medycznego z pacjentami 

 

W przypadku efektywnego monitorowania doświadczeń pacjentów w placówkach medycznych 

kluczowych jest kilka elementów, które pozwalają na prowadzenie procesu poprawy jakości relacji 

personelu medycznego z pacjentami (działania 5:1, 5:2 oraz 5:3). W przypadku wdrożenia tylko 

niektórych z rekomendowanych działań może powstać tylko fragmentaryczny proces mierzenia 

jakości, jednak gdy będzie on niekompletny i nie będzie powtarzalny zarówno w zakresie gromadzenia 

głosu pacjentów, jak i analizy wyników, wyciągania wniosków, wypracowywania i wdrażania działań 

naprawczych i ewaluacji tych działań to jego efekty będą niewielkie, a potencjał poprawy relacji 

personelu medycznego z pacjentami pozostanie niewykorzystany.  
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V. JAK POPRAWIAĆ JAKOŚĆ WSPÓŁPRACY  

Z PACJENTEM? 
 

1. BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTÓW 

Głównym źródłem informacji o jakości obsługi postrzeganej z perspektywy pacjenta jest ocena ich 

zadowolenia. Należy to rozumieć jako jeden z elementów 

jakości opieki zdrowotnej i główną determinantę 

przestrzegania zaleceń lekarskich, co prowadzi do lepszych 

efektów klinicznych samej opieki zdrowotnej. Satysfakcja to 

subiektywna ocena wynikająca z porównania oczekiwań i 

potrzeby pacjenta z obserwowanymi przez niego efektami 

opieki medycznej. Na satysfakcję z opieki medycznej wpływa 

mnóstwo różnych czynników i 

obejmują one zarówno te 

podstawowe - jak trafność 

diagnozy, czy wiedza lekarza - ale 

także emocjonalną ocenę relacji. 

Dla różnych pacjentów proporcje 

pomiędzy czynnikami poznawczymi a emocjonalnymi będą różne –  

w zależności z którym typem pacjenta będziemy mieć styczność  

(4 podstawowe typy pacjentów wyodrębnione w czasie badań do 

tworzenia Strategii: Wszystko w rękach lekarza, Poprowadź mnie, 

Zaopiekuj się mną, Ja też coś wiem). Także przeszłe doświadczenia  

i oczekiwania stanowią ważny element poziomu satysfakcji.  

 Ocena satysfakcji pacjenta i jej składowych (w tym zaufania do lekarza) 

jest coraz częściej stosowanym narzędziem poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia. 

Zagadnieniem tym zainteresowane są różne instytucje, m.in.: organy medyczne, instytucje, politycy, 

samorządy i płatnicy. Jest to ważne, ponieważ jakość usługi medycznej przekłada się nie tylko na 

zdrowie, zaufanie czy bezpieczeństwo, ale przede wszystkim na jakość życie pacjenta. (Ilska, Kołodziej-

Zaleska i inni, 2019) 

  

Satysfakcja pacjenta to 

subiektywna ocena 

wynikająca z porównania 

oczekiwań i potrzeb pacjenta 

z obserwowanymi przez 

niego efektami opieki 

medycznej  

 
KRAJEWSKA-KUŁAK, E. i inni, (2008). 

Ocena zaufania pacjent lekarz z 

zastosowaniem skali Anderson i Dedrick. 
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DZIAŁANIA PODNOSZĄCE POZIOM JAKOŚCI WSPÓŁPRACY: MONITORING SATYSFKACJI 

Jedną z popularnych metod stosowanych zarówno w Polsce, jak i na 

świecie do oceny zadowolenia pacjenta są badania kwestionariuszowe. 

Możemy spotkać bardzo różne kwestionariusze w zależności od 

jednostki przeprowadzającej badanie. Najczęstsze obszary 

uwzględniane w ankiecie to: dostępność do świadczeń medycznych, 

postawa lekarza specjalisty, sposób przekazania informacji przez 

lekarza specjalistę, poszanowanie godności pacjenta oraz zachowanie 

prawa do intymności podczas udzielania świadczenia, planowanie w 

przyszłości korzystania z usług placówki. 

Badania satysfakcji pacjentów mają wiele przydatnych funkcji: dla 

pacjentów jest to sposób na usłyszenie ich głosu; dla pracowników medycznych sposób na 

identyfikację obszarów wymagających poprawy; a także dla samych lekarzy 

jest to źródło dowodów rozwoju zawodowego i oceny. 

National Institute for Health Research przeprowadzając badania ankietowe 

w placówkach zaobserwował, że pracownicy postrzegają ankiety wśród 

pacjentów jako konieczne, ale niewystarczające. W celu uzupełnienia 

wyników ankiety powszechnie stosowano alternatywne metody 

uzyskiwania bardziej jakościowych informacji zwrotnych. Często 

wypowiedź pacjenta, krótka rozmowa z nim, była postrzegana jako 

dostarczająca bardziej przydatnych danych niż odpowiedzi na standardowe 

zamknięte pytania ankietowe. 

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE POZIOM JAKOŚCI WSPÓŁPRACY: GRUPY KONTROLNE 

Kolejnym rodzajem działań mogących poprawić jakość 

współpracy między lekarzem jest monitorowanie efektu działań 

za pomocą grup kontrolnych. Przeprowadzono wiele badań, 

które dotoczyły wpływu komunikacji na zdrowie pacjenta. 

Zarówno pacjenci jak i lekarze byli poddawani w tych badaniach 

pewnym interwencjom, które miały poprawić poziom ich 

komunikacji. Były to między innymi: seminaria z 

przeprowadzania wywiadu lekarskiego, warsztaty z 

komunikacji uczące jak radzić sobie z emocjami,  problemami, 

ale także działania podjęte na pacjentach – dostarczenie im 

materiałów, które mają ułatwić zadawanie pytań w czasie 

wizyty itp. W przeprowadzonych badaniach wszystkie 

interwencje miały pozytywny wpływ na zdrowie pacjenta. Byli 

oni mniej zestresowani w czasie wywiadu lekarskiego i rozmów z lekarzem, lepiej odnajdywali się w 

komunikacji z lekarzem. Pacjenci byli lepiej informowani przez lekarzy, co wpływało na komfort 

leczenia. Finalnie pacjenci po prostu czuli się lepiej, mieli lepsze wyniki krwi i szybciej wracali do 

zdrowia.  

Jakościowe 

uzupełnienie 

ankiety 

Wykazano, że edukacja 

lekarza wpływa na stan 

emocjonalny pacjenta, 

natomiast edukacja pacjenta 

ma wpływ na zdrowie 

fizyczne, poziom 

funkcjonowania, ciśnienie 

krwi i poziom glukozy we 

krwi.  
STEWART, M. A. (1995). EFFECTIVE 

PHYSICIAN-PATIENT COMMUNICATION 

AND HEALTH OUTCOMES: A REVIEW. 
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Stwierdzono, że edukacja lekarzy i pacjentów poprawia wyniki zdrowotne pacjentów. Wykazano, że 

edukacja lekarza wpływa na stan emocjonalny pacjenta, natomiast edukacja pacjenta ma wpływ na 

zdrowie fizyczne, poziom funkcjonowania, ciśnienie krwi i poziom glukozy we krwi.  

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE POZIOM JAKOŚCI WSPÓŁPRACY: INFORMACJE ZWROTNE W CZASIE 

RZECZYWISTYM 

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym (RTF) to stosunkowo nowatorskie 

podejście do gromadzenia informacji zwrotnych od pacjentów. W 

przeprowadzonych na zlecenie Narodowego Instytutu Zdrowia w UK badaniach 

idea RTF wydawała się ogólnie akceptowana zarówno przez pacjentów, jak i 

personel. Jednak komunikacja wewnątrz zespołu oraz między personelem a 

pacjentami była kluczowym czynnikiem, który wpłynął na poziom 

akceptowalności i wykonalności wprowadzenia RTF w rutynową praktykę. Czego 

potrzeba, żeby odważyć się wejść w tak nowatorskie rozwiązanie 

skoncentrowane na pacjencie? Bezpośrednia przeszkoda może być bardzo 

powszechna: to wymaga czasu. Lekarz musi znaleźć chwilę by zapoznać się z 

opinią pacjenta, jednak w długim okresie to może się opłacić. 

Przewaga ankiet RTF nad wynikami wniosków płynących z zaagregowanych ankiet statystycznych to 

przede wszystkich pokazanie szczegółów dla indywidualnych pacjentów. Ankiety RTF mogą szczególnie 

pomóc przy słabych ocenach współpracy – dzięki indywidualnym wypowiedziom lekarz może lepiej 

zareagować na konkretne zgłoszenie, dostarcza ono zdecydowanie bardziej specyficznych informacji. 

Natomiast z drugiej strony wymaga więcej czasu by zgłębiać każdy wynik osobno. 

STAŁY MONITORING – BADANIA OPINII PACJENTÓW 

Nie wystarczy jedynie poznać poziomy zadowolenia pacjentów 

i lekarzy oraz determinanty na nie wpływające. Wszystkie 

wprowadzane działania powinny być monitorowane na 

bieżąco. Regularnie prowadzone badania satysfakcji pacjentów 

z otrzymanych usług medycznych pozwalają, nie tylko na 

uzyskanie opinii świadczeniobiorców, ale przede wszystkim 

pomagają w określeniu tych obszarów, w zakresie których 

działanie podmiotu leczniczego wymaga wprowadzenia 

modyfikacji. Najlepszym źródłem informacji o jakości usług z 

perspektywy pacjenta jest badanie satysfakcji rozpatrywanej 

jako jedna ze składowych jakości opieki medycznej oraz główny 

czynnik warunkujący przestrzeganie zaleceń lekarza, 

prowadzący do lepszych efektów klinicznych samej opieki zdrowotnej. Dzięki pomiarowi satysfakcji 

świadczeniodawca uzyskuje informacje, na ile jego sposób sprawowania opieki zaspokaja oczekiwania 

i potrzeby pacjenta i co w jego usługach jest źródłem niezadowolenia pacjenta. Niestety prowadzenie 

regularnych monitoringów satysfakcji czy ewaluacji wprowadzanych działań jest rzadkością.  

W niewielu pracach udało się odnaleźć zalecane sposoby mierzenia efektywności podejmowanych 

czynności mających na celu poprawę relacji pacjent-lekarz.  
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KRAJEWSKA-KUŁAK, E. i inni, (2008). 

Ocena zaufania pacjent lekarz z 

zastosowaniem skali Anderson i Dedrick 
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Firma Next Medica przy współpracy ze Stowarzyszeniem Higieny 

Lecznictwa, Fundacją Instytut Profilaktyki Zakażeń oraz Polskim 

Towarzystwem Medycyny Ubezpieczeniowej przeprowadziła badanie i 

opracowała raport, w którym ocenia metody prowadzenia przez szpitale 

projektów poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia. W badaniu, w 

którym wypełniano ankiety uczestniczyło 234 pracowników szpitali.  

 

Nie wystarczy jednorazowe przeprowadzenie badania satysfakcji, zidentyfikowanie problemów, czy 

nawet wprowadzenie na ich podstawie rozwiązań. Poprawa jakości relacji pacjent-lekarz musi opierać 

się o nieustanny cykl informacji zwrotnych i działań usprawniających ten obszar. Kluczowym 

narzędziem do zarządzania jakością relacji są cykliczne badania zmian.  

Wysiłki zmierzające do poprawy jakości powinny być mierzone, aby wykazać, czy podjęty wysiłek 

finalnie prowadzi do zmiany w pożądanym kierunku. 

Uzasadnieniem pomiaru poprawy jakości jest przekonanie, że 

dobre wyniki odzwierciedlają dobrą jakość praktyki, a 

porównywanie wyników między dostawcami i organizacjami 

zadziała motywująco. 

Miary jakości i bezpieczeństwa mogą być monitorowane 

poprzez postęp inicjatyw poprawy jakości przy użyciu 

zewnętrznych punktów odniesienia. Istnieją dwa rodzaje 

testów porównawczych, które można wykorzystać do oceny 

bezpieczeństwa pacjenta i jakości świadczonych usług. 

 Benchmarking wewnętrzny służy do identyfikowania 

najlepszych praktyk w organizacji i późniejszego porównywania 
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Agency for Healthcare Research and 

Quality. (2006). National Healthcare 

Quality Repor 
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z tymi najlepszymi oraz porównywania bieżących praktyk w czasie. Jednak stosowanie tylko 

wewnętrznych testów porównawczych niekoniecznie reprezentuje najlepsze praktyki w innych 

miejscach.  

Przykład wykorzystania danych z badania wewnętrznego do porównania pracy jednego z oddziałów na 

tle całego szpitala.  

Projekt poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia „BUDOWANIE RELACJI POMIĘDZY PERSONELEM 

SZPITALA A PACJENTAMI”, Nextmedica 

 

Zewnętrzne testy porównawcze obejmują wykorzystanie danych porównawczych między 

organizacjami w celu oceny wyników i zidentyfikowania ulepszeń, które okazały się skuteczne w innych 

organizacjach. W niektórych krajach, np. w USA czy UK dane porównawcze są dostępne w 

organizacjach krajowych, np. takich jak coroczny raport AHRQ National Health Care Quality  (US) lub 

na portalu medicare.gov (UK). 
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Porównywarka szpitali w zakresie jakości i bezpieczeństwa leczenia zawierająca opinie pacjentów US 

Medicare. Jest to przykład wykorzystania monitorowania doświadczeń pacjentów do porawy działań 

szpitala oraz jako obiektywna porównywarka opinii o placówkach wykorzystywana przez pacjentów.  

 

Źródło: https://www.medicare.gov 

Inny przykład to moderowany portal prezentujący opinie pacjentów. Jest on niezależny od organizacji 

medycznych, instytucji systemu ochrony zdrowia czy pacjenckich. 
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Źródło: https://www.careopinion.org.uk/ 

Zawiera on wyłącznie historie i opinie pacjentów. Placówki powinny odpowiedzieć i w przypadku 

zasadnych negatywnych opinii poinformować jakie podjęły działania mające na celu uzyskanie 

poprawy. 

 

PLAN-DO-STUDY-ACT (PDSA). 

Jedną z podstawowych metod używaną do mierzenia efektów działań zmierzających do uzyskania 

poprawy.  jest Plan-Do-Study-Act (PDSA). Jest to metoda szeroko stosowana przez wiele instytutów na 

świecie w tym Institute for Healthcare Improvement do szybkiej poprawy cyklu. Jedną z unikalnych 
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cech tego modelu jest cykliczny charakter wpływu oceny zmian, najskuteczniej osiągany poprzez 

mniejsze i częste procesy PDSA niż przez duże i złożone działania. 

Celem PDSA w zakresie poprawy jakości jest ustanowienie funkcjonalnego i prostego związku między 

zmianami w procesie (w szczególności zachowań i możliwości) a wynikami. Metodologia PDSA jest stale 

rozwijana i ulepszana, ale jej podstawy zakładają zadanie trzech podstawowych pytań przed 

zastosowaniem cyklu PDSA:  

 Jaki jest cel projektu?  

 Skąd będzie wiadomo, czy cel został osiągnięty?  

 Co zostanie zrobione, aby osiągnąć cel? 

 Cykl PDSA rozpoczyna się od określenia charakteru i zakresu problemu, jakie zmiany można i należy 

wprowadzić, planu konkretnej zmiany, kogo należy zaangażować, co należy mierzyć, aby zrozumieć 

wpływ zmiany i do kogo strategia będzie skierowana. Wysiłki zostają podjęte, przeprowadzana jest 

zmiana, później gromadzone są dane i informacje. Wyniki badania wdrożeniowego są oceniane i 

interpretowane poprzez przegląd kilku kluczowych miar, które wskazują na sukces lub porażkę. Na 

koniec podejmowane są działania dotyczące wyników poprzez zaimplementowanie zmiany lub 

ponowne rozpoczęcie procesu. 

PDSA jest najbardziej popularną metodą, często stosowaną do 

stopniowego wdrażania inicjatyw, przy jednoczesnym 

ulepszaniu ich w miarę potrzeb. Szybkie cykle PDSA 

rozpoczynają się od pilotowania pojedynczego nowego 

procesu, po którym następuje badanie wyników i reagowanie 

na to, czego nauczyliśmy się podczas rozwiązywania 

problemów i dokonywania korekt, po czym następny cykl PDSA 

zostaje rozpoczęty. W procesie poprawy, cykle PDSA powinny 

być wykorzystywane do testowania proponowanych zmian  

procesowych przed wdrożeniem w całej organizacji. Większość 

wysiłków na rzecz poprawy jakości z wykorzystaniem PDSA 

przyniosła duży sukces. Możliwość stosowania serii małych i 

szybkich cykli PDSA do mierzenia zmian wprowadzanych 

inicjatyw jest dużą zaletą PDSA, ponieważ stopniowe wdrażanie 

zmian pozwalało zespołowi na dokonywanie zaraz na początku 

procesu, we wczesnym stadium. Umożliwia to skupienie się na 

kluczowych zmiennych, a nie rozpraszanie przez zbyt wiele czynników i niewiadomych. 

 

SIX SIGMA 

Zaprojektowana pierwotnie jako strategia biznesowa, Six Sigma obejmuje ulepszanie procesów, 

projektowanie i monitorowanie ich, w celu zminimalizowania lub wyeliminowania straty przy 

jednoczesnej optymalizacji satysfakcji i zwiększeniu stabilności finansowej. Wydajność procesu - lub 

zdolność procesu - jest używana do pomiaru poprawy poprzez porównanie podstawowej zdolności 

Możliwość stosowania serii 

małych i szybkich cykli PDSA 

do mierzenia zmian 

wprowadzanych inicjatyw 

jest dużą zaletą PDSA […] 

Umożliwia to skupienie się 

na kluczowych zmiennych, a 

nie rozpraszanie przez zbyt 

wiele czynników i 

niewiadomych 

 
Buhr, GT i White, H. (2006). 

Management in the nursing home: a 

pilot study. 
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procesu (przed ulepszeniem) ze zdolnością procesu po pilotażu potencjalnych rozwiązań poprawy 

jakości. Six Sigma wykorzystuje pięciofazowy proces, który jest ustrukturyzowany i jasno określony,  

zwany podejściem: 

 Definiuj 

 Mierz 

 Analizuj 

 Ulepszaj  

 Kontroluj 

 Najpierw identyfikuje się problem, dane historyczne są zweryfikowane, a zakres oczekiwań jest 

określony. Następnie wybierane są ciągłe, mierzalne standardy jakości, definiowane są cele wydajności 

i określane są źródła zmienności. Wraz z wdrażaniem nowego projektu zbierane są dane, aby ocenić, 

jak zmiany usprawniły proces. Aby wesprzeć tę analizę, opracowano sprawdzone środki w celu 

określenia zdolności nowego procesu. 

Six Sigma i PDSA są ze sobą powiązane. Kluczowe elementy Six Sigma są związane z PDSA w następujący 

sposób: Faza planowania PDSA dotyczy definicji podstawowych 

procesów, kluczowych klientów i wymagań klientów w  Six 

Sigma. Faza „działać” w PDSA jest związana z pomiarem 

wydajności Six Sigma; Faza „badaj” PDSA jest związana z analizą 

w Six Sigma; a faza operacyjna PDSA jest związana z 

ulepszeniem i integracją Six Sigma. 

Six Sigma jest  z powodzeniem stosowany w celu zmniejszenia 

defektów  i kosztów operacyjnych oraz do poprawy wyników w 

różnych warunkach opieki zdrowotnej i dla różnych procesów.  

Po analizie procesów, w których zastosowano Six Sigma 

stwierdzono, że jest to szczegółowy proces, w którym wyraźnie rozróżniono przyczyny zmienności i 

mierniki wyników procesu. Jedną z zalet korzystania z Six Sigma jest to, że dobrze zdefiniowano 

podstawowe przyczyny funkcjonowania procesów poprzedzających ich wdrożenie. 

 

POZOSTAŁE METODOLOGIE 

PDSA i SIX SIGMA to dwie najbardziej popularne metody ewaluacji. Inne 

systemy, które mogą wspomagać mierzenie efektów to m.in. zaczerpnięte 

od Toyoty „Lean Production System”. Ta metodologia pokrywa się z 

metodologią Six Sigma, ale różni się tym, że Lean opiera się na identyfikacji 

potrzeb klientów i ma na celu usprawnienie procesów poprzez usunięcie 

działań, które nie mają dla nich wartości dodanej.  

Root cause analysis (RCA), szeroko stosowana w inżynierii, to 

sformalizowane podejście do badania i rozwiązywania problemów, 

skupione na identyfikacji i zrozumieniu przyczyn zdarzenia, a także 

potencjalnych zdarzeń, które zostały wyeliminowane. RCA jest techniką 

używaną do identyfikowania trendów i oceny ryzyka, którą można 

Jedną z zalet korzystania z Six 

Sigma jest to, że dobrze 

zdefiniowano podstawowe 

przyczyny funkcjonowania 

procesów poprzedzających 

ich wdrożenie 
Printezis, A. i Gopalakrishnan, M. (2007). 

Current pulse: can a production system 

reduce medical errors in health care? 
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zastosować zawsze, gdy może wystąpić błąd ludzki, przy założeniu, że przyczyną większości problemów 

jest prawdopodobnie system, a nie indywidualne czynniki. 

Kolejnym jest Failure Modes and Effects Analysis. Celem FMEA jest zapobieganie błędom poprzez 

próbę zidentyfikowania wszystkich możliwości, przez które system może nie zadziałać, oszacowanie 

prawdopodobieństwa tych zdarzeń i konsekwencji każdej awarii, a następnie podjęcie działań, aby 

zapobiec wystąpieniu potencjalnych awarii. W opiece zdrowotnej FMEA koncentruje się na systemie 

opieki i wykorzystuje multidyscyplinarny zespół do oceny procesu z perspektywy poprawy jakości. 

Niezależnie od używanego narzędzia (np. FMEA czy Six Sigma), ważnym elementem poprawy jakości 

jest dynamiczny proces, w którym często wykorzystuje się więcej niż jedno narzędzie poprawy jakości 

oraz zapewnia standardy przeprowadzonych badań.  

REALIZACJA POPRAWNEGO MONITORINGU JAKOŚCI 

Poprawa jakości wymaga pięciu podstawowych elementów:  

 wspierania i utrzymywania kultury zmian i bezpieczeństwa, 

 rozwijania i wyjaśniania zrozumienia problemu, 

 współpracy z kluczowymi interesariuszami, 

 testowania strategii zmian, 

 ciągłego monitorowania wydajności i raportowania wyników w celu utrzymania zmian.  

W celu zapewnienia poprawy jakości powinno powstać odpowiednie narzędzie, które będzie 

dostosowane do potrzeb placówki oraz przede wszystkim będzie 

spełniało kluczowe standardy badań jakości. 

Kryteria, jakie powinny być spełnione: 

 gwarancja pacjentom i personelowi wiarygodności 

wyników, 

 analiza na poziomie oddziału (w przypadku lecznictwa 

zamkniętego), 

 zapewnienie analizy miesięcznej z możliwością mierzenia 

rezultatu działań podjętych dla uzyskania poprawy, 

 umożliwienie pacjentom porównanie opinii o oddziałach 

o podobnej specyfice. 

WIARYGODNOŚĆ BADANIA 

PACJENCI 
zagwarantowanie 
anonimowości, przy wypisie 
pacjenci losują kod dostępu do 
ankiety 

PERSONEL 
Ograniczenie dostępu do ankiety 
wyłącznie do pacjentów lub ich 
opiekunów 
 
Metodologia PExD Patient Experience 

Design, Nextmedica 2020 
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Z punktu widzenia właścicieli i kadry zarządzającej placówkami 

medycznymi, narzędzie powinno spełnić również wymogi 

standardów akredytacyjnych Ministra Zdrowia. 

Jednym z większych wyzwań jest także zarządzanie informacją 

zwrotną po przeprowadzeniu badania. Badania 

przeprowadzone w ramach usprawnienia systemu 

zdrowotnego w UK potwierdzają jak ważnym elementem jest 

pozyskiwanie informacji od klientów. Stały monitoring 

informacji zwrotnych na temat doświadczeń pacjentów jest 

ważnym źródłem wiedzy dla Krajowej Służby Zdrowia. Chociaż 

należy nieustannie podejmować wysiłki w celu udoskonalenia 

mechanizmu gromadzenia informacji zwrotnych od pacjentów, 

głównym wyzwaniem pozostaje zapewnienie personelowi 

podstawowej opieki zdrowotnej wsparcia i środków umożliwiających im działanie w oparciu o 

informacje zwrotne od pacjentów.  

2. SYTUACJA BADAŃ OPINII PACJENTÓW W POLSCE 

Badanie opinii pacjentów aktualnie znajduje się w Standardach Akredytacyjnych Ministra Zdrowia ale 

te standardy nie obejmują stałego monitoringu (z miesięczną analizą wyników ) na poziomie oddziałów 

szpitalnych. Standard ten określa obowiązek badania opinii pacjentów 

jako regularny co najmniej raz do roku. Badanie opinii pacjentów powinno 

przede wszystkim służyć rozpoznawaniu obszarów wymagających 

poprawy i pozwalać na podejmowanie działań, których celem będzie 

poprawa jakości. Pomiar wskaźników jakości opartych na opinii pacjentów 

w okresach rocznych nie umożliwia pomiaru rezultatów działań podjętych 

do uzyskania poprawy. Poznanie efektu podjętych działań po 12 

miesiącach będzie bez wątpienia spóźnione i demotywujące personel do 

pracy nad poprawą jakości. Ponadto wskaźniki bazujące na 

doświadczeniach pacjentów dla okresów rocznych pokazują wartość dla 

całego mierzonego okresu, co przy bardzo dynamicznych zmianach w 

placówkach medycznych może pokazywać wartości fałszywe na koniec 

mierzonych okresów, a także ujawniać mylnie uspokajające lub 

niepokojące sygnały. Upublicznianie rocznych wyników opinii w raportach 

o jakości, nie daje pacjentom możliwości wiarygodnego porównania jakości opieki pomiędzy 

oddziałami o podobnej specyfice z różnych placówek medycznych. 

Miesięczna zmiana wartości wskaźników opartych na opinii pacjentów, pozwoli na dynamiczną 

obserwację zmiany, umożliwi prowadzenie analizy z wykorzystaniem wykresu liniowego w czasie oraz 

obserwację wczesnych, pozytywnych lub negatywnych, sygnałów ostrzegawczych. W każdym 

przypadku ciągła analiza wskaźników głównych, z comiesięcznym pomiarem, pozwoli również na 

odległy pomiar efektów wprowadzonych zmian mających na celu uzyskanie poprawy. 

Do osiągnięcia tych zamierzeń niezbędne jest prowadzenie monitorowania i analiz na poziomie 

oddziałów szpitalnych, a nie ogólnie całej placówki medycznej. Każdy podmiot leczniczy, z wyłączeniem 

Standard 

Akredytacyjny PJ 

Poprawa Jakości 

i bezpieczeństwo 

pacjenta. Art. 25 

Głównym wyzwaniem 

pozostaje zapewnienie 

personelowi podstawowej 

opieki zdrowotnej wsparcia i 

środków umożliwiających im 

działanie w oparciu o 

informacje zwrotne od 

pacjentów. 
National Institute for Health Research. 

(2017). Improving patient experience in 

primary care: a multimethod programme 

of research on the measurement and 

improvement of patient experience. 
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placówek monospecjalistycznych, ma inną strukturę i specyfikę, co nie będzie pozwalać na ich 

obiektywne porównywanie.  

 

 

VI. KONKLUZJE 
Podsumowując, w ramach prac nad Strategią „Dobre relacje personelu medycznego z pacjentami” 

udało się zdiagnozować szereg wyzwań stojących na drodze do poprawy jakości tych relacji. Bazowano 

na szerokim przeglądzie literatury i unikalnym w skali kraju, reprezentatywnym, ogólnopolskim 

badaniu opinii pacjentów wspieranym badaniami jakościowymi przeprowadzonymi z pacjentami, 

przedstawicielami personelu medycznego oraz ekspertami. Zebrany materiał opracowano w ramach 

prac warsztatowych i konsultacji eksperckich, co pozwoliło na wyłonienie 5 ogólnych rekomendacji 

oraz 33 zalecanych działań nakierowanych na poprawę relacji personelu medycznego z pacjentami. 

Rekomendacje te są adresowane do różnych grup interesariuszy: decydentów, kadry zarządzającej, 

personelu medycznego, pacjentów i uczelni wyższych. Każda z grup może wiele zrobić na rzecz rozwoju 

dobrych relacji personelu medycznego z pacjentami. Większość z rekomendowanych działań  

ma charakter długoterminowy i dotyczy zmian systemowych oraz sposobu myślenia o roli omawianych 

relacji w procesie leczenia i ich wpływie na efektywność procesu terapeutycznego. 

Więcej informacji o przeprowadzonych badaniach można znaleźć w materiałach dostępnych na stronie 

internetowej www.akademiakomunikacjimedycznej.pl  
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