Komunikacja interpersonalna a jakoĂÊ
Ăwiadczeñ zdrowotnych. Istota relacji
lekarz – pacjent w medycynie
Agnieszka MaciÈg
Proces porozumiewania w ostatnich latach
staï siÚ zasadniczym czynnikiem warunkujÈcym jakoĂÊ oferowanych usïug medycznych,
umoĝliwiajÈcym zmniejszenie dystansu spoïecznego pomiÚdzy personelem medycznym
a ĂwiadczeniobiorcÈ. Celem niniejszego artykuïu jest zaprezentowanie istoty i roli komunikacji interpersonalnej w ochronie zdrowia
w aspekcie usprawniania jakoĂci Ăwiadczeñ
zdrowotnych oraz omówienie najistotniejszych barier w procesie przekazywania informacji.

1. WstÚp
Uczeñ od swego nauczyciela czerpie nie tylko
wiedzÚ, Lecz caïy sposób traktowania chorych. Co
wiÚcej, tÚ zewnÚtrznÈ stronÚ sztuki uczeñ przejmuje
nawet ïatwiej niĝ wiedzÚ. StÈd teĝ wartoĂÊ nauczyciela mierzyÊ siÚ powinna nie wiedzÈ tylko, nie
jego zasïugami dla nauki, lecz i moralnymi jego
zaletami.
Wïadysïaw Biegañski

Wspóïczesna medycyna utoĝsamiana
jest z duĝym postÚpem technicznym, farmaceutycznym oraz ciÈgïym ksztaïceniem
i doskonaleniem umiejÚtnoĂci personelu
medycznego. Wraz z zachodzÈcymi przemianami, które dokonujÈ siÚ w medycynie,
zmianom ulega równieĝ system wartoĂci
kulturowych oraz spoïeczne implikacje
relacji lekarz – pacjent. W aspekcie permanentnego doskonalenia jakoĂci Ăwiadczeñ zdrowotnych kluczowÈ rolÚ zaczyna
odgrywaÊ komunikacja interpersonalna,
ksztaïtujÈca postawy i zachowania personelu medycznego jak i konsumentów usïug
zdrowotnych – pacjentów1.
Proces komunikacji interpersonalnej
obejmuje: ěródïo komunikacji, przekaz,
kodowanie, kanaï, dekodowanie, odbiorcÚ
oraz sprzÚĝenie zwrotne. ½ródïo komunikacji stanowi pewna myĂl zawarta w przekazie. Przekaz natomiast jest produktem
kodowania dokonanego przez nadawcÚ
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wystÚpujÈc w postaci werbalnej lub niewerbalnej. Kanaï jest Ărodkiem komunikacji,
przez który wÚdruje informacja o charakterze formalnym lub nieformalnym (np.:
plotka). Odbiorca jest ostatnim ogniwem
w komunikacji, odbierajÈc i odkodowujÈc przekaz. Potwierdzenie odbioru zrozumienia przekazu stanowi informacja
zwrotna.
Wiele nieporozumieñ i konfliktów wbrelacjach interpersonalnych jest wynikiem
zïej komunikacji. Celowe deformowanie
przekazu lub niewïaĂciwe odkodowanie
informacji z drugiej strony to trudnoĂci,
które spotykajÈ wszystkich ludzi o róĝnych
osobowoĂciach i róĝnych zawodach. Jednakĝe, w przypadku niektórych zawodów,
róĝnice „pochodzenia” miÚdzy nadawcÈ
abodbiorcÈ sÈ tak duĝe, ĝe powodujÈ caïkowite lub znaczne znieksztaïcenie przekazu.
SÈ to zwykle bariery o charakterze fizycznym i psychologicznym. Nie ulega wÈtpliwoĂci, ĝe o efektywnej komunikacji moĝna
mówiÊ wówczas, kiedy treĂÊ wypowiedziana
jest w peïni zrozumiaïa i satysfakcjonujÈca
odbiorcÚ informacji.

2. Istota relacji lekarz – pacjent
wbmedycynie
Podstawowy element w procesie przekazywania informacji stanowi socjalizacja
ksztaïtujÈca skïadniki osobowoĂci czïowieka, umoĝliwiajÈce jego funkcjonowanie
w spoïeczeñstwie i wchodzenie w interreakcje z innymi uczestnikami organizacji.
W ochronie zdrowia informacja to zespóï
znaczeñ (werbalnych i niewerbalnych),
przekazywanych pacjentowi, dotyczÈcych instrumentalnych aspektów leczenia,
ab mianowicie wskazówki, które leki ma
stosowaÊ, jak postÚpowaÊ po wykonanym
zabiegu, jakÈ dietÚ stosowaÊ, jak zapobiegaÊ chorobie itp. Przebieg procesu socjalizacji wb opiece zdrowotnej zaleĝy przede
wszystkim od:
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– kulturowych systemów symboli obejmujÈcych jÚzyk, normy, przekonania, wartoĂci, zasoby wiedzy, technologie,
– interakcji z innymi luděmi w strukturach
spoïecznych (interakcji z osobami znaczÈcymi),
– formuïowania osobowoĂci (umiejÚtnoĂÊ
odgrywania ról, koncepcja wïasnego
„ja”, motywy, dyrektywy kulturowe,
emocje) (Tobiasz-Adamczyk 2002: 11;
patrz rys.b1.).
Jednym z kluczowych elementów socjalizacji jest komunikacja spoïeczna, odbywajÈca siÚ zarówno wewnÈtrz organizacji
pomiÚdzy jej uczestnikami jak i poza niÈ.
W przypadku np. uczestników (pacjentów)
szpitali psychiatrycznych, wzajemne zainteresowanie siÚ cechami osób pozostajÈcych w stycznoĂci przestrzennej oraz pod
okreĂlonÈ kontrolÈ nad relacjÈ wobec czasu
i innych ludzi dochodzi do ïÈcznoĂci psychicznej, wiÚzi spoïecznej wyraĝajÈcej siÚ
w postaci przyjaěni, koleĝeñstwa, sympatii,
a takĝe ĂwiadomoĂci wspólnego stosunku
do przedmiotów, symboli oraz osób. WiÚzi
te powodujÈ odczuwanie przez jednostki
poczucia wspólnoty i przynaleĝnoĂci do
grupy, opartego na przestrzeganiu wartoĂci,
norm i okreĂlonych specyficznych wzorów
zachowañ. SÈ to ludzie, którzy nie zawsze sÈ
zdolni do tego, aby w peïni angaĝowaÊ siÚ
w dziaïania spoïeczne lub pracÚ zawodowÈ,

jednakĝe w sytuacji gdy spoïeczny kontekst
zostaje ograniczony poprzez mniej lub bardziej szczelne bariery, uczestnicy (pacjenci)
zaczynajÈ organizowaÊ siÚ wb nieformalne
grupy, komunikujÈc siÚ wzajemnie, peïniÈc róĝne role, czasami nawet konkurujÈc
w obrÚbie grupy. Jednakĝe wb momencie
opuszczenia Ărodowiska szpitalnego wĂród
chorych zauwaĝa siÚ skïonnoĂÊ do spoïecznego wycofywania, odcinania siÚ od
otoczenia zewnÚtrznego poprzez zrywanie
kontaktów z przyjacióïmi, znajomymi oraz
najbliĝszÈ rodzinÈ. Nie bez znaczenia na tÚ
postawÚ chorych w tym wypadku ma socjalizacja oraz szerszy kontekst spoïeczny, niezgodnie kreowany od pokoleñ poglÈd wzglÚdem osób chorych psychicznie, w aspekcie
intensywnie jak nigdy dotÈd zmieniajÈcej
siÚ rzeczywistoĂci spoïecznej i kulturowej.
ToĝsamoĂÊ uczestników jest równieĝ definiowana „z góry”, a wiÚc poprzez wpïyw
ib oddziaïywanie otoczenia zewnÚtrznego,
wb tym wypadku spoïeczeñstwa. Postawy
ludzi zdrowych wobec chorób psychicznych,
instytucji psychiatrycznych oraz wobec
samych pacjentów ksztaïtujÈ, modyfikujÈ
postawy i zachowania innych uczestników
organizacji totalnych (Hoffman 1961/91),
jak lekarze, pielÚgniarki oraz terapeuci.
W ochronie zdrowia na poziomie relacji
lekarz – pacjent najczÚĂciej jednÈ z przyczyn konfliktów interpersonalnych stanowi
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Rys. 1. Psychospoïeczne wyznaczniki relacji lekarz – pacjent.
½ródïo: opracowanie wïasne.
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niewïaĂciwa komunikacja, a nawet jej brak.
Poniewaĝ zakïady opieki zdrowotnej kojarzone sÈ na ogóï z takimi odczuciami jak:
ból, stres, cierpienie, niepewnoĂÊ, czynnikiem ograniczajÈcym efektywnoĂÊ przekazu
i skutecznoĂÊ informacji jest brak wïaĂciwej komunikacji. Nasuwa siÚ pytanie: jakie
czynniki wpïywajÈ na podstawÚ porozumiewania siÚ personelu medycznego i pacjentów? Aby na nie odpowiedzieÊ, naleĝy
podkreĂliÊ i omówiÊ samÈ istotÚ procesu
komunikacji.
„Porozumiewanie siÚ to przekazywanie
wiadomoĂci wĂród ludzi za poĂrednictwem
znaków jÚzykowych i znaków niejÚzykowych. Znakami jÚzykowymi sÈ sïowa zbudowane z symboli. Znakami niejÚzykowymi
sÈ niepisane i niewypowiedziane informacje, np.: wyrazy twarzy, pozawerbalne
děwiÚki mowy, ruchy ciaïa, gesty” (Gros
2003: 147).
„Profesor Albert Mehrabian rozróĝnia
trzy gïówne czynniki w procesie interakcji,
które majÈ róĝnÈ moc oddziaïywania na
odbiorcÚ, okreĂlonÈ w procentach w nastÚpujÈcy sposób:

– to, co mówimy 7%,
– to, jak mówimy 38%,
– mowa ciaïa 55%.
Jak wiÚc wskazujÈ powyĝsze dane, porozumiewanie siÚ aĝ w 93% oparte jest na
przekazie niewerbalnym” (Hebanowski
1999: 14).
Komunikacja niewerbalna (rys. 2.) stanowi jeden z istotniejszych aspektów procesu porozumiewania siÚ, wzmacniajÈcego
przekaz sïowny. Jest to rodzaj kontaktu
emocjonalnego, który powstaje pomiÚdzy
nadawcÈ a odbiorcÈ informacji, za poĂrednictwem gestów, wyrazu twarzy, spojrzeñ,
dotyku, postawy ciaïa, a takĝe wyglÈdu
zewnÚtrznego. Ruch ciaïa w relacjach
lekarz – pacjent jest jednym z waĝniejszych elementów komunikacji niewerbalnej, ĂwiadczÈcym o nastawieniu lekarza do
chorego, o zmÚczeniu, rozkojarzeniu lub
braku zainteresowania. Mowa ciaïa, inaczej zwana kinezjÈ, jako dziedzina wiedzy
jest dosyÊ mïoda, stanowi jeden z elementów badañ nad komunikacjÈ niewerbalnÈ.
Pomimo iĝ ten rodzaj przekazu rzadko
wysyïany jest Ăwiadomie, ma duĝe znacze-
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Rys. 2. Elementy skïadowe komunikacji interpersonalnej w ochronie zdrowia. ½ródïo: opracowanie
wïasne, materiaï z V Sympozjum naukowego, JakoĂÊ w Opiece Zdrowotnej, wykïad: A. MaciÈg,
Komunikacja interpersonalna w aspekcie ksztaïtowania satysfakcji pacjentów, 8–9 czerwiec, Maków
Mazowiecki/Kaszewiec 2006.
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nie w procesie porozumiewania siÚ, dostarczajÈc o pacjencie wiele cennych informacji. DoĂÊ szczególne znaczenie odgrywa
przede wszystkim w psychiatrii. W przypadkach objawów budzÈcych lÚk, w sytuacjach gdy pacjenci obawiajÈ siÚ o swojÈ
przyszïoĂÊ (np.: schizofrenia, depresja),
zachowania niewerbalne maja wyjÈtkowe
znaczenie. Wb chwili rozpoczÚcia korzystania ze Ăwiadczeñ zdrowotnych pacjenci
oczekujÈ ĝyczliwego potraktowania, zrozumienia oraz szczególnego zainteresowania
zarówno chorobÈ jak i samÈ osobÈ leczonego. Kluczowym czynnikiem dla pacjenta
staje siÚ bezpieczeñstwo i zaufanie, którym
moĝe obdarzyÊ lekarza. Zdobycie zaufania pacjenta staje siÚ podstawowym elementem wb ksztaïtowaniu wïaĂciwych relacji na poziomie lekarz – pacjent. Jednym
zb warunków umoĝliwiajÈcych skuteczne
wspóïdziaïanie pracownika sïuĝby zdrowia
oraz chorego jest stworzenie odpowiednich
warunków do swobodnego przepïywu informacji, a wiÚc uïatwienie pacjentowi wypowiedzenia siÚ i moĝliwoĂci wysïuchania
bez sprzeciwu, w skupieniu, zrozumieniu
ibakceptacji. Aby jednak stworzyÊ atmosferÚ
zaufania w relacjach lekarz – pacjent nie
bez znaczenia pozostajÈ inne sygnaïy niewerbalne, miÚdzy innymi postawa ciaïa. W
zaleĝnoĂci od tego, czy w trakcie rozmowy
lekarz miaï gïowÚ podniesionÈ do góry, byï
pochylony, a jego rÚce byïy zïoĝone, opieraï
dïonie lub kurczowo coĂ w nich trzymaï,
zaleĝy, czy byï spiÚty, czy sygnalizowaï uczucie niechÚci lub znudzenia wobec pacjenta.
„ZamkniÚta” postawa ciaïa Ăwiadczy
bowiem o braku zrozumienia i akceptacji
chorego. EkspresjÚ emocji umoĝliwia równieĝ kontakt wzrokowy, wyraĝajÈcy szacunek i sympatiÚ lub irytacjÚ, zdenerwowanie
oraz niepokój. O pozytywnym nastawieniu
lekarza do pacjenta w tej kategorii komunikacji niewerbalnej Ăwiadczy dïugoĂÊ spojrzeñ. Zbyt dïugie ibintensywne wpatrywanie
siÚ moĝe zostaÊ odebrane przez chorego
jako nachalne i irytujÈce lub przeciwnie,
krótkie i rzadkie kontakty wzrokowe mogÈ
zostaÊ uznane jako lekcewaĝenie i brak
zainteresowania problemami chorego.
UĂwiadamiajÈc sobie istotÚ niewerbalnych
aspektów komunikacji na poziomie lekarz
– pacjent, naleĝy zwróciÊ równieĝ uwagÚ na
dystans fizyczny, czyli odlegïoĂÊ, w której
znajduje siÚ nadawca i odbiorca przekazu.
JeĂli lekarz siedzi zbyt daleko od pacjenta,
moĝe to ĂwiadczyÊ o braku zainteresowa128

nia lub niezadowoleniu z rozmowy, jeĂli
zaĂ dodatkowo oprócz duĝej odlegïoĂci
znajduje siÚ na brzegu krzesïa, fotela lub
kanapy, oznacza to poĂpiech i zdenerwowanie. Zbyt zaĂ bliski kontakt fizyczny moĝe
staÊ siÚ krÚpujÈcy dla chorego, wywoïaÊ
niepotrzebny strach, obawy i lÚk. CzÚsto
jednak odlegïoĂÊ lekarza od pacjenta ograniczona jest konkretnym miejscem i jego
specyfikÈ. Przykïadem moĝe byÊ gabinet
stomatologiczny lub wizyta u ginekologa.
Pierwsza sytuacja zwiÈzana jest z silnym
stresem ibinstrumentalnÈ rolÈ lekarza. Rola
lekarza stomatologa wymaga fachowoĂci,
duĝego nakïadu pracy oraz koncentracji
i skupienia, co w znacznym stopniu uniemoĝliwia komunikacjÚ z pacjentem podczas wizyty. Z nieco innÈ sytuacjÈ mamy
do czynienia podczas badania ginekologicznego. W tym przypadku komunikacje
utrudnia sama pacjentka, której emocjonalne nastawienie do wizyty (wstyd, obniĝenie poczucia wïasnej godnoĂci, lÚk, wraĝliwoĂÊ, upokorzenie) powodujÈ, iĝ lekarzowi
trudniej nawiÈzaÊ wspóïpracÚ z chorÈ. Brak
samookreĂlenia siÚ pacjenta uniemoĝliwia
sprzÚĝenie zwrotne w procesie komunikacji interpersonalnej, zwiÚksza „odlegïoĂÊ”
pomiÚdzy stronami, stwarzajÈc nieuzasadnione bariery, wynikajÈce z bezradnoĂci
chorego i koniecznoĂci poddania siÚ nieprzyjemnemu zabiegowi.
Podczas analizy róĝnych aspektów
komunikacji niewerbalnej naleĝy przyjrzeÊ
siÚ temu, co do relacji pacjent – lekarz
wnosi gïówny zainteresowany, czyli pacjent.
Z perspektywy sytuacji, w której znalazï
siÚ pacjent, na interpretacjÚ komunikatu
wpïywa samopoczucie odbiorcy w chwili
jego otrzymania. Samopoczucie to jednak
ograniczone jest przez stres towarzyszÈcymi
procesowi leczenia.
W psychologii stres definiowany jest jako
dynamiczna relacja adaptacyjna pomiÚdzy moĝliwoĂciami jednostki a wymogami
sytuacji (stresorem), charakteryzujÈca siÚ
brakiem równowagi. W relacjach lekarz
– pacjent mamy do czynienia ze stresem
psychologicznym okreĂlanym jako „taka
zmiana w otoczeniu, która u przeciÚtnej
osoby wywoïuje wysoki stopieñ napiÚcia
emocjonalnego, które przeszkadza w normalnym sposobie reagowania”. Zdaniem
twórcy teorii napiÚcia emocjonalnego
I.L.b Janisa, w stresie psychologicznym
wywoïanym obiektywnym niebezpieczeñstwem, moĝna rozróĝniÊ trzy gïówne fazy:
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zagroĝenia, dziaïania i skutków stresu
(Janis 1958).
Czynnikiem stresorodnym dla pacjenta
jest nie tylko rodzaj wykonywanego zabiegu,
ale równieĝ Ărodowisko, w którym siÚ znalazï. W szpitalu czynnikiem terapeutycznym
lub traumatyzujÈcym jest kultura organizacyjna, a wiÚc normy, wartoĂci i przekonania personelu medycznego, ogóï relacji
i stosunków pomiÚdzy pracownikami oraz
pracownikami i pacjentami. Ze wzglÚdu na
specyfikÚ szpitala, a wiÚc instytucji posiadajÈcej pewne cechy organizacji totalnej:
odgradzanie uczestników od otoczenia,
podporzÈdkowywanie siÚ, utrata toĝsamoĂci, zmiana miejsca i sytuacji (opuszczenie domu i rodziny oraz przyjacióï) przez
pacjentów, sprawiajÈ, iĝ leczenie staje siÚ
traumatycznym przeĝyciem. Ból i cierpienie
towarzyszÈce choremu podczas wykonywanych zabiegów diagnostycznych oraz badañ
ograniczajÈ moĝliwoĂÊ nawiÈzania kontaktu
lekarza z pacjentem w poczÈtkowym etapie
leczenia. Istotny wpïyw ma równieĝ sama
choroba i jej przebieg oraz czas hospitalizacji na oddziale. W chorobach przewlekïych,
takich jak: nowotwory, choroby ukïadu
krÈĝenia lub trwaïe uszkodzenia narzÈdów
ruchu, mamy do czynienia z silnym stresem,
a informacja czÚsto ogranicza siÚ jedynie
do udzielania podstawowych informacji
dotyczÈcych leczenia, niezbÚdnych w danym
procesie terapeutyczno-leczniczym.
Z przeprowadzonych w 2003 rokub badañ, dotyczÈcych korzystania z usïug
opieki zdrowotnej i wydatków gospodarstw
domowych na ochronÚ zdrowia wynika, iĝ
pacjenci doĂÊ negatywnie oceniajÈ komunikacjÚ interpersonalnÈ na poziomie lekarz
– pacjent. Przeprowadzona przez Gïówny
UrzÈd Statystyczny analiza byïa subiektywnÈ ocenÈ jakoĂci informacji o stanie
zdrowia, jakie otrzymuje pacjent od lekarza
podczas realizacji Ăwiadczenia medycznego.
W wyróĝnionej ogólnej liczbie gospodarstw,
67,2% znajdowaïo siÚ w miastach, natomiast 32,8% na wsi. „NajwiÚkszy odsetek
stanowiïy gospodarstwa domowe pracowników (36,9%), nastÚpnie emerytów (25,6%),
rencistów (15,3%). PozostaïÈ czÚĂÊ badanej zbiorowoĂci stanowiïy gospodarstwa
pracowników uĝytkujÈcych gospodarstwa
rolne (6,8%), utrzymujÈcych siÚ z niezarobkowych ěródeï (6,5%), pracujÈcych na
rachunek wïasny poza gospodarstwem rolnym (5,3%) oraz gospodarstwa rolników
(3,6%)” (MaciÈg 2004: 42).
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Rys. 3. Traktowanie pacjenta. ½ródïo:b Gospodarstwa domowe wg: oceny zmian w usïugach
w zakresie opieki zdrowotnej w zwiÈzku z wejĂciem w ĝycie reformy systemu ochrony zdrowia
(w poszczególnych kategoriach). Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2003 roku,
Informacje i opracowania statystyczne, Gïówny
UrzÈd Statystyczny, s. 55–64.
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Rys. 4. Organizacja przebiegu wizyty. ½ródïo:
Gospodarstwa domowe wg: oceny zmian wbusïugach w zakresie opieki zdrowotnej w zwiÈzku
zb wejĂciem w ĝycie reformy systemu ochrony
zdrowia (w poszczególnych kategoriach).
Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych
w 2003 roku, Informacje i opracowania statystyczne, Gïówny UrzÈd Statystyczny, s. 55–64.
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Rys. 5. Czas poĂwiÚcony przez lekarza pacjentowi na wywiad o wystÚpujÈcych schorzeniach.
½ródïo: Gospodarstwa domowe wg: oceny
zmian w usïugach w zakresie opieki zdrowotnej
w zwiÈzku zb wejĂciem w ĝycie reformy systemu
ochrony zdrowia (w poszczególnych kategoriach).
Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych
w 2003 roku, Informacje i opracowania statystyczne, Gïówny UrzÈd Statystyczny, s. 55–64.
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Rys. 6. Czas poĂwiÚcony przez lekarza pacjentowi na wywiad o problemach natury psychicznej
i Ărodowiskowej. ½ródïo: Gospodarstwa domowe
wg: oceny zmian w usïugach w zakresie opieki
zdrowotnej w zwiÈzku z wejĂciem w ĝycie reformy
systemu ochrony zdrowia (w poszczególnych
kategoriach). Ochrona zdrowia w gospodarstwach
domowych w 2003 roku, Informacje i opracowania statystyczne, Gïówny UrzÈd Statystyczny,
s.b55–64.
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Rys. 7. Czas poĂwiÚcony przez lekarza pacjentowi na informowanie go o zaĝywanych lekach.
½ródïo: Gospodarstwa domowe wg: oceny
zmian w usïugach w zakresie opieki zdrowotnej
w zwiÈzku zb wejĂciem w ĝycie reformy systemu
ochrony zdrowia (w poszczególnych kategoriach).
Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych
w 2003 roku, Informacje i opracowania statystyczne, Gïówny UrzÈd Statystyczny, s. 55–64.

Z przeprowadzonych badañ wynika, ĝe
zdecydowana wiÚkszoĂÊ ankietowanych
wyróĝnia bïÚdy w niewïaĂciwej komunikacji na poziomie kontaktów lekarz – pacjent.
Obserwacje wskazujÈ, iĝ najczÚĂciej jest to
strach przed zadawaniem pytañ, a takĝe
brak zaufania do lekarzy wynikajÈcy z niedoinformowania o kluczowych aspektach
procesu leczenia zwiÈzany z brakiem zainteresowania medyków spoïeczno-emocjonalnymi uwarunkowaniami leczenia. W tej
kwestii „podniesienie poziomu umiejÚtnoĂci spoïecznych lekarzy moĝe poprawiÊ
atmosferÚ w miejscu pracy, a jednoczeĂnie
wpïynÈÊ na jakoĂÊ Ăwiadczonych przez nich
usïug” (Sheridan 1998: 189).
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Rys. 8. Czas poĂwiÚcony przez lekarza pacjentowi
na informowanie go o przestrzeganiu odpowiedniego trybu ĝycia i diety. ½ródïo: Gospodarstwa
domowe wg: oceny zmian w usïugach w zakresie
opieki zdrowotnej w zwiÈzku z wejĂciem w ĝycie
reformy systemu ochrony zdrowia (w poszczególnych kategoriach). Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2003 roku, Informacje
i opracowania statystyczne, Gïówny UrzÈd
Statystyczny, s. 55–64.

3. Komunikacja interpersonalna
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W ochronie zdrowia jakoĂÊ ma bardzo
szerokie znaczenie, nie zawsze do koñca
jest moĝliwa do zdefiniowania, gdyĝ przekracza kryteria materialne przechodzÈc
wbsferÚ pojÚÊ socjologicznych oraz psychologicznych. JednÈ z trzech sfer jakoĂci usïug
zdrowotnych stanowi sfera informacyjna.
„Jest to zasób informacji, który jest dostarczony pacjentowi, jak ma stosowaÊ leki, jak
ma zapobiegaÊ chorobie, w jaki sposób ma
postÚpowaÊ po zabiegu” (Opolski 2003:
29). SÈ to zwykle informacje o charakterze
instrumentalnym, ukierunkowane na rozwiÈzanie okreĂlonego problemu medycznego. W komunikacji pomiÚdzy lekarzem
ab pacjentem bardzo istotna rolÚ odgrywa
jednak interreakcja emocjonalna (afektywna) ukierunkowana na traktowanie
pacjenta jako osoby, nie zaĂ jako „przypadku”, uwidaczniajÈca siÚ jako relacja
spoïeczna. Talcott Parsons, analizujÈc relacjÚ lekarz – pacjent, wskazywaï na wspólny
cel uczestników, polegajÈcy na poprawie
lub podtrzymaniu zdrowia pacjenta, podkreĂlajÈc jednoczeĂnie odmiennoĂÊ roli
spoïecznej lekarza i pacjenta. Lekarz
– osoba wykonujÈca czynnoĂÊ instrumentalnÈ – stwarza jednoczeĂnie problem emocjonalny, np.: operacja wywoïuje u pacjenta
uczucie strachu i niepokoju. Równowaga
systemu zostaje naruszona przez czynnoĂÊ
instrumentalnÈ, dopiero czynnoĂÊ ekspresywna przywraca te równowagÚ. CzynnoĂci
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ekspresywne, czyli uczuciowe, sÈ czynnoĂciami, które usiïujÈ wpïynÈÊ na osobiste
motywacje, zgodnie z tymi odczuciami, na
psychologiczne procesy osoby wchodzÈcej
w skïad systemu (Parsons 1969).
Eliot Freidson wymienia trzy rodzaje
sytuacji róĝnicujÈcych dostÚp do przywilejów zwiÈzanych z rolÈ chorego: sytuacjÚ,
w której rola chorego przyznawana jest
warunkowo (przypadki chorób uleczalnych), sytuacjÚ, w której rola chorego przyznawana jest bezwarunkowo (przypadki
chorób nieuleczalnych) oraz sytuacjÚ, w
której dochodzi do stygmatyzowania choroby przez innych – peïnienie roli chorego
uznawane jest za nielegalne, a tym samym
szansÚ na uzyskanie praw i przywilejów
zwiÈzanych z tÈ rolÈ sÈ znikome (Freidson
1970).
W relacjach lekarz – pacjent, lekarz podchodzi do choroby w sposób obiektywny
i instrumentalny, pacjent subiektywnie
zbduĝÈ dozÈ emocji i zaangaĝowania. Dlatego teĝ istotne jest, aby lekarz speïniaï
psychoterapeutycznÈ rolÚ, a wiÚc okazywaï pacjentowi, ĝe rozumie jego potrzeby
zdrowotne. Empatia oznacza umiejÚtnoĂÊ
wczuwania siÚ w sytuacjÚ i emocje drugiej
osoby. Lekarz empatyczny potrafi na podstawie obserwacji zachowania, mimiki twarzy, mowy ciaïa i sposobu mówienia oceniÊ
stan emocjonalny obserwowanej osoby (tzw.
inteligencja emocjonalna). „Za zdolnoĂÊ
wchodzenia w empatyczny kontakt z drugim czïowiekiem odpowiedzialne sÈ róĝne
kategorie umiejÚtnoĂci: ekspresja wïasna
organizmu, sprawnoĂÊ percepcji, koncentracja uwagi, spostrzeganie wewnÚtrznych
sygnaïów organizmu przez podmiot, przechowywanie w pamiÚci i aktualizowanie
materiaïu. OpierajÈ siÚ one zarówno na
predyspozycjach biologicznych, jak teĝ na
procesach uczenia. Wynika z tego, ĝe kaĝdy
czïowiek, choÊ w róĝnym stopniu, obdarowany jest zdolnoĂciÈ do empatycznej komunikacji” (Hebanowski 1999: 65). W ochronie
zdrowia empatia polega na sïuchaniu, wyraĝaniu zrozumienia wobec tego, co powiedziaï pacjent, i okreĂleniu jego sytuacji oraz
koncentrowaniu siÚ na problemie chorego,
pocieszaniu i doradzaniu. Stanowi typ
empatii poznawczej. W psychiatrii poznanie polega m.in. na „wyobraĝaniu sobie,
co chory psychicznie przeĝywa, wczuwaniu
siÚ w jego stany uczuciowe, wypytywaniu
o przeszïe i obecne przeĝycia, korzystaniu
z pisemnych opisów dostarczonych przez
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chorego, szukaniu analogii do wïasnych
sposobów przeĝywania” (Jakubik: www.
psychologia.net.pl). „Poznanie wïaĂciwoĂci
innych ludzi, ich pragnieñ, myĂli, chwilowych nastrojów i stanów, bardziej trwaïych
potrzeb i uznawanych wartoĂci jest podmiotowi potrzebne, zarówno dla realizacji
jego celów osobistych, jak i dla dziaïania
na rzecz innych ludzi” (Skarĝyñska 1981:
14). Rozwijanie zdolnoĂci empatyzowania pozwala terapeucie budowaÊ wïaĂciwe
relacje z chorym, zwiÚkszajÈc jednoczeĂnie
satysfakcjÚ pacjenta z otrzymanego Ăwiadczenia medycznego. „Badania wykazaïy, ĝe
empatyczna postawa zawodowa odgrywa
niezwykle istotna rolÚ w kontaktach zb pacjentami psychiatrycznymi. Dowiedziono
bowiem, ĝe stan zdrowia schizofreników
leczonych przez terapeutów o wysokim
stopniu empatii wyraěnie siÚ poprawia,
wbprzeciwieñstwie do chorych, których prowadzili lekarze maïo empatyczni i u których
nastÚpowaïo pogorszenie stanu zdrowia”
(Hebanowski 1987: 494–495).

4. Konsekwencje niewïaĂciwej
komunikacji interpersonalnej
KonsekwencjÈ nieprawidïowej relacji
lekarza z pacjentem jest nie tylko spadek
satysfakcji ze Ăwiadczeñ medycznych, ale
równieĝ powstawanie wielu barier komunikacyjnych. Do najwaĝniejszych moĝemy
zaliczyÊ:
– niedoinformowanie wynikajÈce z uĝywania przez personel sïuĝby zdrowia
specjalistycznego jÚzyka medycznego
zwiÈzanego bezpoĂrednio z peïnionÈ
funkcjÈ,
– niedoinformowanie na temat sposobu,b wb jaki realizowana jest usïugab medyczna,
– tworzenie krÚgu wewnÚtrznych informacji przez pacjentów.
W ocenie jakoĂci usïug zdrowotnych
przez pacjentów szczególnÈ rolÚ odgrywa
ostatnia z wymienionych barier komunikacyjnych. W ochronie zdrowia niewïaĂciwa
komunikacja wiÈĝe siÚ z powstawaniem
sieci pogïosek i plotek, które pacjenci uwaĝajÈ za istotne i które budzÈ ich niepokój.
Dlatego z punktu widzenia lekarza oraz
celu procesu terapeutycznego, jakim jest
skutecznoĂÊ i efektywnoĂÊ leczenia, szczególnie istotna rolÚ odgrywa moĝliwoĂÊ analizowania oraz przewidywania, w jaki sposób
bÚdzie odbywaï siÚ przepïyw informacji. Na
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poziomie relacji lekarz – pacjent kluczowÈ
rolÚ w interpretacji komunikatu odgrywa
samopoczucie odbiorcy w chwili otrzymania
informacji. „Ten sam przekaz otrzymany,
gdy jesteĂ zïy albo zaniepokojony, jest czÚsto interpretowany inaczej niĝ wtedy, gdy
jesteĂ szczÚĂliwy. Najbardziej przeszkadzajÈ
w skutecznej komunikacji emocje skrajne,
jak wielka radoĂÊ czy depresja. W takich
przypadkach jesteĂmy najbardziej skïonni
do lekcewaĝenia procesów myĂlenia racjonalnego i obiektywnego, które zastÚpujemy
sÈdami emocjonalnymi” (Robbins 2002:
136). Emocjonalne sÈdy przekazywane sÈ
zwykle w postaci plotek, wzbudzajÈ wĂród
pozostaïych chorych mylne przeĂwiadczenia i wywoïujÈ dodatkowy stres. „Z kolei
w poczekalniach czy w przychodniach ěle
zorganizowany system opieki powoduje, iĝ
pacjenci gromadzÈc siÚ i oczekujÈc na lekarza dzielÈ siÚ «informacjami» o chorobach,
stwarzajÈc atmosferÚ niepokoju i wzajemnego straszenia siÚ” (Opolski 2003: 30).
Ocena jakoĂci usïug zdrowotnych przez
pacjentów odbywa siÚ w dwóch wymiarach:
instrumentalnym (bezpoĂrednim) oraz
psychospoïecznym (poĂrednim). Pierwszy,
subiektywny oceniany jest z perspektywy
oceny procesów medycznych, a wiÚc jakoĂci leczenia, zdefiniowanego przez chorego
wbkategoriach skutecznoĂci (wynik leczenia
= pogorszenie lub poprawa stanu zdrowia).
Psychospoïeczne aspekty leczenia odwoïujÈ
siÚ do indywidualnych odczuÊ pacjenta,
abtakĝe do ogólnych opinii o jakoĂci pracy
lekarzy lub pielÚgniarek, wyraĝanych przez
innych chorych. W podejĂciu poĂrednim
kluczowa rolÚ dla pacjenta odgrywa komunikacja interpersonalna. JakoĂÊ wywiadu
lekarskiego w oczach chorego zaleĝy od:
informacji dotyczÈcych rozpoznawania,
rokowania i leczenia danego schorzenia, ab takĝe kontaktu z lekarzem podczas wizyty i udzielonych przez niego wyjaĂnieñ.
Poniewaĝ pacjent nie jest w stanie obiektywnie oceniÊ kompetencji lekarza na
pïaszczyěnie jego profesjonalnych dziaïañ
instrumentalnych, na jego stopieñ satysfakcji z usïug zdrowotnych ostatecznie
wpïywa relacja lekarz – pacjent oraz empatia, rozumiana przez pacjenta jako moĝliwoĂÊ uzyskania od lekarza iloĂci informacji
zapewniajÈcej mu poczucie bezpieczeñstwa,
abtakĝe stworzenie mu szansy na przedstawienie z wïasnej perspektywy odczuwanego dyskomfortu i dolegliwoĂci. Dlatego
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teĝ istotne jest w doskonaleniu jakoĂci
usïug medycznych podkreĂlenie nie tylko
relacji lekarz – pacjent w zakresie dziaïañ
instrumentalnych, ale równieĝ podkreĂlenie psychospoïecznych aspektów komunikacji.

5. Wnioski
ProwadzÈc rozwaĝania na temat wpïywu
komunikacji interpersonalnej na jakoĂÊ
usïug medycznych, naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe
zachowania i reakcje ludzi nie sÈ przypadkowe. Z perspektywy lekarza na jego skutecznoĂÊ i efektywnoĂÊ porozumiewania siÚ
z pacjentem wpïywa nie tylko wiedza ibdoĂwiadczenie, ale równieĝ relacje zb innymi
pracownikami, struktura i kultura organizacyjna, systemu wynagradzania ib inne
czynniki ksztaïtujÈce postawy personelu
medycznego.
Obecnie zakïady opieki zdrowotnej
podejmujÈ wiele dziaïañ w kierunku poprawy jakoĂci Ăwiadczonych usïug ib zadowolenia klienta zewnÚtrznego. Jednakĝe
od tego, czy pacjent bÚdzie usatysfakcjonowany, zaleĝy przede wszystkim umiejÚtnoĂÊ kontaktu interpersonalnego lekarza ib zmniejszenie dystansu spoïecznego
pomiÚdzy uczestnikami.
Poniewaĝ jednÈ z najczÚĂciej spotykanych barier w ochronie zdrowia stanowi
jÚzyk, aby ograniczyÊ problemy i przeszkody w komunikacji, naleĝy przekazywaÊ
w sposób zwiÚzïy, jasny i zrozumiaïy, korzystajÈc z informacji zwrotnych, np. pytajÈc:
Czy zrozumiaï Pan(i), co mówiïem(am)?
Naleĝy pamiÚtaÊ, iĝ komunikacja jest
wb peïni skuteczna wyïÈcznie wtedy, gdy
przekaz jest wïaĂciwie odkodowany, a jego
znaczenie zostaïo caïkowicie uchwycone.
Aby informacja byïa jednak uchwycona,
naleĝy dostosowaÊ jej jÚzyk do sïuchacza,
uwzglÚdniajÈc jednoczeĂnie emocje towarzyszÈce odbiorcy w danej chwili, które
mogÈ powaĝnie zakïócaÊ i wypaczaÊ rozumienie niektórych znaczeñ.
PrzekazujÈc informacje drugiej osobie,
naleĝy zawsze zwracaÊ uwagÚ na sygnaïy
niewerbalne, wzmacniajÈce lub osïabiajÈce przekaz sïowny. Kaĝdy ruch, gest nie
jest przypadkowy i odgrywa w komunikacji
okreĂlonÈ rolÚ. Pomimo iĝ rzadko wysyïany
jest Ăwiadomie, jeĂli jest sprzeczny z przekazem sïownym, moĝe wywoïaÊ duĝy problem emocjonalny odbiorcy, zakïócajÈc jego
poczucie bezpieczeñstwa i zaufania.
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Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe podstawowym zasobem placówki medycznej oddziaïujÈcym na
bezpieczeñstwo oraz satysfakcjÚ pacjenta
jest informacja. „Jest to sfera bardzo waĝna,
bowiem od personelu medycznego zaleĝy,
czy zniknie bariera nieufnoĂci pomiÚdzy
ĂwiadczeniodawcÈ a ĂwiadczeniobiorcÈ.
Aby jednak zminimalizowaÊ dystans, jaki
istnieje miÚdzy lekarzem a pacjentem, chory
powinien byÊ kompleksowo poinformowany
o swoim stanie zdrowia. Od woli, motywacji
i zrozumienia sytuacji, w jakiej znajduje siÚ
pacjent, przez personel medyczny zaleĝy,
czy zostanie wypracowane wzajemne zaufanie na poziomie relacji lekarz – pacjent”
(MaciÈg 2004: 44).
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Przypisy
1

W tekĂcie zamiennie stosuje siÚ terminologie:
lekarz = terapeuta i leczenie = terapia.
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