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WYKŁADY PLENARNE: 

OBLICZA NADZIEI W MEDYCYNIE 

 

Prof. Zbigniew Szawarski,  

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 

„O dobrej i złej nadziei” 

Filozofowie wiodą spór, czym jest i jak należy definiować nadzieję. Nikt jednak nie kwestionuje 

motywacyjnej siły nadziei i jej znaczenia dla przetrwania jednostki, czy może nawet gatunku 

ludzkiego. Pozostawiając na uboczu kwestie  ewolucyjnego i psychologicznego  podłoża nadziei, 

autor  traktuje  nadzieję jako przedmiot refleksji moralnej. Dobry lekarz, powiada się, nigdy nie 

powinien zabijać nadziei pacjenta. Jaki jest sens tej maksymy w warunkach medycyny 

współczesnej? Czy lekarz zawsze, bez względu na konsekwencje, powinien podtrzymywać nadzieję 

pacjenta i jego rodziny? Jakie są moralne koszta takiej zasady postępowania? 

 

Tomasz Dzierżanowski 

Łódzki Uniwersytet Medyczny 

 

„Przywilej terapeutyczny” 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Pacjent 

lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o 

stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych 

i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach 

leczenia oraz rokowaniu. Jednocześnie ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty ogranicza to 

prawo, pozwalając, aby w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, 

lekarz mógł ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza 

przemawia za tym dobro pacjenta. Na uwagę zasługuje fakt, że to ograniczenie nie dotyczy 

rozpoznania. Zachodzi wątpliwość, czy nie wiąże się to z łamaniem prawa, gdyż w większości 

obserwowanych przypadków zatajenie dotyczy informacji o rozpoznaniu. Nasuwają się także inne 

wątpliwości, czy przywilej terapeutyczny jest etyczny w kontekście prawa do autonomii, czy w 

ogóle istnieje usprawiedliwienie dla jego zastosowania, jakie „dobro pacjenta” za nim stoi i czy w 

ogóle przynosi pacjentowi korzyści. Rozważenia wymaga, czy nie wynika z błędnego założenia o 

szkodzeniu prawdą, z paternalistycznego modelu opieki, czy też z nieznajomości sposobu 

przekazywania niepomyślnej prawdy. I wreszcie, nasuwa się pytanie, czy odebranie prawa do 

zmierzenia się z cierpieniem nie jest odebraniem prawa do świadomego przeżycia istotnego 

elementu życia i czy nie jest odebraniem prawa do poznania sensu życia. 

 



 

    

 

Prof. Piotr Zaborowski 

WM Uczelnia Łazarskiego  

 

„Komunikacja … i co dalej?” 

W ostatnim dwudziestoleciu zaczęto przykładać coraz więcej uwagi do zjawiska jakości 

wzajemnych relacji pomiędzy lekarzem a pacjentem. Szczególną rolę w tym swoistym procesie 

dążenia do zrozumienia, porozumienia i uzgadniania stanowisk, nazywanym powszechnie 

„komunikacją”, odgrywają nie tylko same treści przekazu, lecz w coraz większym stopniu także 

emocje i tzw. zachowania niewerbalne. Zainteresowanie tymi zagadnieniami było bez wątpienia 

skutkiem powolnego, ale nieodwracalnego odchodzenia od paternalistycznego nastawienia lekarza 

wobec chorego. Pojawienie się i kilkudziesięcioletnie doskonalenie formuły świadomej zgody 

stworzyło podstawę do pełnego ukształtowania pojęcia autonomii pacjenta. Przy współpracy 

psychologów i etyków opracowano dziesiątki modeli komunikacji, uwzgledniających także kontakt 

z rodzinami chorych i ich otoczeniem. Do nabywania tych umiejętności wykorzystuje się liczne 

techniki interpersonalne oraz tzw. pacjentów symulowanych. Celem jest jak najlepsze rozpoznanie, 

zrozumienie i zaspokojenie potrzeb pacjenta. Pragmatycznym, ale coraz istotniejszym elementem 

ich wykorzystania jest unikanie skarg i roszczeń. Równie istotny jest także wpływ dobrej relacji z 

chorym na stosowanie się przez niego do zaleceń lekarskich i na wzmacnianie w nim woli 

dokonywania zmian np. stylu życia.  

Czy to jednak wszystkie zalety poprawnej komunikacji? W doniesieniu przedstawiono rozważania 

dotyczące jej wpływu na jakość procesu diagnostycznego oraz postępowania z chorym.  

 

Dr n. med. Aldona Katarzyna Jankowska 

Katedra i Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii 

CM UMK 

”Ocalić nadzieję” 

Towarzyszenie cierpieniu fizycznemu i duchowemu jest istotną częścią doświadczeń zawodowych  

lekarza. Ta sytuacja wymusza zmierzenie się z poważnymi utratami, realnym bólem i  śmiercią. 

Najtrudniejsze pytania, na które szukamy odpowiedzi to: 

Jak znaleźć nadzieję w sytuacjach, kiedy nie ma szans na poprawę stanu zdrowia? 

Jak rozmawiać z pacjentami w najtrudniejszych sytuacjach klinicznych?  

Czy udzielenie informacji o chorobie i  rozmowa  może być wsparciem kiedy rokowanie jest złe?  

Jak rozmawiać z rodzicami nieuleczalnie chorego dziecka? 

Sprostanie wyzwaniom, jakimi są rozmowy z pacjentami i rodzinami w takich sytuacjach 

klinicznych wymaga od adepta sztuki medycznej wielu głębokich przemyśleń, świadomej pracy,  

dobrego przygotowania i dojrzałości. Dyskusja na temat nadziei w medycynie jest  szansą na 

zdobycie kompetencji, które stają się tak potrzebnym narzędziem wsparcia w praktyce klinicznej. 

 

 



 

    

 

WYKŁADY PLENARNE: 

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ W KOMUNIKACJI MEDYCZNEJ 

 

Prof. Joanna Jurewicz 

Uniwersytet Warszawski 

 

„Wykorzystanie badań kognitywnych w analizie komunikacji lekarz – pacjent” 

Komunikacja między ludźmi rzadko bywa dosłowna, choć często jej uczestnicy mają przekonanie, 

że wyrażają się  w sposób oczywisty. Nauki kognitywne (przede wszystkim lingwistyka 

kognitywna) ukazują, że w codziennych rozmowach posługujemy się wyrażeniami 

metonimicznymi i metaforycznymi. Odsyłają one do naszych przekonań o świecie, 

uwarunkowanych zarówno doświadczeniem (biologicznym, osobistym, kulturowym), jak i nabytą 

wiedzą. Umiejętność odczytania tych przekonań na podstawie językowego komunikatu wydaje się 

szczególnie istotna w wypadku lekarza przeprowadzającego wywiad z pacjentem, przekazującego 

mu diagnozę jego choroby i proponującego leczenie. Lingwistyka kognitywna proponuje modele 

myślenia wyrażającego się w językowych komunikatach. W wystąpieniu przedstawię dwa z nich 

(pojęciowa metonimia i pojęciowa metafora) i ukażę na wybranych przykładach ich przydatność w 

analizie komunikacji lekarz - pacjent.  

 

dr Tomasz Komendziński 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

 

„Komunikacja w medycynie w interdyscyplinarnej perspektywie kognitywistyki” 

Przedstawione zostaną podstawowe rozróżnienia jakie są niezbędne zdaniem autora dla próby 

usystematyzowanego podjęcia problematyki komunikacji w medycynie jako zagadnienia z zakresu 

wielu dziedzin naukowych i specjalności medycznych oraz wyzwania dla każdego, kto znajduje się 

w przestrzeni medycznej. Podstawowym zagadnieniem na początek jest przedstawienie szpitala 

(każdego miejsca wykonywania praktyki medycznej) jako przestrzeni komunikacyjnej, że względu 

na różne role, funkcje, cele i miejsca z jakimi związani są uczestnicy sytuacji medycznych, a w 

szczególności wobec relacji pacjent – lekarz. W taką medyczną przestrzeń komunikacyjną wpisane 

zostaną te podstawowe rozróżnienia. Pierwszym z nich będzie kluczowe między komunikacja jako 

umiejętności opartej na wiedzy oraz komunikacji jako postawie wobec wartości. Pokazuje ono dwa 

bardzo istotne składniki: kompetencje oraz przywiązanie do wartości. Dalej pokazana zostanie 

różnica między komunikacją w medycynie a komunikacją medyczną. W szczególności będzie się 

ona wspierała na odróżnieniu komunikacji naturalnej oraz komunikacji wspomaganej, zwłaszcza 

tej uzyskiwanej z wykorzystaniem nowoczesnej technologii tej medycznej, ale również generalnie.  

W tych wskazanych wymiarach komunikacji w medycynie wskazany zostanie jej 

interdyscyplinarny charakter. Nauki kognitywne i ich integracyjne możliwości wskazują na 

kognitywistykę jako dziedzinę mogącą zaproponować ważne ustalenia dla komunikacji w 

medycynie. I tu pojawi się pytanie jak rozumienie komunikacji i określenie na jej planie programu 



 

    

 

działania spełni dobrze stawiane wymogi i podoła interdyscyplinarnemu charakterowi. W ten 

sposób zostanie zaproponowane rozumienie komunikacji jako podzielania (communication as 

sharing) z jej komponentami i zestawione  z komunikacją nastawioną tylko na przekazywanie 

informacji. W medycznej przestrzeni komunikacyjnej i medycznej praktyce komunikacyjnej 

potrzeba jest zarówno podzielanie jak przekaz informacji. Dlatego tak istotna staje się problem 

współdziałania. Dziś staje się on przedmiotem zainteresowania osobnej nowej dziedziny science of 

team science. Zagdnienia te są bardzo ze względów badawczych i edukacyjnych oraz jakości życia 

pacjenta. 

 

SESJA PLAKATOWA 

 

Dr Agnieszka Olchowska-Kotala 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

 

„Komunikowanie o ryzyku terapii: rola ram czasowych” 

Wprowadzenie: Wymóg świadomej zgody pacjenta na leczenia niesie z sobą konieczność 

informowania pacjenta o skuteczności terapii jak i o ryzyku związanym z efektami ubocznymi. 

Prezentując skuteczność danej terapii pokazuje się jej efektywność za pewien czas: 5, 10, 15 lat. 

Jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi pomagających pacjentowi w dokonaniu 

przemyślanego wyboru opcji leczenia są piktogramy. 

Cel: Celem badań było sprawdzenie, jak badani będą reagować na te same dane o ryzyku 

związanym z podjęciem lub nie terapii, zaprezentowane na piktogramach w różnych perspektywach 

czasowych (5 lub 10 lat). 

Metody:  Badania  eksperymentalne (2x2) przeprowadzone na 280 osobach dorosłych w wieku 48-

86 lat. Uczestnicy badania czytali o sytuacji w jakiej znalazł się pacjent, a następnie byli proszeni o 

oszacowanie: 1) szans na to, że pacjent podda się leczeniu; 2) skuteczności leku/operacji; 3) powagi 

choroby; 4) ryzyka związanego z rezygnacją z leku/terapii. Opisowi towarzyszyły  piktogramy na 

matrycy 10x10. Pierwszy piktogram przedstawiał przeżywalność w grupie osób, które poddały się 

terapii, drugi w grupie osób, które nie poddały się terapii. Manipulowano perspektywą czasową (5 

vs 10 lat) oraz danymi statystycznymi, odnośnie osób które zmarły (Eksperyment 1 (różnica o 3): 

(9:12 i 6:9); Eksperyment 2 (3 razy więcej):(2:6 i 4:12). 

Wyniki: W obu eksperymentach perspektywa czasowa nie miała wpływu na oceny badanych. W 

Eksperymencie 2 uzyskano efekt główny dla różnicy w przeżywalności pomiędzy osobami 

podanymi i niepoddanymi terapii Osoby, które otrzymywały piktogramy, gdzie różnica była 

większa [4:12] częściej wskazywały, że pacjent podejmie decyzję o leczeniu, uważały, że terapia 

jest skuteczniejsza; choroba poważniejsza i spostrzegały większe ryzyko związane z niepodjęciem 

terapii, w porównaniu do osób, które otrzymały piktogramy z mniejszą różnicą w przeżywalności 

[2:6]. 



 

    

 

Wnioski: Interpretując dane o ryzyku zamieszczone na piktogramach ludzie nie biorą pod uwagę 

danych dotyczących perspektywy czasowej. Istotna dla podejmowania decyzji i percepcji ryzyka 

wydaje się nie proporcja osób zyskujących na zastosowaniu terapii a wizualna różnica w 

przeżywalności pomiędzy osobami podanymi i niepoddanymi terapii. 

 

Joanna Zapała  

CPI Poznań 

 

„Triada komunikacyjna PSYCHE SOMA POLIS we wsparciu pacjentów onkologicznych i 

ich bliskich” 

Komunikacja między PSYCHE – SOMA – POLIS – nabiera szczególnego wymiaru w kontekście 

choroby nowotworowej, ponieważ problem onkologiczny ma charakter wieloaspektowy i złożony. 

Dotyka zarówno chorego, jak i jego najbliższych. Może być rozumiany jako doświadczenie 

graniczne, które bardzo trudno zrozumieć i niezwykle trudno o nim mówić. Problemy 

komunikacyjne pojawiają się tu na wielu poziomach i dotyczą zarówno pacjenta, jak i jego 

otoczenia. Pacjentowi w sytuacji, w której się znalazł trudno jest nawiązać kontakt ze swoim ciałem, 

ze swoimi emocjami, także z najbliższymi i społeczeństwem.  Ponadto samo przekazanie informacji 

o nowotworze przez lekarza lub bliską osobę jest komunikacyjnym wyzwaniem. Bycie 

zrozumianym przez pacjenta, zrozumienie pacjenta przez najbliższych i odpowiednie wsparcie, oraz 

bycie zrozumianym jako pacjent onkologiczny w społeczeństwie jest zadaniem komunikacyjnym i 

wymaga holistycznego podejścia do problemu. Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS 

odpowiada na ten problem. Poprzez wsparcie związane z procesem chorobowym, emocjonalno – 

poznawczym, a także funkcjonowaniem społecznym pacjentów onkologicznych i ich najbliższych. 

Odpowiada zarówno na potrzeby ciała, psychiki i społeczeństwa. Celem tego postera jest ukazanie 

wymiarów działalności Stowarzyszenia w kontekście komunikacji, poprzez prezentację aktualnych 

projektów pełniących rolę wspierającą, jak i edukacyjno-informacyjną. Innymi słowy: ukazaniem 

triady komunikacyjnej w obrębie PSYCHE (wspierając proces powrotu do zdrowia), SOMA 

(nawiązując dobrą relację z własnym ciałem) oraz POLIS (komunikując się ze społeczeństwem i na 

powrót odnajdując w nim swoją rolę). Rezultatem dobrej komunikacji jest osiągnięcie pozytywnych 

efektów w procesie zdrowienia. 

 

Adam Dombrowski, Dorota Dyksik  

Uniwersytet Wrocławski 

adam.dombrowski@uwr.edu.pl, dorota.burczyc@uwr.edu.pl 

 

"Nie krępuj się - zerwij z milczeniem" - rak prostaty w reklamie społecznej 

15 września obchodzimy Europejski Dzień Prostaty. Ten dzień ustanowiony przez European 

Association of Urology ma na celu zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu 



 

    

 

krokowego oraz zachęcenie mężczyzn do aktywnej profilaktyki, stąd też pomysł na przedstawienie 

problematyki w sposób przystępny w postaci plakatu.  

Materiał źródłowy, na którym opieramy swoje badanie, pochodzi z reklam społecznych 

poruszających problematykę raka prostaty. To właśnie kampanie społeczne uznawane są dzisiaj za 

receptę na współczesne choroby cywilizacyjne, środek, który pozwoli uwrażliwić ludzi na problemy 

społeczne, skłonić do zmiany postaw i zachowań. Jednak mimo dynamicznego wzrostu przekazów 

reklamowych w Polsce, obecnie coraz częściej można zauważyć, że reklama wrasta w  tkankę 

miejską, jest tłem, którego nie zauważamy. Tym bardziej należy skupić uwagę na 

wielowymiarowym charakterze zmian w obrębie reklamy społecznej, poznaniu reform, które się w 

niej dokonują. 

Reklamę możemy określić jako makroakt komunikacyjny, na który składają się mikroakty – różne 

typy aktów illokucyjnych – występujące w strukturze komunikatu z różną częstotliwością. 

Stworzony przez Katarzynę Skowronek (2001) teoretyczny model jego struktury, pozwala na 

wydzielenie i sklasyfikowanie mikroaktów tworzących konkretne komunikaty reklamowe. 

Badaczka opiera się w swojej analizie na podziale aspektów aktów mowy wg Austina na: akt 

illokucuyjny, lokucyjny i perlokucyjny. Uważamy, że klasyfikację tę zastosować można do analizy 

zarówno werbalnych, jak i wizualno-werbalnych komunikatów reklamy społecznej.  

Plakat będzie przedstawiał aspekty werbalne i niewerbalne na podstawie analizy kampanii 

reklamowej pt. 1) Zadbaj o prostatę (brak komunikacji lekarz-pacjent), 2) Rozmawiasz z kumplami 

o dupach? Pogadaj o swojej! (lekarski palec dyplomowany itd.), 3) Nie krępuj się - zerwij z 

milczeniem. 

 

dr n. zdr. Sebastian Artur ZDOŃCZYK 

Wydział Nauk Społecznych, Pracownia Bioetyki  

Akademia Pomorska 

e-mail; sebastian.zdonczyk@apsl.edu.pl 

 

„Komunikacja lekarz-pacjentka w kontekście zdrowia seksualnego” 

Seksualność jakkolwiek zdefiniowana, jest ważna przez całe życie kobiety. Natura problemów 

seksualnych jest często złożona i zmienia się w zależności od poszczególnych okresów życia. 

Etiologia zaburzeń seksualnych u kobiet jest wieloczynnikowa, podejrzewana a niekiedy nieznana. 

Wśród czynników powodujących zaburzenia seksualne uwzględnia się czynniki biologiczne, 

psychologiczne, społeczno-kulturowe i interpersonalne. Dane szacunkowe pokazują, że u około 40-

50% kobiet występuje przynajmniej jedno z zaburzeń seksualnych. Trudności i zaburzenia w 

kontekście zdrowia seksualnego są częstym problemem pacjentów. Komunikacja lekarza z 

pacjentem jest kluczowa w prowadzeniu procesu terapeutycznego. Komunikacja skupiona na 

wymianie informacji odnoszących się do tematów uważanych za tabu, a takim niewątpliwie nadal 

pozostaje sfera seksualności człowieka, wymaga od lekarza kompetencji. Celem niniejszego 

badania była analiza w jakim stopniu lekarze specjaliści (POZ, ginekolog, psychiatra, kardiolog, 

diabetolog) podejmują z pacjentkami rozmowę na temat zdrowia seksualnego oraz jakie są 



 

    

 

oczekiwania pacjentek w tym zakresie. Blisko 65 % respondentek deklarowała, że lekarze nie 

podejmują problematyki związanej z funkcjonowaniem seksualnym pacjentek. Blisko 30 % 

badanych wyraziło chęć rozmowy dotyczącej zaburzeń seksualnych. Pacjentki oczekiwały, że temat 

związany z seksualnością podejmie lekarz.  

 

Lucyna Iwanow, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Ilona Cieślak, Mariusz Jaworski, 

Joanna Gotlib 

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu  

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 

„Wybrane kompetencje społeczne a postawy wobec kształcenia umiejętności 

komunikacyjnych w grupie zawodowej położnych” 

Słowa kluczowe: kompetencje miękkie, położne, CSAS, skala oceny postaw wobec nauki 

umiejętności komunikacyjnych, kwestionariusz kompetencji społecznych położnych 

Keywords: soft skills, midwifery, CSAS, Communications Skills Attitude Scale, questionnaire of 

social competence of midwives 

Wstęp: Praca położnej łączy w sobie zarówno umiejętności merytoryczne jak i kompetencje 

miękkie: empatię, cierpliwość, zrozumienie, zgodność pracy w zespole, a także umiejętności 

komunikacyjne. Jedną z cech osobowości odpowiedzialną za jakość komunikacji z pacjentem oraz 

za zdolność do współpracy w zespole terapeutycznym jest empatia. Z kolei błędy w komunikacji 

oraz brak odpowiednich umiejętności społecznych bardzo często prowadzi do konfliktu zarówno w 

grupie pracowników jak i pomiędzy personelem a pacjentem. 

Cel: Ocena zależności między postawami położnych wobec nauki kompetencji komunikacyjnych a 

poziomem wybranych kompetencji społecznych – empatią oraz zdolnością zapobiegania 

konfliktom w pracy. 

Materiał: Badaniem przekrojowym (N = 133) objęto aktywne zawodowo położne z różnych 

regionów kraju przystępujące do egzaminów końcowych w trzech różnych specjalizacjach 

(pielęgniarstwo ginekologiczne (40,6%), neonatologiczne (17,3%) i położnicze (42,1%)). Badanie 

przeprowadzono od lutego do maja 2017 roku. 

Metody: W badaniu wykorzystano standaryzowaną skalę oceny postaw wobec nauki umiejętności 

komunikacyjnych (CSAS, 26 stwierdzeń) oraz Kwestionariusz Kompetencji Społecznych 

Położnych (KKSP, 32 stwierdzenia w trzech podskalach: 1. umiejętność zapobiegania konfliktom 

w pracy, 2. empatia i umiejętność pracy z emocjami, 3. samoocena umiejętności 

komunikacyjnych).Do analizy wyników wykorzystano statystykę opisową oraz współczynnik 

korelacjir-Pearsona (r). 

Wyniki: Badane przejawiały pozytywną postawę wobec nauki kompetencji komunikacyjnych 

(średni wynik CSAS97,1/130).Równie wysoko oceniły także swoje kompetencje społeczne (średni 

wynik KKSP 130,9/160). W analizie zależności stwierdzono dodatnią korelację między pozytywną 

postawą wobec kształcenia umiejętności komunikacyjnych, a poziomem umiejętności zapobiegania 



 

    

 

konfliktom w pracy(r = 0,35; p =0,000), empatią (r = 0,38; p =0,000) oraz samooceną umiejętności 

komunikacyjnych(r = 0,36; p =0,000). 

Wniosek: Konieczne jest wielokierunkowe zintegrowane nauczanie zorientowane na kształcenie 

umiejętności z zakresu kompetencji psychospołecznych zarówno studentów jak i aktywnych 

zawodowo położnych. Rozwijanie tych umiejętności na początku ścieżki kariery może skutkować 

bardziej efektywnym i wydajnym personelem, a co za tym idzie wpłynie na jakość świadczonych 

usług. 

 

dr Małgorzata Sokół 

Instytut Anglistyki, Uniwersytet Szczeciński 

malgorzata.sokol@usz.edu.pl 

 

„Komunikacja medyczna w mediach społecznościowych:  

blog medyczny jako narzędzie popularyzacji wiedzy” 

Wraz z rosnącą popularnością mediów społecznościowych pojawiły się nowe formy interakcji 

lekarz-pacjent oraz nowe przestrzenie upowszechniania wiedzy medycznej. Nowe możliwości 

przyniosły również wyzwania etyczne, dotyczące m.in. rzetelności i wiarygodności 

przekazywanych treści. Celem wystąpienia jest przedstawienie dyskursywnych strategii 

popularyzacji wiedzy w blogach medycznych prowadzonych przez osoby wykonujące zawód 

medyczny (lekarzy różnych specjalizacji, ratowników medycznych, opiekunów medycznych). 

Badanie oparte jest na analizie ilościowej korpusu wpisów z blogów wraz z komentarzami, z 

wykorzystaniem metod etnograficznych oraz analizy dyskursu (Sarangi 2010). Do analizy strategii 

popularyzacji wykorzystano badania Starzec (1999, 2013) oraz Luzón (2015). 

Blogi medyczne okazują się być narzędziem autoekspresji, nieformalnej wymiany doświadczeń 

oraz popularyzowania wiedzy medycznej. Cele blogowania potwierdzają wyniki ankiety 

przeprowadzonej drogą mailową z autorami blogów. Wyżej wymienione powody wskazywane są 

przez nich najczęściej. Motywują je chęcią propagowania właściwych zachowań zdrowotnych, 

wiedzy opartej na faktach, piętnowania pseudonauki, szerzenia tematyki związanej ze swoją 

dyscypliną. Blogowanie może również służyć uzupełnieniu edukowania w gabinecie lekarskim 

(“Skoro można pisać o wszystkim, to o zdrowiu trzeba pisać przede wszystkim. W sposób 

wiarygodny, choć może trochę z przymrużeniem oka”). 

Analiza językowa blogów potwierdza użycie strategii popularyzacji, które służą przybliżeniu 

omawianych treści czytelnikom o różnym stopniu wiedzy (laikom ale też innym specjalistom), a 

także strategii, których celem jest angażowanie czytelników do interakcji. Dzięki funkcji 

komentowania czytelnicy blogów aktywnie uczestniczą w procesie współtworzenia treści. 

 

Mirosława Adamus1, Mariusz Jaworski2, Joanna Chylińska1, Dorota Włodarczyk1, 

Magdalena Łazarewicz1, Marta Rzadkiewicz1, Geir A. Espnes3, Gorill, Hougan4, Monica 

Lillefjel4.  
1Zakład Psychologii Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 



 

    

 

2Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
3NTNU Center for Health Promotion Research, Department of Public Health and Nursing, 

Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway 
4NTNU Center for Health Promotion Research, Department of Neuromedicine and Movement 

Science, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway 

Adres do korespondencji: madamus@wum.edu.pl 

„Wymiary kontaktu terapeutycznego – oczekiwania pacjentów w wieku 50+ i ich 

zaspokojenie w czasie wizyty lekarskiej” 

Wprowadzenie: Przekazywanie  informacji starszym pacjentom podczas wizyty lekarskiej jest 

procesem złożonym i jak wykazują badania, osoby te - w porównaniu z młodszymi pacjentami – 

odczuwają dyskomfort, związany zistotnie większym niedoinformowaniem (Williams i in. 2007). 

W przypadku osób starszych, pozytywna ocena przebiegu wizyty w gabinecie lekarskim może mieć 

duże znaczenie – aby zachować sprawność, powstrzymać rozwój choroby bądź zmniejszyć stopień 

jej zaawansowania, pacjenci ci otrzymują zalecenia wprowadzające istotne zmiany w stylu życia 

(aktywności fizycznej i psychicznej, diety, stosowanych medykamentów czy rezygnacji z używek). 

Cel pracy: Celem pracy była analiza wybranych oczekiwań pacjentów w wieku 50+ i ich 

zaspokojenie w czasie wizyty lekarskiej. Badanymi wymiarami wizyty lekarskiej było: (1) 

Informowanie o diagnozie i przebiegu leczenia, (2) Udzielanie wsparcia społecznego, (3) 

Promowanie zdrowia, (4) Poprawa jakości życia. Wymienione powyżej wymiary kontaktu 

terapeutycznego kształtują postawy wobec leczenia i systemu ochrony zdrowiajako całości ijego 

przedstawicieli: lekarzy, pielęgniarek, innych terapeutów (Rao, 2008). 

Materiał i Metoda: W badaniu uczestniczyło  4921 osób w wieku 50-98 lat (M=68,8; SD=9,1) w 

tym 2858 kobiet i 2063 mężczyzn. Pacjenci rekrutowani byli w losowo wybranych placówkach 

podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).Do badania zastosowano Kwestionariusz Oczekiwań 

Pacjenta, wersja A (poziom oczekiwań przed wizytą)i B (ocena ich realizacjipodczas wizyty). 

Wyniki: Badanie wykazało, że odsetek pacjentów, u których nie zostały zaspokojone oczekiwania 

związane z wizytą wynosił od 56,7% do 66,7%. Dodatkowo, odsetek pacjentów, u których ocena 

doświadczeń w gabinecie lekarskim była zgodna z oczekiwaniami przed wizytą wynosił od 24% do 

36,6%. Procent pacjentów, u których doświadczenia podczas  wizyty w gabinecie lekarskim były 

wyżej oceniane niż oczekiwania przed wizytą wynosił od 5,3%  do 11,8%. 

Wnioski: Zdecydowana większość pacjentów w wieku 50+ zadeklarowała, że ich oczekiwania  w 

zakresie informowania, otrzymywania wsparcia, promowania zdrowia i poprawy jakości życia nie 

były zaspokojone podczas wizyty w gabinecie lekarskim POZ.  

 

mgr Iwona Kiersnowska1 

mgr Paulina Gdańska2 

prof. dr hab.n.med. Piotr Węgrzyn3  
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„Komunikacja między położną i psychologiem jako ważny element  

opieki okołoporodowej w Szpitalu Klinicznym” 

Współpraca całego zespołu szpitala położniczego ma na celu zapewnienie kompleksowej opieki 

medycznej hospitalizowanej kobiecie w czasie ciąży, porodu i połogu. Wszechstronność opieki 

okołoporodowej wymaga od lekarzy, położnych i pielęgniarek dobrej komunikacji i kompetencji 

interpersonalnych.  

Narodziny dziecka to wyjątkowe, intymne doświadczenie dla kobiet i ich partnerów. Każda kobieta 

ma inne wyobrażenia i oczekiwania dotyczące przebiegu porodu i połogu wynikające między 

innymi z posiadanej wiedzy na ten temat, doświadczenia życiowego oraz światopoglądu. Zetknięcie 

się z nowym środowiskiem jakim jest szpital w sytuacji zmiany życiowej może powodować 

dodatkowy lęk, co może skutkować zaburzeniami w przebiegu porodu oraz problemami 

emocjonalnymi, depresją poporodową czy też zespołem stresu pourazowego w późniejszym 

okresie. 

Osobą sprawującą bezpośrednią opiekę nad kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą w szpitalu jest 

położna. Dzięki informacjom dotyczącym problemów zdrowotnych pacjentki zgromadzonym w 

dokumentacji medycznej planuje i realizuje opiekę medyczną nad hospitalizowaną kobietą.  

Położna, podczas bezpośredniego kontaktu z pacjentką uzyskuje dodatkowe, cenne w przebiegu 

procesu pelęgnacji informacje na temat jej obaw, lęków i problemów. 

Rola psychologa, pracującego na oddziale położniczym nie ogranicza się wyłącznie do udzielania 

pomocy w konkretnych sytuacjach takich jak zaburzenia psychiczne  czy niepowodzenie 

położnicze, ale także polega na zapewnieniu wsparcia wszystkim kobietom  mającym trudności z 

radzeniem sobie z emocjami. 

Komunikacja między położną i psychologiem daje możliwość uwzględnienia dodatkowych 

informacji na temat obaw, lęków i uwarunkowań psychologicznych hospitalizowanej kobiety w 

procesie pielęgnowania. Pełna ocena stanu zdrowia pacjentki pozwala na uniknięcie zakłóceń 

komunikacyjnych, ułatwiając planowanie i realizację opieki. 

Celem prezentacji jest pokazanie współpracy położnej z psychologiem, mającej bezpośredni wpływ 

na jakość hospitalizacji kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy. Przyczynia się to do obniżenia 

ryzyka wystąpienia powikłań, a w konsekwencji skraca czas i zmniejsza koszty hospitalizacji. 

 

Joanna Milanowska, Katarzyna Sidor, Agnieszka Rolińska, Marzena Samardakiewicz 

Zakład Psychologii Stosowanej 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 

„Poziom inteligencji emocjonalnej u studentów  

kierunków medycznych UMw Lublinie” 



 

    

 

Inteligencja emocjonalna, jest niewątpliwie cechą którą powinny charakteryzować się osoby mające 

wykonywać zawód lekarza.  Liczne badania wykazały, że łączy się ona w sposób znaczący z 

efektywnością w pracy o charakterze usługowym, szczególnie w zawodach medycznych.  

Inteligencja emocjonalna na poziomie wysokim wiąże się z niższym poziomem stresu, z wyższą 

jakością pracy zespołowej, zadowoleniem z wykonywanej pracy i zwiększoną oceną satysfakcji 

pacjentów z opieki medycznej.  

Celem opisanych badań była ocena inteligencji emocjonalnej oraz poziomu empatii u studentów 

kierunków medycznych, jak również zbadanie różnic w nasileniu badanych cech pomiędzy grupami 

studentów kierunku lekarskiego i lekarsko dentystycznego. Badania zostały przeprowadzone w 

2017 roku na grupie 100 studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

Analiza przeprowadzonych badań wykazała, iż kierunek studiów nie różnicuje poziomu inteligencji 

emocjonalnej - zatem zarówno studenci kierunku lekarskiego, jak i lekarsko- dentystycznego 

(stomatologii) są zdolni do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych 

emocji, a  także do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym 

działaniem, na poziomie przeciętnym.  Wyniki te napawają optymizmem co do potencjału 

studentów kierunków medycznych do rozwijania inteligencji emocjonalnej i wykorzystania jej w 

przyszłym zawodzie, jednocześnie budzą refleksję nad tym, czy współczesny model kształcenia 

studentów będzie te kompetencje rozwijał we właściwym kierunku. Należy zastanowić się, czy 

istnieje możliwość, aby  za pomocą efektywnych metod nauczania komunikacji a jednocześnie 

zwiększania samoświadomości przyszłych lekarzy, podnosić poziom inteligencji emocjonalnej i 

umiejętności zastosowania jej w przyszłej praktyce lekarskiej.  

 

I SESJA: 

WSPÓLNE PODEJMOWANIE DECYZJI MEDYCZNYCH 

 

Prof. Tomasz Pasierski 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 

”Jak i czy przekazać niepewność?” 

Wszystkie obszary medycyny zawierają w sobie nieredukowalną niepewność. Poza wiedzą 

medyczną, która jest niepewna jak każda nauka doświadczalna niepewność w medycynie wynika 

również z: ułomnej komunikacji, różnorodności wartości oraz narastającej złożoności 

Z drugiej strony jednym z głównych celów komunikacji medycznej jest zmniejszenie niepewności 

pacjenta. Komunikacja niepewności należy do fundamentalnych zasad wspólnego podejmowania 

decyzji. Pacjenci dwojako reagują na informację o niepewności; z jednej strony nieubłaganie 

zmniejsza to zaufanie lekarza do pacjenta, z drugiej poszerza nadzieję i motywuje chorego do 

większego zaangażowania w proces leczenia. Informacja o niepewności powinna znaleźć się w 

informacji jaką chory otrzymuje od lekarza ale nie powinna przesłaniać innych ważnych informacji 



 

    

 

 

Dr n. med. Aldona Katarzyna Jankowska 
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”Współudział pacjenta w decyzjach medycznych w onkohematologii dziecięcej” 

Shared decision making (SDM) „wspólne podejmowanie decyzji” jest jedną  z nowoczesnych 

formuł współpracy lekarza i pacjenta.  

W koncepcji shared decision making  zawarte jest dzielenie się decydowaniem  i dzielenie się 

odpowiedzialnością. Badania naukowe nad koncepcją shared decision-making  rozpoczęły się w 

latach osiemdziesiątych XX wieku . Komunikacja z pacjentem w tym nurcie ma na celu zwiększenie  

wiedzy medycznej, kompetencji zdrowotnych (ang. health literacy)  pacjenta i  jego wpływu na 

decyzje dotyczące  leczenia. Decyzje podejmowane  wspólnie w oparciu o uzgodnienie przez 

pacjenta i lekarza metod postępowania wymagają  wiele wysiłku, dając jednocześnie nowe 

możliwości terapeutyczne.  

Shared decision making - wspólne podejmowanie decyzji zwiększa poczucie wpływu pacjenta na 

leczenie, prowadząc do lepszej współpracy w leczeniu.  

Poczucie większego wpływu, większej autonomii, przekonanie o możliwości współdecydowania 

powodują wzrost poczucia wartości. Pacjenci staja się bardziej aktywni. Podejście przywraca   wiarę 

we własne siły.  W modelu tym osoba leczona przejmuje także część odpowiedzialności za własne 

leczenie.  

Ogromny postęp w medycynie  zapewnił więcej możliwości terapii w onkologii dziecięcej.  W 

konsekwencji proces świadomego wyrażenia  zgody stał się ważną kwestią w dziedzinie onkologii 

pediatrycznej. Powstaje pytanie: jak zapewnić rodzicom odpowiedni poziom informacji i wsparcia, 

aby pomóc im w podejmowaniu decyzji? 

Obecne badania wskazują na szereg czynników związanych z udziałem rodziców w podejmowaniu 

decyzji, w tym ich relacji z lekarzem, natury komunikacji między lekarzem a rodzicem, zaufania, 

wiedzy i dotychczasowych  doświadczeń rodziców i lekarzy oraz sposobu pojmowania  roli 

rodzicielskiej .  

II SESJA: 

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM GŁUCHYM, NIEDOSŁYSZĄCYM, Z 

ZABURZENIAMI MOWY I ROZWOJU 

 

dr Aleksandra Kalata-Zawłocka 

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW 

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego 

Magda Schromova 

Wydział Polonistyki UW 



 

    

 

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego 

 

„Przychodzi głuchy do lekarza, a lekarz: po co panu ten tłumacz?” 

Adaptacja słynnego dowcipu z serii "Przychodzi baba do lekarza..." zawarta w tytule z jednej strony 

może nawet nieco humorystyczna (jak same dowcipy o "babie"), z drugiej ma na celu zwrócić 

uwagę na jeden z częstszych problemów, z jakimi w kontakcie z przedstawicielami służby zdrowia 

borykają się osoby głuche. 

Głusi to grupa społeczna o specyficznych potrzebach komunikacyjnych. Mimo, że są Polakami, ich 

pierwszym, macierzystym językiem nie jest język polski, a Polski Język Migowy. Aby w życiu 

codziennym móc funkcjonować jak osoby słyszące, głusi muszą korzystać ze wsparcia 

komunikacyjnego w postaci tłumaczenia. Mimo, że może, i częstokroć jest, to dla nich uciążliwe, 

bo konieczność załatwiania większości życiowych spraw z towarzyszeniem osób trzecich nie 

zawsze należy do najprzyjemniejszych i niejednokrotnie komplikuje te sprawy, tłumaczenie to dla 

nich możliwość pełnoprawnego uczestnictwa w sytuacjach komunikacji ze słyszącymi 

przedstawicielami różnego rodzaju instytucji, w tym ze służbą zdrowia.  

Niestety, obecność pośrednika komunikacyjnego towarzyszącego osobie głuchej nie zawsze 

spotyka się ze zrozumieniem. Dla osób słyszących nienawykłych do kontaktu z głuchymi nie jest 

zupełnie jasna rola, jaką tłumacz pełni w komunikacji między nimi. Wreszcie wokół komunikacji z 

osobami głuchymi narosło wiele mitów.  

W naszej prezentacji chciałybyśmy przybliżyć sylwetkę głuchego pacjenta i jego potrzeby 

komunikacyjne, opowiedzieć o tłumaczach języka migowego i wyjaśnić, dlaczego są prawdziwym 

dobrodziejstwem w komunikacji z głuchym pacjentem. Będziemy chciały udowodnić, że podczas 

wizyty głuchego pacjenta tłumacz to, oprócz oszczędności czasu, gwarancja udanej komunikacji i 

poczucia komfortu zarówno pacjenta, jak i lekarza, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa 

dla zdrowia i życia osób głuchych.  

 

mgr Anna Lis 

dr hab. Olga Jauer-Niworowska 

Uniwersytet Warszawski 

 

„Trudności w komunikacji werbalnej pacjentów z dyzartrią poudarową - omówienie 

diagnozy i zasad terapii logopedycznej głównie w fazie ostrej udaru mózgu” 

Planowana treść wystąpienia współautorskiego Anny Lis i Olgi Jauer-Niworowskiej dotyczyć 

będzie trudności w komunikacji werbalnej chorych z dyzartria poudarową. Autorki omówią 

procedurę diagnozy logopedycznej tej grupy chorych [główne objawy dyzartrii] oraz przedstawią 

zasady terapii logopedycznej. Temat referatu nawiązuje do dysertacji autorstwa neurologopedy mgr 

Anny Lis dotyczącej dynamiki zmian objawów dyzartrycznych u pacjentów po udarze mózgu w 

zakresie górnego motoneuronu w fazie ostrej, powstajacej pod kierunkiem dr hab. Olgi Jauer-

Niworowskiej w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej na Wydziale 

Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 



 

    

 

 

Dr hab. Olga Jauer-Niworowska 

Uniwersytet Warszawski 

 

„Trudności w komunikacji werbalnej (wykraczające poza sferę motoryczną) osób z chorobą 

Parkinsona bez cech otępienia” 

Autorka zaprezentuje wyniki badań habilitacyjnych dotyczących uwarunkowań trudności w 

komunikacji werbalnej osób z chorobą Parkinsona bez otępienia. Przedstawi zaburzenia 

wykraczające sferę motoryki werbalnej i sformułuje wnioski płynące z badań. 

 

Marta Kulpa1, Urszula Ziętalewicz2, Krzysztof Owczarek1 

1Zakład Psychologii Medycznej Warszawski Uniwersytet Medyczny 
2 Katedra Psychoterapii i Psychopatologii Uniwersytet Warszawski 

Email: mkulpa@wum.edu.pl 

 

„Komunikacja z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w gabinecie 

lekarskim – 2-letnie doświadczenia Zakładu Psychologii Medycznej w realizacji 

fakultetu na kierunku lekarskim IWL i IIWL Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego” 

Rozwój umiejętności komunikacyjnych jest tym obszarem, który powinien być rozwijany przez 

całe życie. Kompetencje miękkie zaliczane są obecnie na rynku pracy do najważniejszych 

umiejętności zawodowych obok tzw. kompetencji twardych. Przyszli pracownicy systemu ochrony 

zdrowia wielokrotnie będą się spotykać z sytuacjami komunikacyjnymi dla nich nowymi, 

stanowiącymi wyzwanie. Kształcenie na poziomie studiów powinno wyposażyć przyszłych 

praktyków w jak najbardziej uniwersalne umiejętności, które będą mogli zastosować w wielu 

kontekstach. Powinni oni także spotykać się z trudnymi i nietypowymi sytuacjami 

komunikacyjnymi.  

W procesie kształcenia pracowników systemu ochrony zdrowia zdecydowanie większą wagę 

przykłada się do rozwijania umiejętności komunikacyjnych z osobami dorosłymi. Mniejszą uwagę 

zwraca się na naukę komunikacji z dziećmi, także tymi, u których występują ograniczenia 

wynikające z ich chorób czy zaburzeń. Jednym z takich obszarów jest komunikacja z dziećmi z 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu, u których może występować cały repertuar zachowań 

nietypowych, których dorosły profesjonalista nie rozumie i często nie potrafi wykorzystać w 

procesie leczenia. Potwierdza to raport Fundacji JiM z 2016 r. „Dziecko z autyzmem. Dostęp do 

diagnozy, terapii i edukacji w Polsce”. Rodzice kierują pierwsze kroki po pomoc właśnie do lekarzy 

pierwszego kontaktu, jednak aż w 75% przypadków są odsyłani z powodu trudności w 

porozumieniu się lekarza z małym pacjentem oraz niezauważenia przez lekarza niepokojących 

objawów. Znaczna część możliwych do zaobserwowania objawów jest związana ze sferą 

komunikacji i funkcjonowania w sytuacjach społecznych.    

mailto:mkulpa@wum.edu.pl


 

    

 

Po wykonaniu badań ankietowych wśród studentów zdecydowano o wprowadzeniu fakultetu, 

odpowiadającego na zgłaszane potrzeby przyszłych lekarzy w zakresie specyficznych warunków 

komunikacji z dziećmi z autyzmem. Fakultet prowadzony jest od roku 2015/2016, dotychczas 

odbyło się 4 edycje, przeszkolono 128 studentów. Fakultet dostarcza interdyscyplinarnej wiedzy na 

temat umiejętności i deficytów komunikacyjnych dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Celem warsztatów jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania różnych form wsparcia 

komunikacji w tym także komunikacji alternatywnej z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu co pozwoli na budowanie prawidłowego kontaktu i komunikacji z małym pacjentem w 

gabinecie lekarskim/ w szpitalu. Fakultet prowadzony jest w formie warsztatowej z wykorzystaniem 

nowoczesnych metod dydaktycznych. Warsztaty kończą się ankietą ewaluacyjną.  

 

III SESJA: KOMUNIKACJA Z PACJENTEM W OPIECE PALIATYWNEJ 

Marta Godzik 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 

 

„Czy osoba nieuleczalnie chora powinna znać swoje rozpoznanie i rokowania? O tym jak 

rozmawiać z pacjentem i jego rodziną” 

Wstęp: Komunikowanie się z umierającym pacjentem oraz jego rodziną jest sporym wyzwaniem 

dla personelu medycznego. Dodatkowym utrudnieniem jest zaistnienie sytuacji, w której rodzina 

lub bliscy ukrywają przed chorym człowiekiem jego rozpoznanie. Takie zachowanie, nazywane 

czasami ‘spiskowaniem’, zazwyczaj według bliskich pacjenta ma na celu oszczędzenie zmartwień 

czy nieodbieranie nadziei choremu. Niepoinformowanie osoby chorej o zaawansowaniu choroby 

niesie jednak ze sobą bardzo negatywne konsekwencje. 

Cel pracy: Omówienie zaleceń ekspertów zajmujących się tematem opieki paliatywnej mówiących 

o zasadach rozmowy na temat stanu zdrowia, diagnozie oraz rokowaniu z chorym oraz jego rodziną. 

Materiał: W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa krajowego i zagranicznego, a także 

uwarunkowania prawne opisujące zasady informowania pacjenta o jego chorobie.  

Wyniki: Znaczna część pacjentów nie jest informowana przez swoich opiekunów o chorobie, mimo 

to chory najczęściej doskonale zdaje sobie sprawę ze swojego ciężkiego stan zdrowia. 

Niepoinformowanie chorego o złym rokowaniu odbiera mu szansę na uporządkowanie swojego 

życia przed śmiercią, a także często skutkuje bardzo późnym objęciem opieką hospicyjną.  

Wnioski: Umiejętna rozmowa z rodziną i chorym jest podstawą w opiece nad pacjentem 

nieuleczalnie chorym. Wartościową propozycję sposobu rozmowy w takiej sytuacji przedstawia dr 

Douglas Bridge, której celem jest przygotowanie chorego do zakończenia życia. 

 

Magdalena Mikulska 

Puckie Hospicjum  



 

    

 

 

„Lekarz – podstawowe narzędzie” 

Celem wystąpienia jest wzbudzenie zainteresowania oraz rozpoczęcie dyskusji nad istotnością 

zadbania lekarzy samych o siebie oraz o własny rozwój osobisty, co ma przełożenie na jakość 

komunikacji z pacjentem. 

Podczas wielu konferencji i szkoleń oferowanych pracownikom służby zdrowia dominują te 

związane z nauczeniem się poprawnej komunikacji z pacjentem i rodziną. I oczywiście jest to ważna 

kwestia, zwłaszcza że jeszcze kilka lat temu temat ten był całkowicie pomijany. Jednakże, podobnie 

jak skalpel na nic się zda w drżącej ręce operatora, tak niewiele zdziała wyuczona poprawna 

komunikacja u lekarza zmęczonego i sfrustrowanego. Chcę zwrócić tu uwagę nie tyle na zjawisko 

wypalenia zawodowego lekarzy, które w polskiej literaturze wciąż jest traktowane marginalnie, ale 

na zanik świadomości i umiejętności odpoczynku sprzyjającemu regeneracji. To zaś prowadzi do 

fizycznego i psychicznego zmęczenia, które przekłada się na dwie sfery życia: 

• zawodowego – a co za tym idzie na relacje lekarz-lekarz, lekarz-pacjent, lekarz-rodzina 

• prywatnego – relacje z partnerką/partnerem (zawód lekarza przoduje w kwestii rozwodów 

w Polsce; dane GUS) 

obie te sfery przenikają ze sobą i wzajemnie na siebie wpływają, co w dalszej perspektywie nie 

zostaje obojętne dla pacjenta. 

Problem kondycji polskich lekarzy jest także co raz częściej poruszany w prasie i publikacjach 

popularnych, jak np. „Mali Bogowie” Pawła Reszki. Mając styczność z młodymi medykami mam 

świadomość, jak duże zainteresowanie wykazują tego rodzaju publikacjami. Opierając się na 

rozmowach z nimi wnioskuję, że chcą zmiany, lecz nie wiedzą jak. Niniejsze wystąpienie ma na 

celu przyjrzenie się temu tematowi oraz rozpoczęcie szukania odpowiedzi na pytanie zadawane 

przez młodych medyków. 

Zwiększenie świadomości, drobne odpoczynki w ciągu dnia, zadbanie o swoje podstawowe 

potrzeby, zainwestowanie w osobisty rozwój mogą być pierwszym krokiem do zmiany i do lepszej 

komunikacji z pacjentem. Bo lekarz sam w sobie jest narzędziem. A o narzędzie należy dbać by 

mogło sprawnie służyć.  

 

mgr Marta Banout 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Oddział Onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku 

 

„Czujesz się tak, jak mówisz” – zdrowa semantyka i zdrowa nadzieja  

w komunikacji z pacjentem i w profilaktyce wypalenia zawodowego 

Jednym z ważnych czynników budujących dobrą relację lekarz-pacjent i poprawiających rokowanie 

jest poziom nadziei chorego. Odczuwanie nadziei sprawia, że pacjent chętniej angażuje się w proces 

leczenia, przyjmując aktywną postawę. Niestety lekarze często obawiają się wzbudzania u 

pacjentów „fałszywej nadziei”, w efekcie czego unikają przekazywania wiadomości uznanych za 

zbyt pozytywne z obawy przed nadmiernym optymizmem pacjenta.  Komunikacja bywa dodatkowo 



 

    

 

utrudniona przez stosowanie słów i sformułowań, które – choć powszechnie używane – zmniejszają 

motywację pacjenta i utrudniają stosowanie się do zaleceń lekarskich. Niezdrowe semantycznie 

wypowiedzi mają również wpływ na stan emocjonalny lekarza, zwiększając stres, poczucie 

niemocy i wyczerpanie emocjonalne, co pośrednio może przekładać się na rozwój syndromu 

wypalenia zawodowego. Wystąpienie ma na celu przedstawienie słuchaczom założeń i zasad 

zdrowej semantyki, omówienie przykładów najczęściej popełnianych błędów językowych, 

promowanie profilaktyki wypalenia zawodowego i wreszcie spojrzenie z nowej perspektywy na 

zagadnienie nadziei.  

 
1,2Martyna Borowczyk, 2,3Patrycja Marciniak-Stępak, 1Ewelina Szczepanek-Parulska, 
2Łukasz Gąsiorowski, 1,2Katarzyna Ziemnicka, 1Marek Ruchała 
1Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
2Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu 
3Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

„Po drugiej stronie lustra –  

perspektywa pacjenta kluczem do skutecznej więzi terapeutycznej” 

Dostrzeżenie perspektywy pacjenta przez studentów różnych kierunków medycznych jest ważną, 

choć niedocenianą umiejętnością, która może mieć istotny wpływ na budowanie relacji 

terapeutycznej z chorymi i skuteczność prowadzonego leczenia.  

Na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 

2016/2017 w zajęciach fakultatywnych „Jak przeżyć w pomocy doraźnej – co każdy lekarz umieć 

leczyć powinien” wzięło udział 130 studentów V i VI roku kierunku lekarskiego. Zajęcia dotyczyły 

praktycznych aspektów diagnostyki i leczenia najczęstszych chorób, na które cierpią pacjenci 

zgłaszający się do pomocy doraźnej. Studenci wcielali się odpowiednio w rolę pacjentów i lekarzy, 

a ich zadaniem było odegranie rozmowy w gabinecie lekarskim. Pełniąc rolę „standaryzowanego 

pacjenta”, studenci byli zobowiązani do przygotowania się do zajęć (dzień wcześniej losowali 

odgrywaną chorobę), a podczas samych zajęć mieli także moderować rozmową, przekazując 

odpowiednie informacje istotne dla „lekarza-studenta”. Zadaniem „lekarza” było m.in. zebranie 

wywiadu, interpretacja otrzymanych wyników badań oraz odpowiednie przekazanie informacji na 

temat podejrzenia czy rozpoznania choroby oraz uzyskanie zgody na zaproponowane leczenie. 

Zarówno „lekarze”, jak i „pacjenci” aktywnie uczestniczyli w omówieniu poszczególnych 

scenariuszy i pojawiających się problemów.  

Studenci zwracali uwagę, iż zaangażowanie emocjonalne w rolę pacjenta zmieniło ich punkt 

widzenia problemów chorych z określonymi dolegliwościami. Uświadomiło także zależność 

pomiędzy prowadzonym procesem komunikacyjnym a szansą na stosowanie się do zaleceń 

lekarskich, a co za tym idzie, skutecznością prowadzonego leczenia. Większość z nich zwróciła 



 

    

 

uwagę na trudności pojawiające się podczas rozmowy, zwracając uwagę na konieczność 

udoskonalania umiejętności komunikacyjnych. Zarówno wcześniejsze przygotowanie, jak i samo 

odgrywanie danej roli pacjenta spowodowało lepsze przyswojenie wiedzy z danej dziedziny.  

Aktywne włączenie studentów do zajęć klinicznych poprzez nadanie im roli standaryzowanych 

pacjentów zmienia ich sposób postrzegania chorego człowieka oraz jego problemów. Ponadto 

istotnie uatrakcyjnia i ułatwia nabywanie wiedzy z zakresu różnych jednostek chorobowych. 

Opisana metoda dydaktyczna, jako łatwo dostępna i bezkosztowa, powinna szerzej wejść do 

praktyki prowadzenia zajęć na studiach medycznych. 

 

IV SESJA: 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE I KOMUNIKACYJNE W MEDYCYNIE 

 

dr Barbara Jacennik 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie 

 

„Stosowanie alternatywnych sposobów komunikacji w opiece nad pacjentem 

 – przegląd zagadnień” 

Błyskawiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) zmienił znacznie sposoby 

porozumiewania się między ludźmi, w tym komunikowanie się lekarzy i pacjentów. Możliwe staje 

się wykorzystanie na różnych etapach opieki nad pacjentem niebezpośrednich – alternatywnych 

sposobów komunikowania się (tj. telefonu, poczty elektronicznej, serwisów społecznościowych, 

komunikatorów tekstowych, głosowych, wideo i zabezpieczonych systemów komunikacji 

internetowej). 

Badania pokazują zalety i ograniczenia alternatywnych form komunikacji z pacjentem. Ich 

skuteczność zależy od wielu czynników, takich jak: jakość relacji lekarz – pacjent, liczba konsultacji 

z tym samym pacjentem, okres trwania kontaktów, rodzaj specjalizacji medycznej lekarza,  grupa 

ryzyka pacjenta, etap leczenia i dostępność alternatywnych sposobów komunikowania. 

Następujące elementy komunikacji alternatywnej wpływają na efektywność i bezpieczeństwo dla 

pacjenta: określenie dopuszczalnego przedmiotu komunikowania się, stosowanie protokołów 

zarządzania typowymi sytuacjami, dokumentowanie wszystkich konsultacji, właściwa segregacja 

pacjentów, dostępność zapisu na konsultacje bezpośrednie, opowiednia organizacja czasu pracy w 

placówce i specjalistyczne szkolenia personelu medycznego przygotowujące do prowadzenia 

konsultacji telefonicznych lub internetowych.  

W wystąpieniu zostaną przedstawione najważniejsze zalety i wady niebezpośredniego 

komunikowania się w lekarza z pacjentem. 

 

dr Marta Makowska 



 

    

 

Wydział Nauk Społecznych 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 

„Komunikacja przedstawiciel medyczny – lekarz” 

Marketing relacji, gdzie kluczowe znaczenie ma utrzymanie i wzmocnienie relacji z klientami 

(Berry, 1983) uważany jest obecnie za podstawę marketingu farmaceutycznego. Jest to 

potwierdzane przez stały wzrost zatrudnienia przedstawicieli medycznych (Wright & Lundstrom, 

2004, p. 36). którzy dbać mają o zadowolenie lekarzy z kontaktów z firmą. Utrzymywanie 

przyjaznej relacji, długofalowych kontaktów, owocnej komunikacji umożliwiającej przekazywanie 

wybranych informacji jest zadaniem, do którego szkoli się pracowników firm farmaceutycznych 

długie miesiące. Z drugiej strony lekarze nie są dobrze przygotowani by stawić czoło 

reprezentantom, którzy przyjaźń z nimi utrwalają na wspólnych obiadach oraz konferencjach.  

W swojej prezentacji przedstawię główne założenia marketingu relacji, pokażę sposoby na jakie 

przedstawiciele starają się „zaprzyjaźnić z lekarzem”. Przedstawię również wyniki badania z 2013 

roku przeprowadzonego wśród polskich lekarzy przy pomocy portalu Medycyna Praktyczna. 

Pokaże ono opinie polskich lekarzy o marketingu farmaceutycznym, kontaktach z 

przedstawicielami medycznymi oraz podejściu do zmian w komunikacji z przedstawicielami (np. 

wizyt przedstawiciela „na Skype”). 

 

dr Agnieszka Piasecka-Robak 

Zakład Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (sekcja Komunikacji zdrowotnej) 

 

„Komunikacja 3.0: rzecznik praw pacjenta jako mediator?” 

Abstrakt: Wraz ze wzrostem oczekiwań pacjentów względem placówek medycznych i ich 

pracowników, lawinowo rośnie także liczba uwag zgłaszanych do rzecznika praw pacjenta. W 

swoim artykule, w oparciu o legislacje w zakresie dbałości o prawa pacjenta przyjrzę się wymogom 

nakładanym na RPP. Spróbuję także określić jego miejsce w kwartecie komunikacyjnym: pacjent-

lekarz-rodzina-rzecznik praw pacjenta, jak również wskazać bariery komunikacyjne w relacji 

rzecznik-lekarz. Pod względem metodologicznym wystąpienie będzie lokowało się w obszarze 

badań jakościowych, wykorzystując metodę biograficzną i otwarty wywiad pogłębiony. 

 

Karolina Stenka1, Jarosław Ocalewski1, Paweł Izdebski1 

1 Zakład Psychologii Ogólnej i Zdrowia, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 

„Kształtowanie zaufania w relacji lekarz-pacjent” 

Wstęp: Zaufanie jest podstawą satysfakcjonujących relacji interpersonalnych. Jest ono niezbędne w 

relacji lekarza z pacjentem. W tym kontekście mamy do czynienia ze szczególny rodzaj zaufania, 

w którym pacjent powierza lekarzowi „wartościowy obiekt”, w tym przypadku swoje zdrowie, a 

niejednokrotnie nawet życie. Zaufanie jakim pacjent obdarza lekarza w sposób bezpośredni 



 

    

 

wpływają na poziom zadowolenia pacjenta ze świadczonych usług. Ponadto warunkuje chęć 

podjęcia oraz kontynuacji leczenia, pozytywnie wpływa na zmianę zachowań zdrowotnych oraz 

stosowanie się do zaleceń. Cel: Zaufanie pacjenta do lekarza ma kluczowe znaczenie w procesie 

leczenia, dlatego też coraz więcej naukowców oraz przedstawicieli służby zdrowia interesuje się 

tym zagadnieniem.  Zasadniczym celem prezentacji jest przedstawienie czynników wpływających 

na kształtowanie się relacji lekarz – pacjent.  

Wyniki i dyskusja: Kontakt lekarza z pacjentem jest przede wszystkim interakcją międzyludzką. 

Pacjent zgłasza się do lekarza po to by udzielono mu fachowej pomocy, jednak nie jest jedyny 

motyw wizyty. Pacjenci często są zaniepokojeni swoimi objawami, dlatego też poszukują w lekarzu 

człowieka, który zaakceptuję ich obawy i lęki oraz okaże im wsparcie w tej trudnej dla nich sytuacji. 

Jak wskazują dane pacjenci cenią sobie u lekarza: zdolność do wzbudzania zaufania, 

bezinteresowność, poszanowanie godności osobistej oraz odpowiedzialność. Lekarz posiadający 

takie cechy jest obdarzany przez pacjenta zaufaniem. Wypracowanie takiej relacji z pacjentem 

przyczynia się z kolei do poprawy komunikacji, obniżenia lęku, poprawy jakości życia oraz 

ocenianiu przez pacjentów efektów leczenia  w sposób pozytywny.  

WARSZTATY 

Dr n. med. Aldona Katarzyna Jankowska 

Katedra i Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii CM UMK 

 

Warsztat: ”Interdyscyplinarne badania nad komunikacją w opiece medycznej” 

Komunikacja w opiece medycznej stanowiąc pole badań wielu dziedzin nauki jest przejawem 

współczesnego procesu integracji i jednoczenia wiedzy, indukującego wzrost powiązań o 

charakterze interdyscyplinarnym, multidyscyplinarnym i transdyscyplinarnym oraz tworzeniem 

nowych paradyscyplin i dyscyplin hybrydowych. 

Zmiana powiązań pomiędzy polami badań i wzajemne oddziaływanie na siebie różnych 

specjalności tak charakterystyczna dla całej współczesnej nauki wiąże się z trudnościami wzrastania 

w ramach silnie obwarowanych,  tradycyjnych  dyscyplin.  

Interdyscyplinarność jest narzędziem burzenia murów granicznych i stworzenia możliwości analizy 

problemów naukowych w nowym kontekście. 

Wśród przedstawicieli różnych dyscyplin zajmujących się  badaniami w zakresie komunikacji 

medycznej  można odnaleźć lekarzy, socjologów, językoznawców,  lingwistów, psychologów, 

filozofów, informatyków i  antropologów. Każda z nauk podejmujących badania tego pola wiedzy 

posiada własny, odrębny język i własne, odrębne metody. Wśród stosowanych współcześnie  

pojawiają się m.in.  modelowanie równań strukturalnych i modelowanie wielopoziomowe, 

wykorzystanie ukrytych modeli zmiennych, zestawów danych podłużnych i modelowania 

wielopoziomowego . 

Proponowany warsztat w swoim założeniu jest interdyscyplinarnym spotkaniem podczas którego 

przedyskutowane zostaną  konkretne  projekty badawcze  oraz wybrane  metody badawcze  m.in.  

analiza konwersacji i  analiza ramowa .   



 

    

 

 

dr Maciej Michalak 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

 

Warsztat: Rozwijanie automotywacji do zmiany stylu życia u pacjentów 

Wiele chorób pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowym stylu życia. 

Jest to jedno z trudniejszych wyzwań, przed którymi staje pacjent. By zmiany okazały się trwałe i 

skuteczne istotną rolę odgrywa własna, wewnętrza motywacja. Podczas warsztatu uczestnicy 

zapoznają się i przećwiczą jeden z modeli coachingowych (GROW). Dowiedzą się jak wykorzystać 

wspomniany model w codziennej praktyce zawodowej do wzmacniania automotywacji pacjentów 

i radzenia sobie z potencjalnymi trudnościami.  

Sugerowana liczba uczestników: do 15 osób 

 

28.10.2017 SOBOTA 

V SESJA: 

KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH – PERSPEKTYWA 

KRAJOWA 

 

A. Stalmach-Przygoda, Ł. Małecki, S. Górski, M. Pers, J. Świerszcz, A. Sara-Nowak, A. 

Kocurek, B. Kowalska, M. Nowakowski 

Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum  

 

“Wpływ kursu komunikacji medycznej na kształtowanie postaw studentów” 

Wprowadzenie: Kursy komunikacji medycznej koncentrują się na przekazywaniu wiedzy 

dotyczącej relacji lekarz-pacjent oraz nauczaniu umiejętności komunikacyjnych. Dotychczas jedną 

z istotnych kontrowersji stanowiła kwestia możliwości kształtowania postaw przyszłych lekarzy 

wobec pacjentów. Wyniki badań analizujących możliwość zmiany nastawienia studentów są 

niejednoznaczne. Konstruując kurs komunikacji medycznej w Zakładzie Dydaktyki Medycznej 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwróciliśmy szczególną uwagę ten aspekt. 

Nastawienie traktowane jest przez nas w kategorii postaw. Proces kształtowania postaw odwołuje 

się do ich poszczególnych aspektów – emocjonalnego, poznawczego oraz behawioralnego. 

Stosujemy metody odwołujące się do elementów poznawczych (wiedzy i przekonań), stosujemy 

ćwiczenia poszerzające wgląd emocjonalny. Dzięki udziałowi symulowanych pacjentów, studenci 

mają także możliwość przećwiczenia konkretnych zachowań w bezpiecznych warunkach, z analizą 

konsekwencji dla relacji lekarz-pacjent. Opracowany schemat kursu zawiera zestaw poruszanych 

problemów odnoszących się do kształtowania postaw i wyznaczone w ich zakresie cele kształcenia. 



 

    

 

Dotyczą one roli perspektywy, autonomii pacjenta, celowości współpracy terapeutycznej i empatii. 

Poruszane są wreszcie zagadnienia wartości leżących u podstaw pracy lekarza. Podejście nasze 

spójne jest z podejściem zorientowanym na pacjenta, jak również z elementami opieki 

zorientowanej na relację. W prezentowanym badaniu podjęliśmy się oceny zmian nastawienia i 

postaw studentów IV roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ w trakcie kursu 

komunikacji medycznej. 

Metody: Badanie prowadzone było metodą kwestionariuszową. Studenci IV roku, przed 

pierwszymi zajęciami i po ostatnich zajęciach Laboratoryjnego Nauczania Umiejętności 

Klinicznych (zajęcia z Symulowanymi Pacjentami), wypełniali ankiety Leeds Attitude to 

Concordance II (LATCon II) i Patient-Practitioner Orientation Scale (PPOS) oraz jednorazowo, po 

zajęciach, kwestionariusz Communication Skills Attitude Scale (CSAS).  

Wyniki: Średni wynik w skali LATCon II przed zajęciami wynosił, 36.1pkt, a po zajęciach 39.7 

pkt. Różnica ta jest istotna statystycznie (p<0.001). Średnie wyniki w skali PPOS nie uległy 

zmianie. 

Wnioski: Zajęcia z symulowanymi pacjentami w ramach kursu Laboratoryjne Nauczanie 

Umiejętności Klinicznych wpływają na  elementy nastawiania studentów. 

 

Patrycja Marciniak-Stępak, Magdalena Witt, Magdalena Cerbin-Koczorowska, Martyna 

Borowczyk 

Uniwersytet Medyczny im. K Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

„Nauczanie komunikacji studentów różnych kierunków podczas zajęć interdyscyplinarnych 

w Centrum Symulacji Medycznej” 

Oczywistym jest, iż na poszczególnych etapach procesu diagnostyczno-terapeutycznego, zarówno 

w warunkach przed-, jak i szpitalnych, pacjentem opiekują się przedstawiciele różnych zawodów 

medycznych. Z kolei zasadniczym elementem dobrej współpracy w interdyscyplinarnym zespole 

jest umiejętność efektywnej komunikacji.  Formalnie, programy kształcenia przed- i 

podyplomowego w mniejszym lub większym stopniu wskazują na potrzebę współpracy pomiędzy 

przedstawicielami dyscyplin medycznych, w praktyce jednak struktura kształcenia wydziałowego 

na uczelniach medycznych nie pozwala na rzeczywiste wykształcenie kwalifikacji w tym zakresie.  

W odpowiedzi na opisane powyżej zapotrzebowanie, na Uniwersytecie Medycznym im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP) w roku akademickim 2016/2017 przeprowadzono pierwsze, 

pilotażowe, międzywydziałowe zajęcia fakultatywne, w których uczestniczyli studenci kierunków: 

lekarskiego, farmacji i ratownictwa medycznego. Kurs pt. „Współpraca w interdyscyplinarnym 

zespole medycznym w warunkach symulacyjnych” obejmował 15 godzin dydaktycznych o 

charakterze warsztatowym. Podczas zajęć studenci nie tylko zdobywali wiedzę na temat podstaw 

komunikacji medycznej, wizerunku i kompetencji różnych pracowników ochrony zdrowia oraz 

obszarów współpracy pomiędzy nimi, ale też wykorzystywali ją w praktyce podczas odgrywania 

scenariuszy w Centrum Symulacji Medycznej UMP, a przez to mieli okazję wypracowania dobrych 

wzorców współpracy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 



 

    

 

Ewaluacja zajęć pozwala wnioskować, że miały one istotną wartość poznawczą dla studentów. 

Wzrost świadomości uczestników w zakresie własnych możliwości i ograniczeń w odniesieniu do 

wykonywanej pracy nie tylko pozwolił na refleksję nad kierunkiem rozwoju zawodowego, ale też 

na przełamanie stereotypów oraz zwiększył motywację studentów do podejmowania współpracy 

interprofesjonalnej w przyszłej pracy zawodowej.  

Należy podkreślić, iż zajęcia spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony 

uczestniczących w nich studentów. Potwierdzone badaniami korzyści wynikające z wczesnego 

włączania kształcenia interdyscyplinarnego do programu studiów, co wpływa na poprawę jakości 

opieki nad pacjentami w różnych instytucjach systemu opieki zdrowotnej, skłaniają do 

podejmowania podobnych inicjatyw w przyszłości, optymalnie w ramach zajęć programowych. 

 

Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak, Magdalena Zabielska 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

„Komunikacja lekarz – pacjent:  

krytyczna analiza materiałów dydaktycznych / instruktażowych” 

Komunikacja z pacjentem lub/i lekarzem to ważny problem w codziennej praktyce lekarzy i w 

doświadczeniach pacjenta. Programy kształcenia studentów medycyny (oraz lekarzy) uwzględniają 

ten problem w ograniczonym zakresie, poświęcając mu jednostkowe zajęcia w ramach innego 

przedmiotu, oferując zajęcia fakultatywne lub nawet kwestionując sens przedsięwzięcia. Niestety, 

eksperci - zagraniczni i krajowi - ubolewają nad stanem praktyk komunikowania się z pacjentem w 

polskiej służbie zdrowia (patrz np. odnośny raport OECD z roku 2016). Z drugiej jednak strony 

znacząco wzrasta świadomość wagi umiejętności komunikacyjnych pracowników sektora 

medycznego, stąd coraz liczniejsze kursy i warsztaty poświęcone tej tematyce, oferowane zarówno 

przez stowarzyszenia lekarskie, jak i firmy szkoleniowe. Wykorzystuje się materiały dydaktyczne 

oparte na analizie nagranych konsultacji lekarskich, odgrywaniu ról lub scenariuszach klinicznych 

z udziałem pacjenta standaryzowanego/symulowanego. 

Tego typu materiały mogą być tworzone przez samych lekarzy, specjalistów z dziedziny nauk o 

zdrowiu (np. psychologów), jak również przez ekspertów od komunikacji. Językoznawcy 

podkreślają w tym kontekście znaczenie badań w ramach szeroko pojętej analizy dyskursu, 

szczególnie analizy konwersacji. 

W proponowanym referacie przyjmujemy podejście pragmatyczno-fenomenologiczne, zakładając, 

że rozmowa pacjent – lekarz jest w istocie nawiązywaniem relacji w celu „doświadczania siebie w 

dialogu”. Dlatego kładziemy nacisk na jej interakcyjny charakter. Przedstawimy wyniki analizy 

dwóch przykładów materiałów dydaktyczno-instruktażowych: broszury dotyczącej komunikacji w 

leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej oraz filmów ilustrujących sytuacje konsultacyjno-

diagnostyczne z procesu leczenia chorób nowotworowych. 

W broszurze występują krótkie, dwuzdaniowe wymiany, z odpowiednio nakreślonym kontekstem. 

Z kolei scenki filmowe przedstawiają przykłady trudnych rozmów w procesie diagnozowania i 



 

    

 

leczenia chorób nowotworowych. W analizie wskazujemy w szczególności różnice pomiędzy 

scenkami instruktażowymi a naturalną rozmową w zakresie cech werbalnych i niewerbalnych.  

Podsumowując, w naszym wystąpieniu pragniemy zwrócić uwagę na znaczenie i użyteczność badań 

językoznawczych, szczególnie analizy konwersacji, w kontekście skutecznej komunikacji lekarz-

pacjent. Wierzymy, że udoskonalenie materiałów dydaktycznych poprzez zbliżenie ich do 

faktycznych praktyk językowych i zwiększenie ich autentyczności przełoży się na pożądany efekt 

dydaktyczny i terapeutyczny.  

 

dr n. o zdr. Magdalena Łazarewicz, dr n. med. Dorota Włodarczyk 

Zakład Psychologii Medycznej 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Kontakt: magdalena.lazarewicz@wum.edu.pl 

 

„Techniki to nie wszystko!  

- nauczanie komunikacji lekarz-pacjent w oparciu o całościowe rozumienia pacjenta” 

Zakład Psychologii Medycznej funkcjonujący przy II Wydziale Lekarskim Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego od początku swojego istnienia, tj. od ponad 50 lat, w obrębie swoich 

zainteresowań naukowych i oddziaływań dydaktycznych wiele uwagi poświęca zagadnieniom 

komunikacji medycznej. Jednym z ważnych wypracowanych w ostatnich latach przez zespół 

Zakładu efektów jest program obligatoryjnego przedmiotu „Psychologia lekarska z elementami 

socjologii” prowadzonego dla studentów wydziałów lekarskich. Przedmiot obejmuje 20 godzin 

seminariów i 20 godzin ćwiczeń. Zajęcia prowadzone są na II roku studiów dla oddziałów 

polskojęzycznych i na III roku studiów na oddziale nauczania w języku angielskim. Celem 

przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi elementami wiedzy psychologicznej 

i socjologicznej, które umożliwiają rozumienie mechanizmów funkcjonowania człowieka 

w zdrowiu i chorobie, przedstawienie zasad skutecznego prozdrowotnego oddziaływania na 

pacjenta i jego rodzinę oraz prawidłowego, będącego wyrazem całościowego podejścia do pacjenta, 

komunikowania się w trakcie procesu terapeutycznego. Najważniejszym wyzwaniem 

dydaktycznym jest stworzenie studentom możliwości zastosowania tej wiedzy do rozwiązywania 

konkretnych problemów dotyczących komunikowania się i relacji lekarz-pacjent napotykanych w 

codziennej praktyce klinicznej. 

Wystąpienie ma na celu zapoznanie uczestników konferencji z koncepcją i programem wskazanego 

wyżej przedmiotu, metodyką nauczania i wybranymi wykorzystywanymi technikami pracy ze 

studentami. Przedstawione zostaną także podstawowe trudności przy realizacji zajęć, w tym 

specyficzne wyzwania występujące przy wdrażaniu przedmiotu i modeli kształcenia kompetencji 

komunikacyjnych dla studentów zagranicznych, pochodzących z różnych kręgów kulturowych 

i posługujących się językiem angielskim na zróżnicowanym poziomie.  

Jak wskazują badania, z biegiem edukacji medycznej umiejętności komunikacyjne i poziom empatii 

studentów medycyny zamiast się poprawiać, mają tendencję do obniżania się. W czasie wystąpienia 



 

    

 

wskazane zostaną wykraczające poza prezentowany przedmiot możliwe kierunki pracy ze 

studentami w całym toku studiów, potencjalnie zapobiegające temu zjawisku. 

 

Stanisław Górski, Agata Stalmach-Przygoda, Łukasz Małecki, Anna Kocurek, Agnieszka 

Skrzypek, Michał Nowakowski 

Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum  

 

„Pacjenci symulowani w nauczaniu komunikacji –  

- doświadczenia z lat 2014-2017 w Collegium Medicum UJ” 

Nauczanie komunikacji z pomocą pacjentów symulowanych jest obecnie uważanie za 

najefektywniejszy sposób nauczani komunikacji  w medycynie, ze względu na możliwość 

bezpiecznego i powtarzalnego ćwiczenia wybranych aspektów technik i strategii w rozmowie z 

pacjentem. 

W niniejszej prezentacji przedstawione zostaną doświadczenia ze współpracy z pacjentami 

symulowanymi, od pierwszych prób w ramach kół naukowych, poprzez testy na mniejszych 

grupach ćwiczeniowych, do pełnowymiarowego zastosowania w programie nauczania komunikacji 

w ramach Laboratoryjnego Nauczania Umiejętności Klinicznych na IV i V roku, również w 

warunkach Centrum Symulacji. W roku akademickim 2016/2017 zostało zrealizowane 1200 godzin 

szkoleniowych z udziałem pacjentów symulowanych, na rok 2017/2018 zaplanowane zostało 1800 

godzin, tym razem poza Wydziałem Lekarskim zajęcia będą prowadzone również na Wydziale 

Nauk o Zdrowiu UJ CM. Z tej liczby ok 50% będzie bezpośrednio związane  z nauczaniem 

komunikacji (pozostałe godziny to uczenie umiejętności technicznych i egzaminy OSCE) 

Omówione zostaną doświadczenia i wyzwania związane z rekrutacją, szkoleniem, utrzymaniem, 

kontrolą jakości oraz włączaniem pacjentów symulowanych w informacje zwrotną, również na tle 

dotychczasowych badań w tym temacie z innych ośrodków na świecie. 

 

Dr Piotr Daniluk  

TUW PZU 

”Program pod patronatem Ministra Zdrowia RP – wsparcie w zakresie szkoleń komunikacji 

interpersonalnej udzielane podmiotom leczniczym przez  

Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych” 

Zaburzenia w komunikacji  zidentyfikowano jako główną przyczynę błędów medycznych i 

incydentów zagrożenia życia pacjenta w trakcie terapii (włącznie ze śmiercią pacjenta).  Osoby 

zarządzające ryzykiem medycznym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wlk. Brytanii określają, 

że ok. 80% błędów medycznych wynika z braku / niewystarczającej komunikacji. Joint Commission 

on Accreditation of Healthcare Organizations zauważa, że “lekarze częściej oskarżani są o złą 

komunikację za złą opiekę medyczną”. W 2003 badanie przeprowadzone przez  JCAHO wykazało, 

że w około 60% przypadkach powodem błędów medycznych były błędy w komunikacji z 

pacjentami. 75% powyższych przypadków zakończyło się śmiercią pacjenta. 



 

    

 

W Polsce nie ma dostępnych kompleksowych i wiarygodnych statystyk w zakresie zdarzeń 

niepożądanych w medycynie. Biorąc pod uwagę niedostatki w zakresie nauczania aspektów 

związanych z bezpieczeństwem pacjenta w czasie studiów medycznych, powyżej wymienione 

wartości mogą być porównywalne, wręcz nawet wyższe. 

Mając na względzie konieczność zmniejszania ryzyka medycznego podczas diagnostyki i terapii 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (podmiot  z 

Grupy PZU, dedykowany do ubezpieczeń z tytułu OC szpitali ) wdraża od września 2017 w 

ubezpieczanych szpitalach kompleksowy program prewencyjny  szkoleń dla personelu medycznego 

oraz dla  zarządzających szpitalami. Program obejmuje - identyfikację ryzyka, ocenę potrzeb 

szkoleniowych podmiotu leczniczego , przeprowadzenie szkoleń. Szkolenia podzielono na 

następujące grupy: 

• Komunikacja interpersonalna  

• Zdarzenia niepożądane w medycynie  

• Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej  

• Wdrażanie skutecznych mechanizmów redukujących poziom ryzyka występowania zakażeń 

szpitalnych  

• Świadoma zgoda pacjenta na procedury diagnostyczno – lecznicze jako czynnik redukujący 

ryzyko medyczne. 

• Odpowiedzialność cywilna oraz finansowa personelu medycznego  

Program uzyskał Patronat Honorowy Ministra Zdrowia RP.  

Częścią programu są szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, pod nazwą Dobre Relacje z 

Pacjentem,  prowadzone przez firmę Next Medica, z merytorycznym wsparciem Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego oraz Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce. 

Program obejmuje szkolenia e-learnigowe zakończone egzaminem, warsztaty z psychologami, 

dostarczenie materiałów informacyjnych i dydaktycznych, stałe monitorowanie postępów 

szkolenia, przyznawanie certyfikatów dla szpitali. 

 

VI SESJA: 

KOMUNIKOWANIE SIĘ Z PACJENTEM W SYTUACJACH CODZIENNYCH I 

PROBLEMOWYCH 

 

dr hab. n. med. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak  

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej  

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 

„Choroba a dolegliwość. Model postępowania lekarskiego ukierunkowany na pacjenta” 



 

    

 

W dzisiejszych czasach, gdzie rozwój nowoczesnych nauk powoduje szybko postępującą 

technicyzację  i informatyzację medycyny istnieje obawa, że chory człowiek nie zostanie 

potraktowany przez pracowników służby zdrowia  w sposób holistyczny.  Skupienie się na 

jednostce chorobowej, a nie na człowieku samym w sobie jest powszechne i  skutkuje  jego 

przedmiotowym, a nie podmiotowym traktowaniem.  Warto jednak uświadomić sobie, że pełna 

opieka lekarska obejmuje  nie tylko ciało pacjenta, ale także jego duchowość i całe środowisko,  w 

jakim chory przebywa, jako, że stanowi on biologiczno-psychiczno-społeczną całość. Teoretyczne 

podstawy efektywnej komunikacji pomiędzy pacjentem a lekarzem zawiera koncepcyjny model 

choroby i dolegliwości. Model ten rozróżnia dwa rodzaje złego stanu zdrowia: chorobę i dolegliwość. 

Choroba została  przedstawiona w sposób uprzedmiotowiony: jest to „rzecz", która zaburza pracę 

ludzkiego organizmu jako „maszyny”; dolegliwość jest natomiast osobistym odzwierciedleniem 

doświadczeń pacjenta w kwestii chorowania: jego myśli, uczuć, emocji, oczekiwań i zmieniającego 

się zachowania. Choroba skupia swoją uwagę na ludzkim ciele, na nieprawidłowej strukturze i funkcji 

narządów i tkanek i nie jest zainteresowana daną osobą. Dolegliwość natomiast koncentruje się na 

konkretnej osobie, która staje się najważniejsza dla właściwego zrozumienia jej istoty. Poszczególna 

jednostka chorobowa mówi nam o tym, co każdy człowiek zwykle przechodzi w związku z daną 

chorobą, ale dolegliwości jakich doświadcza pacjent są niepowtarzalne i swoiste tylko dla niego. 

Koncepcja medycyny ukierunkowanej na pacjenta nie jest nowa i szczególnie silnie zakorzeniona jest 

w medycynie rodzinnej i podstawowej opiece zdrowotnej. 25-50% wszystkich dolegliwości, z 

którymi spotyka się lekarz rodzinny w swojej codziennej praktyce lekarskiej nie może bowiem zostać 

zdiagnozowana w formie konkretnego stanu patologicznego, wymiernej jednostki chorobowej, do 

której moglibyśmy zaszufladkować pacjenta. Jedynym kluczem do rozwiązania tego problemu jest 

dogłębne poznanie i zrozumienie samego pacjenta. Model postępowania lekarskiego ukierunkowany 

na pacjenta pozwala lekarzowi zrozumieć w pełni zarówno pacjenta, jak i jego chorobę. Istotą tej 

metody jest postawienie osoby pacjenta w centrum konsultacji i  poznanie zarówno jego dolegliwości, 

jak i myśli, uczuć, przeżywanych emocji, zachowania się i oczekiwań związanych z chorobą. Każdy 

pacjent odwiedzający lekarza ma pewną koncepcję swoich dolegliwości, swoją własną „agendę" ( 

wyobrażenia, odczucia, oczekiwania). Podobnie lekarz, on także ma własną „agendę", którą 

generalnie można przedstawić pod postacią poprawnej diagnozy, a następnie skutecznego leczenia 

dolegliwości pacjenta, a w sytuacjach tego wymagających, wprowadzenia działań zapobiegawczych 

odpowiednich dla jego wieku, płci i istniejących czynników ryzyka. Zadaniem lekarza  jest więc 

ujawnić potrzeby pacjenta, jego „agendę" i pogodzić ją z własną. Proces ten, zwany integracją, 

powoduje, że komunikacja pomiędzy lekarzem a pacjentem staje się wzajemnie zależna i wiąże się z 

obopólnym zadowoleniem i satysfakcją. 

 

mgr Magdalena Lewandowska 

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium 

Medicum w Bydgoszczy 

Centrum Komunikacji Klinicznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 



 

    

 

 

„Co pacjent rozumie? O health literacy w komunikacji lekarza z pacjentem” 

Wiedza zdrowotna pacjentów (ang. health literacy) jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na 

skuteczną komunikację w opiece zdrowotnej. Uznaje się, że stanowi zasadnicze wyzwanie dla 

współczesnej opieki zdrowotnej ponieważ  wpływa na funkcjonowanie jednostki w jej kontekście i 

poza nią. Badania pokazują, że ograniczona wiedza zdrowotna pacjenta stanowi poważne 

zagrożenie dla jego bezpieczeństwa, gdyż utrudnia proces leczenia oraz uzyskanie lepszych 

wyników zdrowotnych. Dlatego uwzględnienie ograniczeń i możliwości pacjenta jest tak istotne w 

procesie leczenia. W wystąpieniu omówiona zostanie ta specyficzna wiedza pacjenta oraz taki 

sposób prowadzenia rozmowy z nim, który uwzględnia możliwości i ograniczenia wynikające z 

poziomu wiedzy pacjenta na temat swojego stanu zdrowia. 

 

mgr Magdalena Horodeńska 

Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

dr Anna Ratajska  

Instytut Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Klinika Kardiologii Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela 

 

„Co z tymi emocjami? Komunikowanie się w emocjach” 

Komunikowanie się z pacjentem w sytuacji trudnej zazwyczaj wiąże się z przeżywaniem przez 

chorego silnych emocji. Zdarza się, że silne emocje przeżywają także członkowie zespołu 

terapeutycznego.  W naszym wystąpieniu przedstawimy sposoby radzenia sobie z własnymi 

emocjami, oraz metody takiego komunikowania się z pacjentami,  które umożliwią poznanie 

przyczyn ich silnych emocji oraz odpowiednie pokierowanie nimi. Zaprezentujemy wybrane 

techniki komunikowania się oraz akronimy pomocne w ich zapamiętaniu, m.in. EVE, NURSE.  

 

Dr n. med. Maria Dubielecka 

Zakład Stomatologii Zachowawczej 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

dubieleckam@interia.pl 

 

„Mój pacjent boi się dentysty. Jak z nim rozmawiać?” 

Strach prze dentystą jest bardzo częstym powodem unikania przez pacjentów wizyt w gabinecie 

stomatologicznym. Wbrew pozorom nie tylko obawa przed bólem stanowi problem. Profesjonalna 

wiedza stomatologa w zakresie umiejętności komunikowania się z pacjentem, tak aby eliminować 

źródła distresu , jest bardzo przydatna dla komfortu leczenia . Przypisanie przez lekarzy objawów 

dentofobii zbyt dużej liczbie pacjentów, świadczy o braku merytorycznej wiedzy w tym zakresie. 

Zbyt mała  jest znajomość prostych narzędzi –typu ankieta MDAS do szybkiej oceny występowania 

lęku i oceny jego nasilenia przed leczeniem stomatologicznym.  Wiedza o tym  jakie metody 

mailto:dubieleckam@interia.pl


 

    

 

postępowania z pacjentem  w zależności od źródła jego obaw i poziomu odczuwania lęku, są 

najskuteczniejsze w pracy stomatologa, daje jemu samemu większe poczucie skuteczności i 

zadowolenia z efektów pracy. 

 

lek. med. Agnieszka Nowakowska-Arendt 

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium 

Medicum w Bydgoszczy 

Oddział Chorób Płuc  i Leczenia Raka Płuc, Kujawsko-Pomorskie  Centrum Pulmonologii w 

Bydgoszczy 

 

„To znowu ja: Twój rak. Trudne rozmowy o wznowie choroby” 

Wg Światowej Organizacji Zdrowia w 2015r na świecie zmarło 8,8 mln ludzi z powodu choroby 

nowotworowej. W Polsce w 2014r z powodu choroby nowotworowej zmarło ok.100 tys.osób ( 95,6 

tys) . Na pierwszym miejscu jako przyczyna zgonu z powodu choroby rozrostowej uplasował się 

rak płuca, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Mediana czasu przeżycia wolnego od progresji 

pacjentów poddanych chemioterapii pierwszego rzutu wynosi zwykle 5-7 miesięcy, a chemioterapii 

drugiego rzutu 3-5 miesięcy. Australijscy naukowcy w 2005r opublikowali wyniki badań 

preferencji pacjentów dotyczących przekazywania informacji o chorobie i prognozie. 98% 

pacjentów oczekuje, aby lekarz był realistyczny mówiąc o przyszłości pacjenta i 76% oczekuje, aby 

był optymistyczny co do prawdopodobne przyszłości. W życiu zawodowym trudno sprostać tym 

oczekiwaniom. 

 

dr n. o k.f. Agnieszka Wójcik 

Wydział Rehabilitacji  

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 

„Moje życie się kończy… Komunikowanie się fizjoterapeuty z pacjentem u kresu życia” 

Opieka paliatywna jest działalnością interdyscyplinarną, w której uczestniczą specjaliści z różnych 

dziedzin w tym fizjoterapeuta odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu rehabilitacji. 

Rehabilitacja w opiece paliatywnej jest procesem dynamicznym, dostosowanym do zmieniających 

się, indywidualnych potrzeb pacjenta. Podstawowym jej założeniem jest wnikliwa ocena i diagnoza 

problemów ograniczających aktywność codzienną chorego, a punktem wyjścia dla planowania 

procesu usprawniania jest utrzymanie równowagi między optymalnym poziomem funkcji a 

potrzebami i komfortem pacjenta. W tym kontekście oraz z zawodowego punktu widzenia 

fizjoterapeuty, komunikowanie się z pacjentem z zaawansowaną chorobą nowotworową nie 

odbiega znacząco od komunikowania się z chorymi z innymi schorzeniami. Przynajmniej takie 

panuje przeświadczenie. Otrzymane wykształcenie pozwala szybko i sprawnie zebrać wywiad, 

przeprowadzić program terapeutyczny i edukację co w praktyce sprowadza się do krótkich, 

rzeczowych informacji, komend i poleceń. Program edukacyjny rzadko kiedy stymuluję dyskusję 

w obszarze końca życia, który jest bardzo odległy – nie dlatego, że nie obchodzi, ale ponieważ ta 



 

    

 

grupa zawodowa w sposób szczególny czuje się bezradna w obliczu człowieka i jego pytań 

pojawiających się w czasie finalnego kryzysu, na które nie potrafi odpowiedzieć. Domeną 

fizjoterapeutów jest stałe działanie, analiza, poszukiwanie i rozwiązywanie. Komunikowanie się z 

drugim człowiekiem ma miejsce niejako automatycznie i po prostu się dzieje. Skupieni na 

technicznym aspekcie pomocy często nie dostrzegają szczególnych potrzeb, a tym samym wyzwań 

jakie stawia przed nim człowiek u kresu życia. 

Opieka paliatywna wymaga odpowiedniego klimatu i postawy oraz związku chory opiekun, 

ułatwiającego otwartość w przekazywaniu informacji choremu i rodzinie. Fizjoterapeuta powinien 

wziąć pod uwagę, w jakim zakresie chory chciałby być poinformowany o swojej sytuacji i 

dostosować sposób przekazywania informacji chorym do barier emocjonalnych i poznawczych, 

częstych u chorych na zaawansowane postępujące choroby.  

 

SESJA STUDENCKA Z KONKURSEM NA NAJLEPSZE WYSTĄPIENIE 

 

Łucja Zielińska, Magdalena Cerbin-Koczorowska 

Katedra i Zakład Edukacji Medycznej  

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

„Znaczenie edukacji interprofesjonalnej w kształtowaniu zasad komunikacji w zespole” 

Umiejętność prawidłowego komunikowania się jest kluczowym elementem budowania 

partnerskich relacji w zespole. Jest niezbędna, ponieważ umożliwia zarówno podjęcie dialogu, jak 

i wypracowanie wspólnego rozwiązania przez specjalistów różnych dziedzin, a przez to staje się 

determinantą efektywnej współpracy.   

Nabywanie tych umiejętności wydaje się być istotne zarówno w przebiegu kształcenia przed-, jak 

i podyplomowego, dlatego też koniecznym jest poszukiwanie narzędzi kształtujących kwalifikacje 

w obszarze komunikacji. Jednym z nich mogą stać się zajęcia prowadzone w duchu edukacji 

interprofesjonalnej (ang. interprofessional education; IPE). Model ten zakłada szkolenie 

w zespołach, w którym dwoje lub więcej specjalistów ,,uczy się ze sobą, od siebie i o sobie 

nawzajem”. Udział w IPE daje uczącym się możliwość pogłębiania wiedzy, kształtowania 

wzajemnego szacunku i pozwala jednocześnie na bezpośrednią interakcję między nimi. Przekłada 

się to na uniknięcie nieporozumień wynikających z błędnego przekazywania komunikatów. 

Specjaliści uczestniczący w IPE mogą poznawać kompetencje swoje oraz  poszczególnych 

członków zespołu, a także rozwijać chęć współpracy, będącej jednym z podstawowych budulców 

prawidłowej relacji interprofesjonalnej. Zajęcia o tym charakterze wpływają na zmianę zachowań 

w grupie. Przysposabiają do wspólnego rozwiązywania problemów i poprawnego wykorzystywania 

technik komunikacyjnych.  

Dotychczasowe badania dowodzą, że wykorzystanie edukacji interprofesjonalnej może ułatwić 

rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w zespołach złożonych z przedstawicieli różnych 

zawodów medycznych. Narzędzie to może okazać się kluczem do lepszej współpracy w obrębie 



 

    

 

wielospecjalistycznych zespołów, a w konsekwencji przyczyniać się do poprawy jakości leczenia 

pacjentów.  

 

Oliwia Kowalczyk 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 

„O nauczaniu języka specjalistycznego z wykorzystaniem narzędzi IT 

na poziomie uniwersyteckim” 

Trwająca dyskusja dotycząca potrzeb kształcenia umiejętności interpersonalnych oraz technik i 

strategii wspomagających  efektywną komunikację wśród osób wykonujących zawody związane z 

ochroną zdrowia oraz aspekty kształcenia umiejętności języka obcego specjalistycznego na 

poziomie uniwersyteckim stawiają nowe wyzwania. Powinny nie tylko odzwierciedlać zmiany 

zachodzące w dydaktyce, ale również powinny być dostosowane do potrzeb studentów, biorąc pod 

uwagę autonomizację procesu kształcenia, jaki i preferencje dotyczące sposobu poszukiwania i 

zdobywania nowych wiadomości. Komunikacja (werbalna) to porozumiewanie się poprzez słowa, 

a przyswajanie ich wiąże się z problemem czasochłonności, co wywiera negatywny wpływ, z jednej 

strony, na zaangażowanie studentów, z drugiej, co jest bezpośrednim skutkiem takiego podejścia, 

na umiejętności produktywne w zakresie komunikacji w języku docelowym w środowisku 

zawodowym. 

Celem wystąpienia jest przedstawienie formuły kompilującej nauczanie komplementarne z 

wykorzystaniem narzędzi IT oraz treningu komunikacji językowej w procesie kształcenia 

umiejętności produktywnych. Zaprezentowane zostaną również wyniki badań pilotażowych 

analizujących efektywność przyswajania materiału leksykalnego specjalistycznego w języku 

angielskim jako obcym w nauczaniu profesjolektów za pomocą wybranych ogólnodostępnych 

aplikacji.  

 

Kamila Kuplowska, Tomasz Pawlak, Magdalena Cerbin-Koczorowska, Ryszard Marciniak 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

 „Nauczanie komunikacji na kierunku lekarsko-dentystycznym - badanie pilotażowe” 

Wprowadzenie: Komunikacja jest ważną umiejętnością, którą powinna posiadać każda jednostka 

związana z ochroną zdrowia. Pozwala ona na lepsze zrozumienie pacjenta i efektywniejsze leczenie. 

Cel badania: Zakres nauczania komunikacji na kierunku lekarsko-dentystycznym reguluje 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 

631). Celem projektu jest ocena sposobu realizacji wybranych efektów kształcenia zawartych w 

wyżej wymienionym dokumencie. 

Metodologia: Pierwszą fazę projektu przeprowadzono z wykorzystaniem metody badania źródeł 

zastanych (ang. desk research). Analizie poddano wskazane wcześniej rozporządzenie celem 

zidentyfikowania efektów kształcenia poświęconych komunikacji (EKK), a następnie sylabusy 

poszczególnych przedmiotów na kierunku lekarsko-dentystycznym Uniwersytetu Medycznego im. 



 

    

 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP). Faza druga, aktualnie w opracowaniu, polegać będzie 

na pozyskaniu danych pierwotnych tj. autooceny studentów na temat posiadanych przez nich 

kwalifikacji w zakresie EKK. 

Wyniki: Spośród 22 EKK, 11 dotyczyło komunikacji z pacjentem, a 7 z pozostałymi 

przedstawicielami personelu medycznego. Kolejne 6 odnosiło się do kwalifikacji rzutujących 

pośrednio na jakość komunikowania się. W przeanalizowanych sylabusach najczęściej 

przywoływanym EKK jest umiejętność przeprowadzania wywiadu lekarskiego z pacjentem lub jego 

rodziną (F.U1). Przedmiotami, w trakcie których realizowana jest największą liczba EKK są: 

podstawy psychologii lekarskiej – 9 i pulmonologia 8. Najwięcej spośród zidentyfikowanych 

efektów realizowanych jest na 3 i 5 roku studiów, odpowiednio 11 i 10 EKK. 

Wnioski: Metodologia badania pozwala dokonać wstępnej oceny rozwiązań edukacyjnych w 

zakresie nauczania komunikacji przyszłych stomatologów. Analiza sylabusów obowiązujących na 

innych uczelniach medycznych pozwoli na nakreślenie wiarygodnego obrazu w skali kraju. 

Ponadto, pozyskanie danych pierwotnych stanowić będzie istotny punkt odniesienia dla dotychczas 

zebranych wyników. Cenne wydaje się także dokonanie podobnych analiz, w tym analizy 

porównawczej, z uwzględnieniem specyfiki innych kierunków medycznych. 

Badanie finansowane ze środków Studenckiego Towarzystwa Naukowego  

(nr grantu 502-05-04102108-09985) 

 

WYKŁADY PLENARNE:  

HOLISTYCZNA OPIEKA NAD PACJENTEM 

Jarosław Barański  

Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu  

 

„Komunikowanie się z pacjentem w podeszłym wieku – aspekty nie tylko etyczne” 

Kluczem do zbudowania poprawnej relacji z pacjentem w podeszłym wieku jest uszanowanie jego 

godności osobistej. Pacjenci ci doświadczają sprzeczności pomiędzy subiektywnym odczuwaniem 

swojego młodzieńczego Ja a zewnętrznym procesem biologicznego starzenia się. Ta sprzeczność 

jako wewnętrznie przeżywany konflikt sprawia, że ich poczucie tożsamości staje się niezwykle 

delikatną i intymną sferą samoświadomości. Dlatego pacjenci w podeszłym wieku mogą sprawiać 

trudności lekarzowi, ponieważ ze względu na niechęć do ujawnienia wewnętrznego konfliktu oraz 

z powodu braku poczucia bezpieczeństwa odwołują się często do strategii maskowania się, czyli 

ukrywania wewnętrznych stanów, motywów, uczuć, postaw i przekonań z lęku, że jeśli je ujawnią, 

zostaną odebrani negatywnie – wzgardzeni, ukarani, upokorzeni.  

Konieczne jest więc, aby lekarz potrafił stworzyć atmosferę zaufania, zrozumienia i wyrozumiałości 

– bezpieczeństwa emocjonalnego, z troską o zachowanie intymności cielesnej pacjenta i z 

akceptacją dla jego narracyjnej wypowiedzi. Aby temu sprzyjać lekarz winien unikać nade wszystko 



 

    

 

protekcjonalnego traktowania pacjenta, ponieważ ten sposób komunikowania się jest odbierany 

przez osoby starsze jako naruszenie poczucia godności osobistej. 

 

prof. dr hab. med. Jan Tatoń   

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 

„Komunikacja lekarza z pacjentem budująca terapeutyczną motywację   w chorobach 

przewlekłych – na przykładzie cukrzycy” 

Komunikacja terapeutyczna stanowi podstawę leczenie osób z chorobami przewlekłymi. Powinna 

być  wbudowana w system planowej opieki diabetologicznej. Program terapeutycznej komunikacji 

i jej realizacja u osób z cukrzycą zwiększa jakość leczenia i życia pacjentów – umożliwia 

odpowiednie do ich indywidualnych potrzeb zmiany w stylu życia, samoobserwację i samokontrolę 

oraz przestrzegalność w wykonywaniu zaleceń leczniczych. Programy terapeutycznej komunikacji 

można przekazywać pacjentom w zakresie samej wiedzy i umiejętności technicznych, lub też mogą 

oni otrzymywać wiedzę oraz wpływy pedagogiczne budujące jednocześnie ich motywację i 

pozytywne zachowania. W celu sprawdzenia praktycznego znaczenia tych założeń przeprowadzono 

badanie stosowania 2 programów komunikacji z pacjentami z cukrzycą typu 1. Porównano wyniki 

wpływów na całokształt leczenia 2 programów: (a) programu przede wszystkim zorientowanego na 

przekaz wiedzy o chorobie, oraz (b) programu zorientowanego w specjalny sposób na badanie 

motywacji i „empowerment”. Przedstawione badanie wskazuje, że programowe oparcie 

komunikacji o czynniki motywacyjne jest bardziej skuteczne w budowaniu pozytywnych zachowań 

i wyników leczenia pacjentów. 

VII SESJA: 

ZDROWA ROZMOWA Z PACJENTEM 

 

Dr Urszula Okulska 

Instytut Lingwistyki Stosowanej 

Uniwersytet Warszawski 

u.okulska@uw.edu.pl 

 

„Komunikowanie (trudnych) informacji o chorobie jako element dialogu społecznego w 

relacjach lekarz—pacjent/rodzina pacjenta” 

Nieodzownym i kluczowym elementem w procesie leczenia jest przekazywanie informacji o 

chorobie pacjentowi oraz jego rodzinie. Komunikacja ta jest wyjątkowo skomplikowana i trudna w 

przypadkach chorób nieuleczalnych lub śmiertelnych. Wymaga ona szczególnego zaangażowania 

personelu medycznego na wszystkich szczeblach, gdzie odpowiednia świadomość, wiedza i 

kompetencje społeczno-językowe odgrywają zasadniczą rolę w budowaniu szeroko rozumianych 

relacji miedzyludzkich. Oprócz wzmacniania konstruktywnych (wspólnotowych) więzi 

interpersonalnych, wartości te wspierają także sam proces leczenia, w którym zaznajomienie z 
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chorobą, jej przebiegiem, mechanizmami i konsekwencjami bezpośrednio wpływa na kondycję 

psycho-fizyczną osób dotkniętych chorobą oraz ich bliskich. Odpowiednio przekazywane (bolesne) 

informacje na temat choroby są niejednokrotnoie gwarantem aktywnego i chętnego włączania się 

wszystkich stron w prawidłową współpracę w zmaganiu z chorobą. Ilustracją dla omawianych 

zagadnień będą nagrania reporterskie (wywiady, obserwacje) autentycznych rozmów personelu 

medycznego z pacjentami (i ich rodzinami) ośrodków opieki hospicyjnej i społecznej. Stanowią one 

przykłady starań lekarzy, opiekunów i wolontariuszy pod kątem dostosowania stylu i retoryki 

wypowiedzi na temat choroby (np. w zakresie poziomu i ilości dostarczanej wiedzy, 

eksplicytności/implicytności przekazu, artykułowania emocji itp.) do profilów osobowych, 

położenia, potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz ich rodzin. W makroskali strategie te reprezentują 

elementy dialogu społecznego w sferze medycznej, którego istota polega na ustanawianiu, 

kształtowaniu i podtrzymywaniu szeroko rozumianego kontaktu na płaszczyźnie etycznej między 

środowiskiem medycznym a środowiskiem pacjentów. Dzieje się to przede wszystkim poprzez 

rozwijanie świadomości społecznej nt. doświadczanej choroby. Polega ono m.in. na adekwatnym 

(tj. refleksywnym) zapoznawaniu odbiorcy z aktualnym stanem jego zdrowia i z wynikającymi 

prognozami, przedstawianiu ograniczeń i możliwości w sposobach leczenia, odsłanianiu dróg 

rozwiązywania problemów, oraz na wskazywaniu możliwości działania i radzenia sobie w 

kryzysowej sytuacji. Na poziomie tekstowym cele te realizowane są przez odpowiednie środki 

dyskursywno-retoryczne, takie jak np.: przełączanie kodów i rejestrów (język specjalistyczny/język 

potoczny itp.); metaforyzacja i eufemizacja przekazu; przypisywanie ról semantycznych 

(sprawczość/bierność); dobór schematów dyskursywnych (narracja, opis, argumentacja) czy 

mieszanie gatunków (diagnozy, wskazania lekarskie, raporty, opowiadania itp.). Dostarczając 

uczestnikom interakcji pełnię wiedzy na temat choroby i samych rozmówców w jej kontekście, 

powyższe strategie oswajają ich ze swoim stanem zdrowia oraz ułatwiają jego akceptację m.in. 

poprzez eliminowanie strachu przed negatywnymi skutkami dolegliwości. Upodmiotowienie osób, 

które temu towarzyszy, przygotowuje zaangażowane strony do podjęcia wysiłku w kierunku 

pokonania choroby, przez co umacnia je także do tworzenia i utrwalania żywej wspólnoty ludzkiej 

solidarności w świecie medycznym. 

 

VIII SESJA: 

ROZMOWA Z PACJENTEM O SEKSUALNOŚCI 

dr n. o zdr. Tomasz Krasuski 

dr n. o zdr. Mariusz Jaworski 

Zakład Psychologii Medycznej 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 

„Subiektywna ocena własnych umiejętności studentów medycyny w kontekście 

komunikowania się z pacjentem na temat jego życia seksualnego” 



 

    

 

W literaturze podkreśla się, że lekarze rzadko podejmują rozmowę na temat życia seksualnego 

pacjentów. Dzieje się tak pomimo udowodnionego wpływu wielu chorób na zaburzanie funkcji 

seksualnych oraz pomimo związku między satysfakcją seksualną, a poziomem jakości życia. Jako 

przyczyny takiego stanu wymienia się m.in. brak kompetencji komunikacyjnych u lekarzy, wpływ 

wstydu i lęku, luki w wiedzy oraz czynniki obiektywne (np. brak czasu). Wprowadzenie zmian 

będzie możliwe, jedynie przy wprowadzeniu odpowiedniego poziomu nauczania. 

Celem badania było określenie, w jaki sposób studenci wydziałów lekarskich oceniają swoje 

umiejętności potrzebne do podjęcia rozmowy z pacjentem na temat jego seksualności. Podjęto także 

próbę analizy obszarów wywiadu seksuologicznego, które sprawiają studentom najwięcej 

problemów.  

Badanie zostało przeprowadzone w latach 2012-2017 wśród 534 studentów Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego, biorących udział w fakultecie „Wstęp do seksuologii”. Badanie 

podłużne było dwuetapowe – pomiary I dokonywany były na pierwszych zajęciach, natomiast 

pomiar II - na ostatnich zajęciach. W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz, umożliwiający 

pomiar kompetencji w zakresie prowadzenia rozmowy z pacjentem na temat jego seksualności. 

Analizy statystyczne wykonano w programie SPSS 21. 

Przed rozpoczęciem fakultetu, studenci wysoko ocenili swoje umiejętności w zakresie 

podejmowania rozmowy z pacjentem na temat jego seksualności. Przy czym studenci młodszych 

roczników wykazywali się większym poziomem krytycyzmu w porównaniu do starszych kolegów. 

Najwięcej problemów zgłaszano w odniesieniu do posługiwania się słownictwem seksuologicznym 

i inicjowania rozmowy o seksualności. Po zakończeniu fakultetu odnotowano znaczące wyższy 

poziom subiektywnie ocenianych własnych kompetencji w zakresie prowadzenia rozmowy z 

pacjentem na temat jego seksualności, w  porównaniu do wyników przed rozpoczęciem zajęć.  

Badanie dowodzi, że studenci wykazują duże zapotrzebowanie na zdobycie umiejętności 

komunikacyjnych specyficznych dla rozmowy o seksualności pacjentów. Choć subiektywna ocena 

własnych umiejętności jest wysoka, okazuje się, że odpowiednio przygotowany program pozwala 

na ich poszerzenie. 

 

IX SESJA: 

KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI KOMUNIKCYJNYCH – PERSPEKTYWA 

ZAGRANICZNA 

 

Magdalena Witt 1, Aleksandra Bojarska 2 
1Uniwersytet Medyczny im K Marcinkowskiego w Poznaniu 
2University Hospital of  South Manchester , UK 

 

„Symulowani pacjenci w nauczaniu komunikacji studentów medycyny 

 Spojrzenie na wzorzec stosowany w Wielkiej Brytanii” 



 

    

 

Symulowany pacjent (SP) to osoba przeszkolona w odgrywaniu roli pacjenta dla celów edukacji 

medycznej. SP jest niezwykle cennym narzędziem edukacyjnym wykorzystywanym w wielu 

krajach, np. w USA od ponad 50 lat. Polska i kraje dawnego bloku wschodniego dopiero 

przymierzają się do wprowadzenie ich do dydaktyki na uczelniach medycznych jako zupełne 

novum. Wykorzystanie SP  w 55% dotyczy nauczania umiejętności komunikacyjnych, a w 

pozostałych 45%  umiejętności klinicznych i badania fizykalnego.   

Brytyjski model nauczania komunikacji medycznej z wykorzystaniem SP zakłada, że student 

medycyny ma z nim do czynienia od samego początku studiów, a nawet przed ich zaczęciem - 

mianowicie podczas egzaminu wstępnego  OSCE (Objective Structured Clinical Exam). Tutaj SP 

prowadzi jedną ze stacji i jest również jej oceniającym.  

Następnie studenci spotykają się z SP na wielu etapach nauki i w wielu różnych kontekstach, 

począwszy od pierwszych lat studiów.  

Rok 1-2: „Początkowe doświadczenia” – (Early Experience)  

• zbieranie wywiadu   

• ponadto 2 wizyty na rok na oddziale z odpowiedzialną za szkolenie pielęgniarką oraz w 

gabinecie lekarza rodzinnego 

Rok 3:  „Wprowadzenie do nauczania klinicznego” (Introductin to Clinical Learning) 

• komunikacja z pacjentem niedosłyszącym, niedowidzącym, odmiennym kulturowo, 

opóźnionym intelektualnie etc.   

• komunikacja zorientowana na pacjenta (Patient Centered Communication) – jeden dzień w 

tygodniu przez cały rok 

Rok 4: „Przekazywanie trudnych wiadomości” (Breaking bad news- BBN  

• 3  i pół-dniowe spotkania służące praktykowaniu przekazywania złych wiadomości 

Rok 5:-„Przygotowanie do rozpoczęcia pracy lekarza” (Preparation for practice) 

• cały dzień ćwiczeń komunikacyjnych o wzrastającej trudności poruszanych problemów. 

• „Koniec życia” (End of life), ćwiczenie zagadnień związanych ze śmiercią i umieraniem  

Najważniejszym atutem tak zaprojektowanego programu jest z jednej strony kontakt z SP od 

najwcześniejszego etapu edukacji medycznej, jego systematyczność i powtarzalność oraz 

przeplatanie go kontaktem z realnym pacjentem. Stwarza to możliwość bezpiecznego nabywania 

umiejętności komunikacyjnych, konfrontowania ich w kontakcie z prawdziwym chorym i 

doskonalenia podczas bardziej zaawansowanych symulacji z udziałem SP.    

 

dr n. hum. Joanna Chylińska i dr n. o zdr. Magdalena Łazarewicz  

Zakład Psychologii Medycznej 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Kontakt: joanna.chylinska@wum.edu.pl 

 

„Miejsce komunikacji w nauczaniu psychologii studentów English Division na Warszawskim 

Uniwersytecie Medycznym – specyficzne wyzwania”  



 

    

 

Komunikacja medyczna jest stałym elementem kształcenie studentów medycyny w Warszawskim 

Uniwersytecie Medycznym, realizowanym dotychczas w ramach  przedmiotu „Psychologia 

lekarska z elementami socjologii”, prowadzonego przez Zakład Psychologii Medycznej WUM. W 

obecnym roku akademickim, wybrane moduły tego przedmiotu, rozbudowane o dodatkowe treści, 

tworzą nowy przedmiot – „Wstęp do komunikacji medycznej”. Programy obu kursów są ze sobą 

powiązane, tworząc blok edukacyjny pozwalający na zapoznanie studentów z wybranymi 

elementami wiedzy psychologicznej i socjologiczne oraz wzbogacający umiejętności 

komunikacyjne uczestników. Uwzględnione treści rozwijają u studentów rozumienie 

mechanizmów funkcjonowania człowieka w zdrowiu i chorobie,  dotyczą zasad skutecznego 

prozdrowotnego oddziaływania na pacjenta i jego rodzinę oraz prawidłowego, będącego wyrazem 

całościowego podejścia do pacjenta, komunikowania się w trakcie procesu terapeutycznego.  

Realizacja wskazanego programu w zróżnicowanej kulturowo grupie, jaką są studenci zagraniczni, 

studiujący w ramach  programu English Division na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, 

napotyka na dodatkowe wyzwania.   

Celem wystąpienia jest zapoznanie uczestników konferencji z koncepcją i programem nauczania 

psychologii i  komunikacji realizowanym dla studentów English Divison w WUM.  Omówione 

zostaną proponowane metody pracy, a także podstawowe trudności przy realizacji zajęć, 

występujące przy wdrażaniu przedmiotu i modeli kształcenia kompetencji komunikacyjnych dla 

studentów pochodzących z różnych kręgów kulturowych i posługujących się językiem angielskim 

na zróżnicowanym poziomie.  

W czasie wystąpienia wskazane zostaną także, wykraczające poza prezentowane przedmioty, 

możliwe kierunki pracy ze studentami zagranicznymi w całym toku studiów, potencjalnie 

zapobiegające temu zjawisku. 

X SESJA: 

KOMUNIKACJA MEDYCZNA Z PERSPEKTYWY FILOLOGICZNEJ 

 

dr hab. Barbara Walkiewicz, prof. UAM 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

„Dyskursywne uwarunkowanie błędów w przekładzie tekstów medycznych” 

Celem referatu jest ukazanie dyskursywnego podłoża błędów popełnianych w tłumaczeniu tekstów 

medycznych. Tłumaczenie tekstów medycznych jest pełnoprawnym aktem komunikacji 

zawodowej, poszerzającym zasięg komunikacyjny tekstu wyjściowego o odbiorcę należącego do 

kultury docelowej. Zapewnienie właściwego przepływu informacji medycznej w dostosowanej do 

docelowych norm komunikacyjnych formie wymaga od tłumacza nie tylko wiedzy na temat 

przedmiotu tekstu, ale również znajomości reguł określających sposób jego ujmowania w innej 

kulturze. Na podstawie analizy przekładów na j. francuski, wykonanych w różnych biurach 

tłumaczeń, autorka przedstawia mechanizmy błędotwórcze wynikające z niedostatecznie 

rozwiniętej kompetencji dyskursywnej tłumaczy, która przejawia się m.in. brakiem umiejętności 



 

    

 

rozpoznania gatunków tekstów medycznych, identyfikacji odpowiadających im relacji 

podmiotowo-sytuacyjnych, analizy relacji między gatunkami tworzącymi kontinuum komunikacji 

medycznej, określenia statusu poszczególnych partnerów dyskursu etc. Jedynie dzięki świadomości 

trójwymiarowości dyskursu medycznego tłumacz jest w stanie zrozumieć i uzasadnić użycie 

konkretnej terminologii oraz struktur werbalnych w tłumaczonym tekście, jak również odnaleźć ich 

odpowiedniki w kulturze docelowej.  

 

Beata Katarzyna Szpingier  

Uniwersytet Adama Mickiewicza 

 

„Semantyczne i semiotyczne aspekty komunikacji w medycynie” 

Język medycyny (w zakresie terminologii oraz komunikacji) stanowi bardzo interesujący materiał 

badawczy dla językoznawcy. Wystarczy nawet pobieżna konsultacja ICD-10, by stwierdzić, że w 

niektórych przypadkach polskie mianownictwo medyczne jawi się jako rodzaj kryptokodu, 

odbiegającego strukturalnie od łaciny i greki, które są jednak podstawą – tzw. matrycą, istniejących 

już określeń oraz tworzenia nowych nazw. Zostają one ujęte w kolejnych rewizjach 

międzynarodowej klasyfikacji chorób, sporządzanej w językach narodowych. W niektórych 

przypadkach polskie miana medyczne znacząco odbiegają na poziomie semiotycznym od modelu 

klasycznego; np. polska rzeżączka – włoska gonorrea (derywacja łac.) lub blenorragia (derywacja 

gr.), francuskie gonorrhée i blenorragie, angielska gonorrhea.  Nazwa budzi jednak wątpliwości 

przy dokładniejszej analizie semantycznej: dosłownie znaczy nasieniotok, a ten termin pochodzi od 

łac. spermatorrhoe, obecnie uznawany za termin przestarzały, równoznaczny z polucją. A przecież 

rzeżączka to nie polucja!? 

 Sformułowania postrzegane jako synonimiczne dla tłumacza i/lub przeciętnego odbiorcy 

absolutnie takimi nie są dla lekarza (np. wydzielina – wydalina). Czymś zupełnie abstrakcyjnym 

pozostaje tzw. żargon lekarski, bo któż skojarzyłby od razu, że orzeszek – to postać guza 

operacyjnego umiejscowionego na brzegu płata płuca (metafora używana przez pewne grono 

specjalistów). Wiadomo ponadto, że nie tylko słowa służą przekazywaniu informacji; mówimy 

całym ciałem, a ono nigdy nie milczy. W takim kontekście współwystępują elementy werbalne, 

niewerbalne i parawerbalne tworząc złożony proces komunikacji rozumiany jako nadawanie, 

przepływ i odbiór informacji.  

Zaproponowane rozważania wpisują się w problematykę przewidzianej programem części 

naukowo-badawczej i dotyczyć będą zagadnień z dziedziny semiotyki, semantyki i semeiotyki 

medycznej w odniesieniu do współczesnej polszczyzny i włoszczyzny. Obserwacje mogłyby 

wspomóc rozwój medycyny narracyjnej, odpowiadającej włoskiej dyscyplinie naukowej tzw. La 

Medicina narrativa (ang. Narrative Medicine), patronującej znaczącym programom badawczym z 

zakresu praktyki klinicznej i dydaktycznej.  

dr Diana Saniewska 

Zakład Współczesnego Języka Polskiego  



 

    

 

Wydział Filologiczny 

Uniwersytet w Białymstoku  

 

„Źródła medycyny narratywnej: ujęcie filologiczne” 

W referacie poruszę kwestie związane z literackim rodowodem opowieści medycznych, omawiając 

autorską koncepcję dziewiętnastowiecznej intymistyki (listy, pamiętniki) jako historii choroby sui 

generis, którą umiejscawiam w obrębie szeroko rozumianej autobiografistyki. Jej współczesne 

reprezentacje (blogi pacjentów i lekarzy) pokazuję jako kontynuację dawnych wzorów 

zapośredniczone przez nowe środki przekazu.    

 

dr hab. Piotr Kładoczny, prof. AJP 

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 

 

"Szpital z punktu widzenia chorego - pomyłki i gry językowe pacjentów w nazywaniu 

chorób i realiów hospitalizacji" 

Pacjenci szpitala podczas zmagania się z chorobą są stawiani w sytuacjach, które często są dla nich 

nowe i niepojęte. Otacza ich nowoczesny sprzęt, personel medyczny wykonuje czynności 

ingerujące w ich ciało, a do tego lekarze przekazują informacje, o których mogliby nigdy nie 

rozmawiać w swoim domu. Aby oswoić swoje położenie i zrozumieć, co się z nimi dzieje, 

przetwarzają wiedzę medyczną na zdroworozsądkową i konceptualizują ją w języku w wyrażeniach, 

za pomocą których opisują choroby i realia szpitala. Celem referatu jest przedstawienie typowych 

przykładów tego, jak pacjenci szpitala świadomie i nieświadomie zniekształcają często 

niezrozumiałą terminologię medyczną i na to miejsce wprowadzają swoje wersje oryginalnych 

nazw, oraz refleksja językoznawcza na temat mechanizmów językowych, które zaszły w tym 

procesie. Materiał poglądowy został zebrany przez pielęgniarkę podczas pracy w trzech szpitalach 

województwa lubuskiego i wykorzystany do napisania pracy magisterskiej. 

 

 

XI SESJA: 

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM W PRAKTYCE KLINICZNEJ 

 

Barbara Baranowska 

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno - Położniczej 

Warszawski Uniwersytet Medyczny  

 

„NVC porozumienie bez przemocy, jak wykorzystać empatyczną komunikację na Sali 

porodowej?” 



 

    

 

Poród szpitalny w większość kojarzy się z podejściem, w którym to pacjentka niebędąca specjalistą, 

wymaga pomocy profesjonalistów, by wydać dziecko na świat. I w wielu przypadkach odpowiada 

paternalistycznej relacji pacjent-lekarz. W ujęciu tym personel medyczny odgrywa decydującą, 

autorytarną rolę. To on wie, w jaki sposób, w jakim czasie, i przy udziale ilu interwencji 

medycznych powinien odbyć się poród. Proces narodzin staje się procedurą medyczną, nad 

poprawnością której czuwają położnicy i położne, nie zawsze uwzględniający potrzeby kobiety 

rodzącej. Położna i lekarz instruują kobietę oraz osoby towarzyszące jak się mają zachowywać, i co 

robić. Zakłada się, że kobieta rodząca niejako nie jest w stanie brać czynnego i w pełni 

odpowiedzialnego udziału w procesie porodu, m.in. poprzez pozostawanie pod wpływem silnego 

bólu, działaniem hormonów, zmęczeniem procesem porodowym, czy osłabieniem funkcji 

poznawczych, na rzecz aktywności starszych struktur mózgowych. Przez lata kobiety były spychane 

w obszary przedmiotowego, a nie podmiotowego traktowania w opiece położniczej. Pomimo 

istotnych, pozytywnych zmian w zakresie opieki okołoporodowej w Polsce, zapoczątkowanych 

akcją Rodzić po Ludzku wciąż wiele kobiet doświadcza w porodzie odczucia niezrozumienia 

krzywdy i przemocy ze strony personelu medycznego. Jednocześnie ruch humanizacji położnictwa, 

podkreślający podmiotowość pacjentki, kobiety wzmacnia aktywną rolę matki na sali porodowej 

otwierając możliwości wykorzystywania nowych metod komunikacji. Porozumienie bez przemocy 

opracowane przez Marshalla Rosenberga (Rosenberg, 2003) zakłada komunikowanie oparte na 

rozpoznawaniu potrzeb i emocji, pozwala na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej 

ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu w jakiejkolwiek formie, psychicznej lub 

fizycznej. Prezentacja ma na celu pokazać na przykładzie sali porodowej, w jaki sposób empatyczny 

odbiór komunikatu rozmówcy może być alternatywą do typowej komunikacji traktu porodowego. 

Na podstawie komentarzy i sytuacji doświadczanych i opisywanych przez kobiety w trakcie porodu, 

stworzona zostanie symulacja „odwrócenia traumatycznych doświadczeń okołoporodowych” 

poprzez  propozycję zmiany wzorca komunikacji.  

 

Maria Libura 

Instytut Studiów Interdyscyplinarnych, Uczelnia Łazarskiego 

Katarzyna Jankowska 

Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

 

„Trudna wiadomość. Jak przekazywana jest informacja o chorobie genetycznej dziecka 

rodzicom w Polsce?” 

Przekazywanie rodzicom niepomyślnej informacji o rozpoznaniu choroby  genetycznego u 

dziecka  jest  nieodłącznym elementem  praktyki lekarzy genetyków i neonatologów. Badania 

dotyczące  doświadczenia rodziców i opiekunów pacjentów z takimi zaburzeniami w Polsce są 

jednak nieliczne. W programach kształcenia na uczelniach medycznych w naszym kraju niewiele 

miejsca poświęca się kształceniu kompetencji komunikacyjnych, także tych dotyczących 

przekazywania niepomyślnych wiadomości w odpowiedni sposób. Celem niniejszego badania było 



 

    

 

zbadanie doświadczeń polskich rodziców i opiekunów, oraz zaproponowanie na podstawie 

uzyskanych wyników zestawu zaleceń dotyczących dobrych praktyk w tej dziedzinie. 

Metodyka: W ramach przygotowania przeprowadzono badanie z udziałem grup fokusowych, aby 

zidentyfikować główne problemy związane z rodzicielskimi doświadczeniami w zakresie 

przekazywani informacji o chorobie genetycznej dziecka. Następnie opracowany został autorski 

kwestionariusz, który – po pilotażu -  został rozpowszechniony wśród rodziców i opiekunów dzieci 

cierpiących na schorzenia genetyczne przy udziale stowarzyszeń pacjentów. 

Wyniki: W badaniu wzięło udział 250 rodziców i opiekunów dzieci z chorobami genetycznymi. Po 

odrzuceniu kwestionariuszy zawierających błędy i braki do ostatecznej analizy włączono 220 

kwestionariuszy. Na podstawie analizy odpowiedzi udzielonych przez respondentów można 

stwierdzić, że w polskich warunkach rodzice oczekują  uznania człowieczeństwa ich dziecka, 

wyrażonego poprzez zachowania takie jak użycie imienia dziecka i skupienie się na indywidualnych 

cechach, w przeciwieństwie do ogólnych odniesień do wiedzy medycznej, np. charakterystycznych 

objawów tylko dla danego zespołu chorobowego. Uznanie wysiłków opiekunów, jak również 

zwrócenie uwagi na postępy i osiągnięcia dziecka, jest postrzegany przez rodziców jako pomocny 

w radzeniu sobie z nowymi okolicznościami i przystosowaniem się do nich. Negatywnie oceniane 

są zachowania lekarzy skupionych wyłącznie na medycznym aspekcie choroby, z pominięciem 

osobistego wymiaru choroby. Co istotne, informacje przekazywane podczas diagnozy oceniane są 

jako małe przydatne w opiece medycznej nad dzieckiem. 

Dyskusja:  Istnieje pilna potrzeba opracowania i wdrożenia programów szkoleniowych dla 

genetyków, neonatologów i pediatrów w zakresie przekazywania rodziców rozpoznania schorzenia 

genetycznego u ich dziecka, aby umożliwić  właściwą komunikację z rodzicami w tym 

newralgicznym momencie. 

 

Mgr Magdalena Shafie 

 

„Psycholog niezbędny w SOR,  

czyli komunikacja interwencyjna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym” 

Krótkie wystąpienie mające za zadanie przekazać uczestnikom konferencji szereg własnych 

doświadczeń pierwszego w Polsce psychologa, który był dedykowany tylko do Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego. Jak wyglądała taka praca i współpraca z białym personelem,  dlaczego 

pomoc psychologa jest niezbędna w SOR, nie tylko dla pacjentów i rodzin, ale również dla 

personelu białego. Co pomaga, co przeszkadza, czyli jakie komunikaty interwencyjne stosować, a 

jakich unikać. Jak pracować, gdy nie ma czasu na komunikację określaną jako „właściwa” (jak 

powinna być według wytycznych, a jaka może być według tego, co zastajemy w szpitalu), a więc 

jak radzić sobie w sytuacji, gdy oprócz braku czasu jesteśmy tylko z tym, co mają do zaoferowania 

oddziały, gdy rozmowy są szybkie, informacyjne, ponieważ brakuje personelu, krzeseł, posiłków, 

bez możliwości wyjścia z pacjentem do innego pomieszczenia, bez możliwości pobytu z rodziną w 

miejscu odosobnionym. Jak pokazywać empatię, gdy mamy dla pacjenta tylko chwilę. Moje 

wystąpienie to będą przykłady, informacje, skróty postępowania, jak również zwrócenie uwagi jak 



 

    

 

bardzo potrzebne jest zatrudnienie psychologa w SOR, zwłaszcza w dużych oddziałach z ogromną 

ilością przypadków, historii ludzkich, tragedii. Będzie to oczywiście wersja skrócona, jednakże 

myślę, że bardzo potrzebna, ponieważ niewiele osób mówi o komunikacji w szpitalnych oddziałach 

ratunkowych, często traktowanych jak „zło konieczne”, a przecież to one właśnie są najważniejsze 

w pierwszych momentach dla pacjenta, który ma w sobie ogrom emocji i potrzebuje właśnie 

właściwej komunikacji. SORy są miejscami, które w ogromnym stopniu odpowiadają za 

nastawienie pacjenta do dalszego leczenia, dalszej komunikacji z pozostałym personelem białym 

na innych oddziałach szpitalnych, do których finalnie trafi pacjent.  

 

Marta Kotomska¹ ², Aldona Michalak ¹ 

1. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii, 02-

006 Warszawa Nowogrodzka 59 

2. Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  

 

„Komunikacja  i opieka okołooperacyjna nad pacjentem w podeszłym wieku” 

Komunikacja jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. To szeroko rozumiana wymiana 

informacji a także uczuć, to dyskusja i argumentacja. Proces komunikacji powinien przebiegać w 

dwóch kierunkach: nadawca przekazuje komunikat, odbiorca go przyjmuje, a jego reakcja jest z 

kolei informacją zwrotną do nadawcy. Komunikacja buduje zaufanie i ułatwia kontakty 

międzyludzkie. Podstawą skutecznego leczenia jest właściwa komunikacja między personelem 

medycznym a pacjentem.  

Lekarze, pielęgniarki lub inne osoby pracujące z osobami starszymi czasami znajdują się w sytuacji, 

gdzie trudno jest im porozumieć się z pacjentem. Nieznajomość fizjologii starzenia się człowieka, 

nieuwzględnienie specyfiki chorowania w wieku starszym,  trudności i ograniczenia diagnostyczne, 

mogą prowadzić do wielu błędów personelu medycznego. Ważna wydaje się być rola pielęgniarki, 

która jest przy pacjencie znacznie częściej i ma dużo większą możliwość obserwacji i wyciągania 

wniosków. 

Brak szkoleń, wytycznych i wskazówek w tej dziedzinie, w leczeniu i pielęgnacji chorych w 

podeszłym wieku, skutkuje niewiedzą, działaniem intuicyjnym, niepełnym, przypadkowym, bez 

zachowania celowej ciągłości, co skutkować może pogorszeniem opieki i może się przyczynić do 

zwiększenia śmiertelności okołooperacyjnej osób starszych. 

Interdyscyplinarna opieka nad osobami starszymi, w znacznym stopniu poprawia wyniki leczenia 

chirurgicznego. Właściwa komunikacja między personelem medycznym a pacjentem w podeszłym 

wieku jest podstawą skutecznego leczenia.  

Nie do przecenienia w procesie terapeutycznym jest aktywność – personelu pielęgniarskiego, na 

oddziałach chirurgicznych – zarówno przed operacją, na bloku operacyjnym, jak i w salach 

pooperacyjnych.  

 



 

    

 

 

WARSZTATY 

mgr Łukasz Małecki, dr Agata Stalmach-Przygoda 

Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński 

Aleksandra Zborowska (PS) 

Warsztat: „Nauczanie komunikacji medycznej przez doświadczenie.  

Zajęcia z udziałem Pacjenta Symulowanego” 

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną podstawy metodyki nauczania komunikacji medycznej 

przez doświadczenie. Zaprezentowany zostanie przebieg zajęć z udziałem Pacjenta Symulowanego 

oraz wykorzystaniem przygotowanych scenariuszy. Omówione zostaną zasady organizacji zajęć 

oraz pracy grupy studentów, jak również możliwe interwencje nauczyciela. 

 

Dr med. Stanisław Górski  

Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński 

 

Warsztat: "Nauczanie wywiadu lekarskiego: perspektywa biomedyczna, perspektywa 

pacjenta, stosowanie technik komunikacyjnych" 

Celem warsztatu jest podzielenie się metodyką uczenia wywiadu lekarskiego podczas przedmiotu 

"Laboratoryjne Nauczanie Umiejętności Klinicznych" dla II roku Wydziału Lekarskiego CM UJ. 

Przekażemy, jak w prosty (zarówno dla studentów, jak i prowadzących) i skuteczny sposób 

integrować w nauczaniu przyszłych lekarzy perspektywę medyczną z nauczaniem komunikacji. 

Warsztat kierowany głównie (choć nie tylko) do lekarzy uczących zbierania wywiadu. Maksymalna 

grupa: 12 osób, minimalna: 4 osoby, w tym co najmniej jeden lekarz. 

 

mgr Edyta Palka 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 

Warsztat: „Przekazywanie niepomyślnych wiadomości w medycynie” 

Wstęp: Przekazywanie niepomyślnych wiadomości w medycynie jest nieodłącznym elementem 

praktyki lekarskiej. Lekarz informujący o niekorzystnych rokowaniach doświadcza wielu 

negatywnych emocji i stosuje różne strategie obronne. Niektóre z nich przyczyniają się do 

budowania pozytywnej, opartej na zaufaniu, relacji lekarz – pacjent, inne mogą skutkować brakiem 

współpracy ze strony pacjenta mimo wiedzy lekarza i jego wysiłku intelektualnego. 

Cel warsztatów: Celem warsztatów będzie zapoznanie studentów z protokołem przekazywania 

złych wiadomości EMPATIA autorstwa dr Aldony Katarzyny Jankowskiej oraz jego praktyczne 

zastosowanie w komunikacji z pacjentem i jego rodziną. W pierwszej kolejności uczestnicy 

dokonają próby rozpoznania emocji towarzyszących im w trakcie rozmów z pacjentami 

(pediatrycznymi i dorosłymi) jak również ich bliskimi oraz poznają sposoby radzenia sobie z 



 

    

 

trudnymi emocjami. Następnie studenci zapoznają się z etapami przekazywania złych wiadomości. 

Ostatnim etapem będą ćwiczenia praktyczne. 

Metody: Prezentacja, burza mózgów, dyskusja, odgrywanie ról, analiza przypadków, analiza 

doświadczeń uczestników.  

Oczekiwane rezultaty: Uczestnicy:  

• nabędą umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji towarzyszących  przekazywaniu 

niepomyślnych wiadomości oraz skutecznego radzenia sobie z trudnymi emocjami, 

• będą potrafili zastosować w praktyce protokół przekazywania złych wiadomości 

EMPATIA, 

• nabędą / rozwiną kompetencje komunikacyjne i społeczne niezbędne w praktyce 

lekarskiej. 

 

Joanna Wojasiewicz,  

Coach 

EACH Poland Network  

 

Warsztat: „Coaching grupowy. Kim chcę być jako lekarz?  

Komunikowanie się z samym sobą i z innymi” 

Zastanawiasz się co robić po studiach? Jakim być lekarzem? Widzisz tyle możliwości ale nie wiesz 

co jest dla Ciebie? Zastanawiasz jak wyznaczyć sobie cel dopasowany do Ciebie, Twojej 

osobowości, Twoich wartości? Być może wiesz gdzie chcesz dojść ale nie wiesz od czego zacząć, 

na czym się skoncentrować?  

Jeśli zmagasz się z takimi pytaniami zapraszam Cię na warsztat prowadzony metodą coachingu 

grupowego. Poszukamy na nim odpowiedzi na dylematy przed którymi stoisz. 


