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Wstęp

Zbieżność procesów saturacji medialnej (nasycenia społeczeństwa środ-
kami przekazu) i mediatyzacji wielu sfer życia publicznego pociąga za sobą 
zmiany w funkcjonowaniu polskiego społeczeństwa. Poddawana permanent-
nej stymulacji jednostka coraz częściej wyobrażenia o otaczającym ją świecie 
kształtuje głównie na podstawie obrazów wykreowanych w przekazach medial-
nych. Te zaś, koncentrując uwagę odbiorców na komunikatach sensacyjnych, 
zaskakujących czy przerażających, prezentują swym widzom nie do końca 
rzeczywisty obraz kondycji polskiej służby zdrowia czy dokonań środowiska 
medycznego. Pobudzanie i intensyfikowanie przekazów ma jednak charakter 
wielokanałowy, a nie ograniczając się do tradycyjnych środków masowego 
komunikowania, przenika także w tkankę internetu. Zanurzone w tym wir-
tualnym świecie jednostki zyskały narzędzie umożliwiające im realizację nie-
mal każdej potrzeby informacyjnej. Korzystają więc z niego w sposób niemal 
kompulsywny, uzyskując obok informacji wszelakiej także złudne wyobrażenie 
o byciu dobrze poinformowanym. Ponadto wymuszona logiką nowych me-
diów jednostkowa aktywność użytkowników kieruje ich ku naturalnej formie 
ekspresji własnego ja w procesie komentowania, oceniania i recenzowania. 
W efekcie, porwani przez egalitarystyczny nurt weryfikacji wszystkich sądów 
i opinii, sprawdzają i wartościują prezentowane przez lekarzy diagnozy czy 
decyzje. Postawa zaangażowania we własny proces diagnostyczny czy tera-
peutyczny warta jest docenienia, jednak należy zwrócić szczególną uwagę 
na fakt, że jest ona również elementem szerszych społecznych zmian. Otóż 
funkcjonujące na konkurencyjnym rynku usług podmioty komercyjne przy-
zwyczaiły swych klientów do wysokich standardów obsługi. Dbałość o relacje 
między firmą a klientem, wysiłki w celu poczucia satysfakcji ze świadczonych 
usług czy w końcu zadośćuczynienie w sytuacji niesprostania oczekiwaniom 
to jedynie przykłady zachowań, do których szybko nawykł polski klient. Nic 
zatem dziwnego, że wyposażony w wiedzę o przynależnych mu prawach 
oraz przywykły do czynionych względem niego starań, klient wolnego rynku 
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przenosi swe przyzwyczajenia na rynek usług medycznych. W efekcie pacjen-
ci będący zarazem klientami służby zdrowia domagają się wysokiej jakości 
świadczonych usług oraz zadawalających relacji komunikacyjnych z osobami 
za nie odpowiedzialnymi.

Zachodzące po II wojnie światowej zmiany społeczne, wynikłe z upo-
wszechnienia się kultury nowoczesnej, obserwuje się również na gruncie so-
cjologii medycyny i nauk medycznych. Odejście od biomedycznego ujmowa-
nia zdrowia i choroby na rzecz przyjęcia modelu socjo- i psychomedycznego 
stanowi pokłosie wyczerpanego modelu wąskiego ujmowania zjawisk na rzecz 
prób interdyscyplinarnego i hybrydowego podejścia do człowieka1. Wpro-
wadzone w latach 70. XX wieku pojęcie holistycznego sposobu wyjaśniania 
chorób i prowadzenia terapii większą uwagę zwróciło na osobę pacjenta, jego 
szeroko pojęte uwarunkowania psychospołeczne, emocje czy zachowania. 
Paradygmat holistyczny wiązać ponadto należy z przekonaniem, że „jeśli pa-
cjent doświadcza jakiejś choroby, to najczęściej oznacza to, że stan ten dotyka 
nie tylko organizmu. Choroba, nawet tylko somatyczna, może mieć również 
pozaempiryczne podłoże, i co więcej – dotyka ona wielu sfer istnienia czło-
wieka. Stąd, kiedy mówimy o pacjencie, rażąco nieadekwatne jest mówienie 
o schorowanym organizmie czy nietypowym przypadku klinicznym. Pacjent 
choruje na wielu płaszczyznach i konsekwentne poszukiwanie wyleczenia musi 
się do tej wielowymiarowości odnosić”2. Wszechstronne traktowanie proble-
matyki chorego i jego dobrostanu, zakładające podejście interdyscyplinarne, 
stanowi nowe wyzwanie dla środowiska lekarzy. Miarą profesjonalizmu stała 
się bowiem umiejętność całościowego podejścia do praktykowanego zawodu, 
rozumianego nie tylko w obszarze wiedzy lekarskiej (dotyczącej dyscyplin 
podstawowych, przedklinicznych oraz klinicznych), ale również w zakresie 
kompetencji społecznych, bazujących na wiedzy z dziedziny psychologii 
czy nauki o komunikowaniu. Niniejsza pozycja stanowi zatem odpowiedź 

1 A. Janaszczyk, K. Sobczak, M. Gajewska, Główne pojęcia konstytuujące 
perspektywę filozoficzno-społeczną w naukach o zdrowiu, [w:] Filozoficzne, 
społeczne i prawne aspekty nauk o zdrowiu, red. A. Janaszczyk i in., Gdańsk 2012, 
s. 12.

2 Zbiór zasad etyczno-deontologicznych polskiego lekarza uchwalony 
na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego w Szczecinie w dniu 22 czerwca 1984 roku, [za:] ibidem, s. 52.
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na te zmieniające się tendencje, będąc próbą uchwycenia głównych problemów 
komunikacyjnych praktykujących lekarzy. Zapotrzebowanie na podnosze-
nie kompetencji w zakresie tworzenia satysfakcjonujących relacji pomiędzy 
lekarzem a pacjentem oraz umiejętności rozmowy z chorym zaowocowały 
stworzeniem w ramach internetowego portalu Medycyna Praktyczna działu 
poświęconego komunikacji klinicznej. Na jego łamach ukazało się kilkanaście 
artykułów mojego autorstwa, które stały się asumptem do kompleksowego 
ujęcia problematyki w postaci niniejszej pozycji.

Artykuły napisane na potrzeby portalu, ukazujące się w latach 2014-2015, 
stanowią zatem trzon praktycznej części przedkładanego Czytelnikom opra-
cowania. Fragment ten poprzedzony został rozdziałem teoretycznym, pozwa-
lającym lekarzom na zrozumienie istoty procesu komunikowania, ujrzenia 
go w szerszym kontekście uwarunkowań psychologicznych, społecznych czy 
kulturowych. Prezentacja szkół i dorobku teoretycznego nauki o komunikowa-
niu stanowi przy tym próbę nakreślenia wieloaspektowości problemu związane-
go ze wspomnianymi uprzednio procesami saturacji medialnej i mediatyzacji. 
Wydaje się, że tak zaprezentowana warstwa teoretyczna, wyrosła na gruncie 
dorobku intelektualnego przedstawicieli wielu dziedzin i dyscyplin naukowych, 
stanowi w pewnym sensie reakcję na obowiązujący w środowisku medycznym 
paradygmat holistyczny.

Od teorii do praktyki – to podtytuł zdradzający czytelnikowi logiczny układ 
książki. Po rozważaniach teoretycznych w kolejnych częściach monografii 
skupiono się na konkretnych aspektach procesu komunikowania się lekarza 
z pacjentem. W rozdziale drugim pracy przykłady praktyczne starano się osa-
dzić na gruncie teorii komunikowania, wyników badań, opracowań i analiz 
przedstawicieli nauk medycznych, natomiast ostatni, trzeci fragment książki 
prezentuje wybrane studia przypadku.

W tym miejscu pragnę wyrazić wdzięczność i uznanie dla licznej i nie-
ocenionej grupy osób, które przyczyniły się do powstania niniejszej po-
zycji. W pierwszym rzędzie dziękuję obojgu Recenzentom, dr hab. Beacie 
Klimkiewicz oraz dr. hab. n. med. Wojciechowi Feleszko za bardzo wnikliwą 
i życzliwą lekturę. Chciałabym również podziękować zespołowi Medycyny 
Praktycznej, a w szczególności dr Annie Wierzchowskiej-Woźniak oraz lek. 
med. Wiesławowi Latuszkowi-Łukasiewiczowi za doskonałą współpracę oraz 
niegasnącą wiarę w sens propagowania wiedzy o komunikacji klinicznej. 
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Dziękuję dr. n. med. Konstantemu Szułdrzyńskiemu za wprowadzenie w me-
andry specyficznych problemów środowiska medycznego w zakresie ich 
problemów komunikacyjnych oraz pomoc w doborze case study. Wyrazy 
wdzięczności kieruję również do dr hab. Magdaleny Szpunar za cierpliwość 
i zaangażowanie w konsultacje nad strukturą pozycji. Ponadto podziękowania 
składam Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Agnieszce Hess za mobilizacyjne, orga-
nizacyjne i finansowe wsparcie niniejszego projektu.

Tekst ten nie powstałby nigdy gdyby nie ogromne wsparcie wszystkich 
moich Najbliższych, im też tę książkę dedykuję.
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Rozdział 1 
Pojęcie i istota komunikacji

Pojęcie komunikowanie pochodzi z języka łacińskiego, w którym commu-
nicare oznaczało bycie w relacji, związku, uczestniczenie, zrzeszanie się. Pole 
znaczeniowe tego terminu zaczerpnięte jednak zostało z języka angielskiego, 
w obrębie którego przypisywano mu znaczenie równorzędne z obecnie w Polsce 
funkcjonującym3. Trudność refleksji nad komunikowaniem wynika z dwojakie-
go sposobu definiowania tegoż terminu. Po pierwsze bowiem, problematyczne 
staje się ustalenie, jakie przejawy ludzkiego zachowania i jakie ich efekty są ko-
munikowaniem, a po drugie, dyskusyjny wydaje się wybór właściwych kategorii 
opisu ujmujących istotę procesu komunikowania4. Niektórzy badacze uznają 
wręcz, że komunikowanie jako przedmiot badania pozostaje poza zasięgiem 
ścisłej definicji naukowej5. Sytuacja ta staje się pochodną faktu, że komuni-
kowaniem zajmują się przedstawiciele wielu dziedzin i dyscyplin naukowych, 
prezentujących różne perspektywy badawcze. Zamęt pojęciowy wynika po-
nadto z rozległości pojęcia, którego rozumienie od samych swych początków 
odwoływało się do dwóch aspektów: komunikowania pojmowanego jako prze-
mieszczanie się, transport, ruch czy przewóz oraz tego właściwego dociekaniu 
komunikologów, rozumianego jako przekazywanie informacji. W najprostszym 
bowiem ujęciu komunikacja to wszelkie formy przekazu informacji zarówno 
między ludźmi, jak i zwierzętami czy maszynami6. Funkcjonująca w latach 
1915-1935 szkoła chicagowska, związana m.in. z postacią Roberta E. Parka, 
skupiała badaczy, którzy pod pojęciem komunikowania rozumieli jednak 
coś więcej aniżeli prosty przekaz informacji. W najsłynniejszym swym dzie-
le – Introduction of the Science of Sociology przekonywali, że komunikowanie 

3 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, 
telewizji i internetu, Warszawa 2001, s. 41.

4 M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka, biznes, Warszawa 2001, s. 13.
5 E. Maigret, Socjologia komunikacji i mediów, Warszawa 2012, s. 4-5.
6 M. Nowina Konopka, Wiedza, informacja i komunikacja w rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego, [w:] T. Białobłocki, J. Moroz, M. Nowina 
Konopka, L.W. Zacher, Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, 
Warszawa 2006, s. 105.
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jest procesem symbolicznym, w efekcie którego kształtowana jest kultura7. 
Współcześni badacze zgłaszają jednak wątpliwości także do powyższej definicji, 
twierdząc, że komunikowanie to czynności nie tyle symboliczne, co posiada-
jące pewne symboliczne aspekty. W zamian proponują definicję tyle rozległą, 
co pozwalającą na wyraźne określenie przynależnego komunikowaniu pola ba-
dawczego. Otóż sugeruje się, aby pod pojęciem tym rozumieć „rodzaj kontaktu 
nawiązanego za pomocą zmysłów bądź także specjalnie do tego przystosowa-
nych narzędzi (środków komunikowania) między co najmniej dwiema osobami, 
z których jedna (nadawca) przekazuje drugiej (odbiorcy) za pomocą zrozu-
miałych dla nich obu znaków pewne treści pojęciowe lub emocje, z zamiarem 
wywołania u odbiorcy określonych reakcji8. Warto zwrócić uwagę, że definicja 
ta bazuje na wyodrębnionej już przez Arystotelesa triadzie mówca – mowa – 
słuchacz, a jej autor komunikowanie uznaje za czynność celową i zamierzoną, 
nastawioną na osiągnięcie przez jednostkę konkretnego celu, który możliwy 
jest do realizacji za pomocą środków komunikowania służących przeniesieniu 
przekazu od nadawcy do odbiorcy.

1.1. Tradycje badawcze w nauce o komunikowaniu

Na dorobek teorii komunikowania składa się kilkadziesiąt teorii odnoszą-
cych się do zróżnicowanych zagadnień związanych z tym procesem. Dotyczą 
one głównie kwestii poznawczych, komunikowania interpersonalnego, roz-
woju więzi interpersonalnych i ich podtrzymywania, przetwarzania informa-
cji, wpływu na ludzi, procesu podejmowania decyzji w grupie, komunikacji 
instytucjonalnej, komunikowania masowego czy w końcu komunikowania 
międzynarodowego9. Prezentacja choćby fragmentu z całości wspomnianego 
dorobku nastręcza wielu problemów związanych z koniecznością dokonania 
selekcji i odrzucenia części z tych, które także stanowią kanon wśród teorii ko-
munikowania. Za główne kryterium klasyfikacyjne uznano zatem przydatność 

7 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, 
s. 29.

8 M. Mrozowski, op. cit., s. 14.
9 E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003, s. 14.
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w analizie problemów związanych z zagadnieniem komunikowania klinicznego. 
Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że autorka prezentuje perspekty-
wę medioznawczą, choć bez wątpienia temat ten domaga się przyjęcia także 
perspektywy psychologicznej. Za niezbędne uznano ponadto zarysowanie tła, 
koniecznego dla zrozumienia teorii komunikowania. Omówienie zasadniczych 
tradycji i nurtów w nauce o komunikowaniu pozwoli na zrozumienie rozległo-
ści problematyki i praktyki procesu porozumiewania się.

Robert Craig wskazuje na istnienie siedmiu tradycji teorii komunikowania, 
które łącznie uwzględniają większość dokonań teoretyków podejmujących 
się analizy przedmiotowej dziedziny10. Tradycja retoryczna, semiotyczna, fe-
nomenologiczna, cybernetyczna, socjopsychologiczna, socjokulturowa oraz 
krytyczna to, zdaniem naukowca z University of Colaorado, swoiste korzenie 
teorii komunikowania, pozostające ze sobą w relacjach zależności oraz splata-
jące większość definicji i terminologii z zakresu komunikowania11.

Tradycja retoryczna wywodzi się z retoryki grecko-rzymskiej, w której 
sztuka przemawiania publicznego stanowiła o kunszcie oratorów. Umiejętności 
wygłaszania przemówień, argumentowania, stosowania figur stylistycznych, 
przekonywania i emocjonalnego pobudzania odbiorców były kompetencjami 
wysoko cenionymi w starożytności. Kultywowanie dbałości o piękno ojczy-
stego języka i kulturę wypowiedzi jest jednak obyczajem nieprzemijającym12. 
Tradycja retoryczna, choć stanowiła podstawę wiedzy o zasadach komuniko-
wania aż po wiek XII, nadal uznawana jest za istotny fundament wiedzy dla 
osób kształcących się w kierunku wygłaszania przemówień publicznych czy 
prowadzenia rozmów (oraz sporów). W poczet uznanych i wartych studiowania 

10 R. Craig, Communication Theory as a Field, „Communication Theory”, 
nr 9/1999, s. 132-140.

11 Omówienie głównych tradycji w nauce o komunikowaniu warto poprzedzić 
uwagą o istnieniu dwóch głównych szkół w obrębie analizowanej dziedziny: 
amerykańskiej i europejskiej. Tradycja badań amerykańskich, bazująca 
na paradygmatach behawioralnym, funkcjonalnym i cybernetycznym, 
przyczyniła się do wyłonienia i ugruntowania szkoły empirycznej. Na tradycji 
europejskiej piętno swe odcisnął z kolei paradygmat krytyczny, na bazie którego 
wyrosła szkoła krytyczna. Na peryferiach dwu głównych nurtów ulokować 
należy koncepcję determinizmu technologicznego, nierozerwalnie związanego 
z paradygmatem technologicznym. B. Dobek-Ostrowska, op. cit., s. 40.

12 R. Craig, op. cit., s. 133.
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autorytetów tegoż nurtu Griffin zalicza Demostenesa (ćwiczącego w IV w. p.n.e. 
przemówienia z ustami pełnymi małych kamieni, aby zadbać o piękną wymowę 
w trakcie zgromadzeń ateńskich), Cycerona (stosującego i udoskonalającego 
system wykrywania kluczowych idei w sporach prawnych) czy w końcu Marti-
na Luthera Kinga (laureata Pokojowej Nagrody Nobla, znanego z przemówienia 
rozpoczynającego się od znamiennych słów I Have a Dream, wykorzystującego 
w swych wypowiedziach repetycję, metaforę czy wizualizację)13.

Tradycja semiotyczna14 nawiązuje do nauki o znakach, ich zapisie i zna-
czeniu, a komunikację ujmuje jako proces dzielenia się znaczeniami poprzez 
znaki. W sferze nauki zarysowały się jednak dwa główne obszary, do których 
Maciej Mrozowski zalicza semiologię komunikowania i semiologię znacze-
nia15. Pierwszy skupia w swym zakresie prace autorów analizujących relacje 
między przekazem a nadawcą, odbiorcą i sytuacją komunikacyjną. W drugim 
obszarze sytuuje się semiologia znaczenia, „badająca układ relacji między 
znakami i znaczeniami w obrębie różnych systemów semiotycznych”16. Tra-
dycja semiotyczna bazuje na dorobku myśli przede wszystkim Ferdynanda 
de Saussure’a i Charlesa S. Peirce’a (którzy w różny sposób podejmowali się 
badania zagadnienia dyskursu, interpretacji, komunikowania niewerbalnego, 
kultury i mediów)17 oraz Ivora Armstronga Richardsona i Charlesa Kaya Ogde-
na18. Ostatni wymienieni badacze, z których pierwszego uznaje się za pioniera 

13 E. Griffin, op. cit., s. 59.
14 W obrębie tradycji semiotycznej Bogusława Dobek-Ostrowska sytuuje 

semiologię (semiotykę) i strukturalizm, choć zaznacza, że często te dwa 
typy analizy traktowane są razem i określane łącznie analizą semiologiczno-
strukturalną. B. Dobek-Ostrowska, op. cit., s. 56.

15 M. Mrozowski, Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mass 
mediów, Warszawa 1991, s. 191.

16 I. Niebał, Strukturalizm i semiologia a teoria krytyczna, [w:] Nauka 
o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, red. B. Dobek-Ostrowska, 
Wrocław 2001, s. 201.

17 R. Craig, op. cit., s. 136.
18 Kontynuatorem myśli Ferdynanda de Saussure’a był Roland Barthes, którego 

prace koncentrowały się wokół kwestii denotacji i konotacji oraz poszerzeniem 
zbioru systemu znaków mających treść o pewne formy niewerbalne, takie jak 
obraz czy melodia. Innymi myślicielami związanymi z tradycją semiotyczną byli 
Claude Levi-Strauss, Umberto Eco, Roman Jakobson, Michel Foucault, Mauro 
Wolf czy Barry Jordan.
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tradycji semiotycznej, stworzyli trójkąt semantyczny: odnośnik – odniesie-
nie – symbol (referent – reference – symbol)19. Istotą ich koncepcji była próba 
wyrażenia związku pomiędzy symbolami a ich odniesieniami. Słowa będące 
szczególnymi formami znaku odgrywają w ich schemacie kluczową rolę, gdyż 
to symbole organizują i ukierunkowują myśli lub odniesienia, które z kolei im-
plikują sposób percepcji rzeczywistości. Badane przez nich związki wydają się 
interesujące, głównie przez wzgląd na odkrytą przez Ferdynanda de Saussure’a 
umowność w reprezentacji słownej (zgodnie z jego terminologią – elementem 
znaczącym) pewnych przedmiotów (elementów znaczonych)20.

Źródeł XX-wiecznej tradycji fenomenologicznej Craig doszukuje się 
w myśli Edmunda Husserla, Martina Bubera, Hansa Georga Gadamera i Carla 
Rogersa. Za centralny punkt ujęcia fenomenologicznego przyjmuje się defi-
niowanie komunikowania jako doświadczania siebie poprzez dialog21. Poro-
zumiewanie się jest bowiem procesem towarzyszącym jednostce przez autop-
sję22, a osobiste doświadczenie jednostka poddaje subiektywnej interpretacji, 
uznając je następnie za prymarny punkt odniesienia. Zgodnie z obserwacjami 
C. Rogersa, amerykańskiego psychologa, psychoterapeuty23 i twórcy podejścia 
nazwanego terapią skoncentrowaną na kliencie (Client-Centered Therapy), 
człowiek funkcjonuje w obszarze tzw. pola fenomenologicznego. W jego ra-
mach zawierają się wszelkie jednostkowe doświadczenia, niezależnie od tego, 
czy są one świadome, czy nie. Co ważne, jak pisze Rogers, „organizm reaguje 
na pole tak, jak je doświad cza i postrzega. To postrzeżone pole jest dla jednostki 

19 C. K. Ogden, I. A. Richards, The Meaning of Meaning, New York, 1923.
20 Dla lepszego zobrazowania warto wskazać, że na przedmiot, jakim jest stół, 

istnieje wiele różnych wyrazów, które w zależności od języka brzmią inaczej, 
choć faktycznie oznaczają to samo. A zatem to, że wypowiadanym słowom 
nadajemy dany sens, zależy od pewnej konwencji, a także od szerszego 
kontekstu kulturowego. I. Niebał, op.cit, s. 201.

21 E. Griffin, op. cit., s. 66.
22 R. Craig, op. cit., s. 138.
23 Na gruncie koncepcji psychologicznych C. Rogersa uznaje się za przedstawiciela 

nurtu humanistycznego, do którego zalicza się ponadto Abraham Maslow, 
Viktor Frankl i Fritz Perls. A. Hulewska, Rozwój psychiczny człowieka w ujęciu 
humanistycznych teorii osobowości, http://www.aleksandrahulewska.pl (dostęp: 
12.06.2016).
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«rzeczywistością»”24. Innymi słowy, organizm przejawia tendencję do reago-
wania nie na samą rzeczywistość, lecz na własną percepcję tejże rzeczywistości.

Kolejne spostrzeżenie centralne dla teorii Rogersa bazuje na przekonaniu, 
że najgłębsza warstwa osobowości człowieka jest pozytywna, uspołeczniona, 
rozumna, zmierzająca naprzód i realistyczna25. Do naturalnej właściwości ludz-
kiej należy zatem dążenie do rozwoju, wzrostu, doskonalenia się i aktualizacji 
swych możliwości. W tym też celu jednostka podejmuje działania całościowe, 
zorganizowane i ukierunkowane na cel26. Na bazie powyższych konstatacji, 
w oparciu o wieloletnie doświadczenia psychoterapeutyczne i wiedzę z zakre-
su psychologii, Rogers stworzył teorię osobowości, którą zaprezentował jako 
strukturę dynamiczną. W szczegółowy jej opis naukowiec wkomponował istot-
ny dla komunikacji klinicznej komponent, za jaki uznać należy spis warunków 
optymalnych dla tworzenia dobrych relacji międzyludzkich pomiędzy klientem 
a psychologiem, które z pewną ostrożnością zaimplementować można do re-
lacji lekarz – pacjent. W ich poczet zaliczone zostało: stworzenie atmosfery 
przekonania o stosowności zachowań doradcy, jego bezwarunkowy pozytywny 
stosunek do klienta oraz zrozumienie oparte na empatii27.

Za ojca paradygmatu cybernetycznego uznaje się natomiast Norberta 
Wienera28. Autora interesowały przede wszystkim systemy złożone, metody 
zarządzania nimi oraz sposoby założonego wpływu na określone procesy 
czy zjawiska29. Wyniki prowadzonych badań Wiener konsultował oraz pro-

24 C. Rogers, Client-Centered Therapy, Boston 1951, s. 484.
25 J. Jakubowski, Zarys teorii osobowości Karola R. Rogersa, „Studia Philosophiae 

Christianae”, nr 6(1)/1970, s. 73.
26 Ibidem, s. 74.
27 E. Griffin, op. cit. s. 66.
28 N. Wiener, żyjący w latach 1894-1964, był inżynierem i profesorem 

w Massachusetts Institute of Technology (MIT). Wydana przez niego w 1948 
roku Cybernetyka lub kontrola i komunikacja w zwierzęciu i maszynie łączyła 
w sobie obserwacje procesów fizjologicznych i neurofizjologicznych z ogólną 
teorią systemów technologicznej kontroli (A. Mattelart, Społeczeństwo 
informacji, Kraków, 2004, s. 42). Samo pojęcie cybernetyki odnosi się natomiast 
do greckiego pojęcia kybernetes, oznaczającego tyle co „sternik”, „zarządca”, 
i wiązało się z próbami scharakteryzowania dziedziny sztucznej inteligencji 
(E. Griffin, op. cit., s. 56).

29 Jemu także przypisuje się autorstwo podstaw teorii informacji. 
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pagował na mających miejsce w latach 40. XX wieku sesjach i seminariach 
organizowanych przez nowojorską Fundacja Macy’ego. Wiosną 1949 roku 
jeden z cyklów spotkań naukowych poświęcony został w całości kwestii cy-
bernetyki30. Do grona słuchaczy tychże wykładów należał między innymi 
George Bateson, z którego inicjatywy, począwszy od roku 1942, współpraco-
wali ze sobą przedstawiciele różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, takich 
jak matematyka, fizyka, medycyna, antropologia, psychologia czy socjologia. 
Ich prace przyczyniły się do powstania tzw. szkoły Palo Alto31, reprezentują-
cej szczególne podejście w nauce o komunikowaniu. Elvira Garcia de Torres 
w zakresie psychologii szkołę Palo Alto zalicza do paradygmatu systemu re-
lacji, a w perspektywie nauk o komunikowaniu określa ją jako teorię relacji 
komunikowania interpersonalnego32. Przedstawiciele tzw. niewidzialnego 
college’u, którzy formalnie nigdy nie stworzyli żadnego instytutu badawcze-
go33, odrzucili wynaleziony przez matematyków i inżynierów linearny model 
komunikowania, uznając, że proces ten winien być rozpatrywany całościowo, 
jako skomplikowany układ relacji, z wyraźnym podkreśleniem roli odbiorcy 
(w miejsce matematycznego dowartościowania asymetrycznej pozycji nadaw-
cy komunikatu). Reprezentując jednak dość odmienne pryzmaty badawcze, 
przedstawiciele szkoły Palo Alto prowadzili swe studia w trzech głównych 
kierunkach – orientacji antropologicznej, psychoterapeutycznej i interakcyjnej.

Nurt antropologiczny szkoły Palo Atlo zaistniał w teorii komunikowania 
głównie dzięki dwu dokonaniom prowadzonym na gruncie badań nad komuni-
kowaniem niewerbalnym. Autorstwo pierwszego z nich związane jest z opisaną 
w Introduction to Kinesics teorią kinezjetyki Ray’a Birdwhistella z roku 1952. 
Korzystając z naukowej spuścizny Marcelu’a Maussiego, intencją badacza było 
ukazanie ciała i gestów jako istotnych elementów komunikowania34. W swej 
opublikowanej już w 1970 roku książce Kinesics and Context. Essays on Body 

B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie publiczne i polityczne, op. cit., s. 37.
30 E. G. de Torres, Szkoła Palo Alto, [w:] Nauka o komunikowaniu…, op. cit., s. 93.
31 Nazwa szkoły pochodzi od miasta Palo Alto, leżącego na przedmieściach San 

Francisco, w którym zamieszkiwała (lub w jego okolicy) część z naukowców 
skupionych wokół D. Jacksona i G. Batesona.

32 E. G. de Torres, op. cit., s. 93.
33 Z czasem miejscem spotkań członków szkoły Palo Alto stał się Instytut Badań 

nad Umysłem (Mental Research Insitute).
34 E. Maigret, op. cit., s. 137.
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Motion Communication autor przekonywał, że ruchy ciała mają swe kultu-
rowe uwarunkowania i znaczenia, a ponadto w pewnym sensie niemożliwe 
jest oddzielenie gestykulacji od przekazu werbalnego35. Wyróżnione przez 
amerykańskiego antropologa kinemy tworzą zintegrowany system komuni-
kowania się jednostki z otoczeniem, a zatem celem zrozumienia ich znaczenia, 
poddać należy analizie możliwie szeroki zbiór sygnałów tworzących swoistą 
sieć interakcji. Teza Birdwhistella potwierdzona została przez twórcę prokse-
miki Edwarda Twitchella Halla. Dokonania tego amerykańskiego antropologa 
kulturowego, opisane w pozycjach Bezgłośny język (The Silent Language, 1959), 
Ukryty wymiar (The Hidden Dimension, 1969) czy Poza kulturą (Beyond Culture, 
1976), ukazują wielowymiarowość prowadzonych badań, koncentrujących się 
zasadniczo wokół kwestii dystansów interpersonalnych i relacji przestrzennych 
pomiędzy stronami procesu komunikowania oraz problematyki komunikowa-
nia międzykulturowego36.

Orientacja psychoterapeutyczna związana jest natomiast z dokonania-
mi psychologów, terapeutów i psychiatrów skupionych wokół postaci Paula 
Watzlawicka. Kontynuatorzy myśli G. Batesona wraz z Janet Beavin i Donem 
Jackson w 1967 roku opublikowali Pragmatykę ludzkiego komunikowania. Inte-
rakcje, patologie, paradoksy, stanowiącą zbiór wyników badań nad pragmatyką 
komunikowania, a w szczególności nad zaburzeniami występującymi w obrębie 
zachowań komunikujących się jednostek37. W pozycji tej zaprezentowano po-
nadto pięć aksjomatów metakomunikacyjnych szkoły pragmatycznej, mających 

35 R. Birdwhistell, Kinesics and Context. Essays on Body Motion Communication, 
Philadelphia 1970, s. xii.

36 O zasługach Edwarda Twitchella Halla wspominać się będzie jeszcze w niniejszej 
pozycji wielokrotnie, gdyż uczony ten miał niekwestionowany wkład w rozwój 
nauki o komunikowaniu. Jego badania dotyczyły bowiem proksemiki, 
chronemiki, haptyki, podziału kultur na kultury wysokiego i niskiego kontekstu 
oraz komunikowania międzykulturowego.

37 Jak pisze B. Dobek-Ostrowska, uczeni ci prowadzili badania nad skutecznością 
terapii rodzinnych, a podstawowym założeniem ich teorii było „stwierdzenie, 
że interakcje rodzinne przypominają zamknięty system informacji. Przed 
zastosowaniem choremu odpowiedniej terapii, rozważali i analizowali cały 
powiązany system relacji rodzinnych. Ich celem była zmiana punktu widzenia 
pacjenta, a nie zrozumienie przez niego przyczyn jego problemów”. B. Dobek-
Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, op. cit., s. 48.



19Tradycje badawcze w nauce o komunikowaniu

swe zastosowanie w komunikowaniu jednostkowym bądź grupowym. Do zasad 
kontekstowo-interakcyjnego rozumienia komunikacji zaliczono przekonania, 
że: 1) nie można się nie komunikować (każdy przejaw zachowania coś komu-
nikuje, a zaniechanie komunikowania także coś znaczy); 2) każda interakcja 
posiada jednocześnie wymiar treści i relacji (co oznacza, iż „treści komunikatu 
zawartej na poziomie informacji towarzyszy zawsze poziom relacyjny, czyli 
wskazanie, jak uczestnik komunikacji interpretuje wymianę komunikacyjną 
poprzez jego stosunek do innych uczestników komunikacji, do komunikatu 
i do samego siebie”38); 3) proces komunikowania podzielony jest na sekwencje 
(choć od siebie oddzielone i występujące w pewnej kolejności, to winny być 
jednak rozpatrywane czy analizowane jako całość); 4) istnieją przekazy analo-
gowe i przekazy cyfrowe (kodowanie analogowe odnosi się do komunikowania 
niewerbalnego, przekazywanego za pomocą mimiki czy gestów, natomiast ko-
dowanie cyfrowe wiąże się z komunikowaniem werbalnym, w procesie którego 
używa się głosek, słów czy zdań); 5) interakcje w komunikacji są symetryczne 
lub komplementarne (symetryczne stosunki charakteryzują równość pozycji 
nadawcy i odbiorcy, w przeciwieństwie do relacji asymetrycznych, w których 
jeden z uczestników ma pozycje nadrzędną w stosunku do drugiego bądź po-
zostałych uczestników komunikacji)39.

Orientacja interakcyjna to nurt nawiązujący do prac Erwina Goffmana, 
amerykańskiego socjologa kanadyjskiego pochodzenia. W myśl stworzonej 
przez niego teorii jednostki kierują się w swych działaniach pragnieniem zro-
bienia na partnerach interakcji dobrego wrażenia. Piotr Sztompka, referując 
dramaturgiczną koncepcję życia społecznego, pisze, że w celu osiągnięcia 
założonych zamiarów, jednostki „posługują się całym repertuarem «kontro-
lowania wrażeń», starając się emitować pozytywne sygnały na swój temat. 
Coś nieustannie grają przed drugim, starając się przedstawić siebie samych 

38 A. Skibiński, Gregory Bateson i kontekstowa teoria komunikacji. Różnica, która 
czyni różnicę, i wzorzec, który łączy, fragment książki Homo Significus, Warszawa 
2003, s. 85, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/2850/1/Adam%20
Skibi%C5%84ski%20-%20Gregory%20Bateson%20i%20kontekstowa%20
teoria%20komunikacji.pdf (dostęp: 16.10.2016).

39 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie publiczne i polityczne, op. cit., s. 48, E. G. 
de Torres, Szkoła Palo Alto, op. cit, s. 106-109 oraz A. Skibiński, Gregory Bateson 
i kontekstowa teoria komunikacji, op. cit, s. 84-86.
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w dobrym świetle. Szczególnie dbają o swój «fronton»: wygląd zewnętrzny, 
postawę, gesty, bo to są pierwsze informacje, jakie otrzymują na ich temat part-
nerzy interakcji”40. Owa fasadowość stanowiła trzon koncepcji, gdyż zdaniem 
Goffmana „publiczność” ogląda jedynie to, co zostało dla niej przygotowane, 
nie zna kulis „spektaklu”, nie wie, jak wygląda proces dochodzenia „aktorów” 
do ostatecznej wersji przedstawienia.

W tradycji socjopsychologicznej refleksja badaczy prowadziła do syste-
matycznego opisu i obserwacji umożliwiających odkrycie „istoty” procesów 
komunikacyjnych. Przyjęcie perspektywy empirycznej ukierunkowane było 
na konstruowanie teorii charakteryzujących się, zdaniem Emanuela Kulczyc-
kiego, mocą deskryptywną i przewidującą (predywistyczną)41. W obrębie 
głównego nurtu socjopsychologicznego tworzyli m.in. tacy uczeni jak Harold 
Lasswell i Paul Lazarsfeld, a prowadzone przez nich badania, oparte na zało-
żeniach i metodologii psychologicznej, ufundowały grunt pod funkcjonalizm 
w naukach społecznych42. W jego ramach studia swe prowadził także Joseph 
Klapper, autor teorii wielostopniowego przepływu43, amerykański socjolog 
Robert Merton, kojarzony z niedogmatyczną wersją funkcjonalizmu, uwzględ-
niającą fenomeny konfliktu i zmiany społecznej44, czy Charles Wright, konty-
nuator dorobku Mertona, słynącego z wnikliwej analizy funkcji i dysfunkcji 
środków masowego przekazu45. W łonie szkoły amerykańskiej obok funk-
cjonalizmu rozwinięto również studia nad propagandą, realizowano badania 
oparte na paradygmacie behawioralnym oraz uformowała się tzw. szkoła chi-
cagowska46. W efekcie prac naukowych i badawczych prowadzonych na bazie 

40 P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2002, s. 79.
41 E. Kulczycki, Teoretyzowanie komunikacji, Poznań 2012, s. 165.
42 Dodać należy, że koncepcje strukturalnego funkcjonalizmu wywodzą się 

z tradycji socjologii oraz antropologii.
43 Teoria ta zakładała, że media są istotnym, ale nie jedynym czynnikiem 

wpływających ma ludzkie zachowania.
44 P. Sztompka, op. cit., s. 141.
45 I. Michalak, Funkcjonalizm amerykański w nauce o komunikowaniu, [w:] Nauka 

o komunikowaniu…, op. cit., s. 50.
46 Szkoła chicagowska zawiązana jest z osobą Roberta E. Parka, który jako 

pierwszy stworzył podstawy do etnograficznych badań prasy. Nic zatem 
dziwnego, że to właśnie Parka uważa się za twórcę socjologii prasy. Skupieni 
wokół jego szkoły badacze podejmują się również badań nad publicznością oraz 
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kilku paradygmatów oraz w obrębie szeroko zakrojonego pola badawczego, 
w zakresie nurtu socjopsychologicznego powstało wiele interesujących teorii. 
Wśród nich wymienić można choćby: teorię zależności mediów47, teorię po-
rządku dziennego48 oraz trzy koncepcje warte, przez wzgląd na podejmowaną 
w niniejszej książce tematykę, nieco szerszego opisu: efekt śpiocha, hipotezę 
spirali milczenia oraz teorię kultywowania postaw.

prowadzą analizy z zakresu socjologii miasta. E. Maigret, op. cit., s. 61-63.
47 Media System Dependency Theory tłumaczona jest również jako teoria 

uzależnienia od mediów. Teoria ta ufundowana została na gruncie socjologii 
amerykańskiej. Za jej twórców uważa się Sandrę Ball-Rokeach i Melvina 
Defleura. Głównym jej założeniem jest stwierdzenie, że w przestrzeni społecznej 
występują relacje zależności pomiędzy systemem mediów a systemem 
politycznym i ekonomicznym. Relacje te mają charakter symetryczny. Generują 
one relacje oparte na współpracy (co-opeartion) oraz konflikcie (conflict). Z kolei 
relacje pomiędzy osobami reprezentującymi system społeczny (najczęściej 
w roli odbiorców) a mediami polegają na zależności asymetrycznej. Ponadto 
według badaczy do normalnego funkcjonowania jednostka potrzebuje wielu 
różnych informacji, z których większość uzyskuje w kontaktach z mediami. 
W efekcie pomiędzy jednostką a mediami rozwija się system relacji zależności 
opartych na obustronnej satysfakcji wynikającej z realizacji potrzeb. Pierwszy 
obszar relacji związany jest z lepszym rozumieniem świata, siebie i innych. 
Drugi odnosi się do informacji pozwalających jednostce zorientować się 
w świecie społecznym, trzeci zaś dotyczy sfery rozrywki oferowanej przez media. 
G. Ptaszek, Psychologia mediów – historia, obszar badań i perspektywy, [w:] 
Psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, red. A. Ogonowska, 
G. Ptaszek, Kraków 2013, s. 23.

48 Teoria porządku dziennego to z kolei koncepcja Maxwella McCombsa i Donalda 
Showa. Ich badania prowadziły do konstatacji, iż z nadmiaru informacji 
w systemie społecznym media wybierają pewien niewielki fragment, który 
następnie przekazują społeczeństwu. Selekcja dokonywana jest jednak nie 
w oparciu o argumenty merytoryczne, lecz do emisji dobiera się głównie 
materiały „dobrze się sprzedające”. Przez to w przestrzeni medialnej widz 
ma do czynienia z nadreprezentacją pewnych treści (katastrofy, wypadki, 
nieszczęścia), implikujących kierowanie uwagi odbiorczej jedynie na wybrane 
uprzednio treści. Proces ten prowadzi z kolei do strukturalizacji treści oraz 
wypychania poza nawias społeczny wielu istotnych dla jednostek wiadomości. 
Zob. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, op. cit., s. 44.
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Na przełomie lat 40. i 50. ubiegłego wieku na amerykańskim uniwersytecie 
Yale powołano trzydziestoosobowy zespół, na czele którego stanął psycholog 
Carl Hovland. Zadaniem eksperymentalnej grupy badawczej, finansowanej 
w ramach projektu Fundacji Rockefellera49, było wypracowanie zestawu 

„podstawowych empirycznych twierdzeń na temat relacji pomiędzy bodź-
cami komunikacyjnymi, predyspozycjami adresatów i zmianami opinii”50. 
Wyprowadzając swe badania z prostego schematu kto, co mówi i komu oraz 
z jakim skutkiem, uczeni koncentrowali się na ustaleniu wiarygodności źró-
dła. W efekcie prac skonstatowano, że na zmianę opinii większy wpływ mają 
komunikaty pochodzące z wiarygodnego źródła niż te pochodzące ze źródeł 
mniej wiarygodnych. Jako przykład wskazywano większe oddziaływanie arty-
kułu dotyczącego skuteczności leków na przeziębienie zamieszczonego w „The 
New England Journal of Medicine” niż w przypadku tego samego artykułu, ale 
wydrukowanego w magazynie „Life”. Testując kolejne zmienne, zespół ustalił 
ponadto, że na zmianę opinii wpływ ma fachowość nadawcy komunikatu oraz 
jego rzetelność. W przypadku pierwszej zmiennej warto zatrzymać się na rozu-
mieniu fachowości przez respondentów. Otóż pojmowano ją jako sprawianie 
wrażenia, że autor wie, zna się na tym, o czym pisze. Jeśli zaś chodzi o rzetel-
ność, zauważono, że cecha ta postrzegana jest jako jednostkowe wyobrażenie 
o szczerości intencji nadawcy. Badacze Studium Postaw odkryli, że z czasem 
związek pomiędzy źródłem komunikatu a samym komunikatem ulega zatarciu, 
a zatem i różnica pomiędzy źródłem wiarygodnym i niewiarygodnym istotnie 
maleje. Jednostki zapamiętujące treść komunikatu często bowiem zapominają, 
jakie było jej źródło, przez co z upływem czasu traci ono na swym znaczeniu. 
Dopiero po jego ponownym przeczytaniu wyodrębnione zmienne znowu 
zyskują na swej istotności51. Zmianę tę badacze nazwali „efektem śpiocha”52.

49 M. Tokarz, Argumentacja i perswazja, „Filozofia Nauki”, nr 3(10)/2002, s. 5.
50 C. Hovland, I. Janis, H. Kelley, Communication and Persuasion, New Haven, 

1953, s. 17 [za:] E.Griffin, op. cit., s. 56.
51 E. Griffin, op. cit., s. 56.
52 Marek Tokarz twierdzi jednak, iż samo pojęcie „efekt śpiocha” (sleeper effect) 

zostało przez Hovlanda zapożyczone, a jego autorami byli Lumsdaine i Sheffield. 
Zob. M. Tokarz, op. cit., s. 7.
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Autorką teorii, zwanej powszechnie hipotezą spirali milczenia, jest Elisa-
beth Noelle-Neumann53. W 1947 roku ta niemiecka badaczka, dziennikarka 
i publicystka założyła odgrywający istotną rolę w politycznym życiu Niemiec 
instytut badania opinii publicznej – Institut für Demoskopie54. W 1976 roku, 
bazując na empirycznych badaniach opinii publicznej, autorka nietrafnie 
przewidziała wynik wyborów do niemieckiego Bundestagu. Fakt ten stał się 
dla niej impulsem do pogłębionych analiz nad wpływem treści przekazów 
medialnych na kształtowanie się i zmianę przekonań. Teoria Noelle-Neumann 
bazowała na stwierdzeniu, że „większość ludzi, odczuwając lęk przed izolacją, 
wyraża opinie zgodne z tymi, które uznaje się za opinię większości”55. Wiedzę 
na temat poglądów mainstreamowych uzyskują przy tym z mediów. Te zaś 
informują odbiorców o otaczającym ich świecie w sposób selektywny, prezen-
tując zazwyczaj sądy, które w ich mniemaniu cieszą się poparciem większości. 
W efekcie media przyczyniają się do nakręcania spirali milczenia, wyrzucając 
poza nawias przekazy stojące w sprzeczności z przeświadczeniami przewa-
żającymi56, a propagując większościowe, kreują je na dominujące. Jednostki 
reprezentujące zatem poglądy odmienne są w swych przekonaniach izolowane, 
przez co często nie artykułują ich na zewnątrz. W dyskursie publicznym głośno 
i aktywnie wypowiadają się natomiast ci, których poglądy zbieżne są z treściami 
prezentowanymi w mediach, co dodatkowo stwarza wrażenie homogenizacji 
opinii publicznej. Trudno zatem nie zgodzić się z opinią Magdaleny Szpunar, 
która przekonuje, że w konsekwencji sytuacja ta „sprzyja kulturowej inercji 
i utrzymaniu aktualnego status quo. Należy podkreślić, iż ta niechęć do zmia-
ny nie wynika z natury medium, a ma swe źródło w samej jednostce, która 
preferując zachowania konformistyczne, kieruje się zasadą minimaksu, która 
z punktu widzenia funkcjonowania jednostki jest najbardziej racjonalna”57.

53 E. Noelle-Neumann, Spirala milczenia: opinia publiczna – nasza skóra społeczna, 
Poznań 2004.

54 E. Szczęsna, Europejska teoria empiryczna: hipoteza spirali milczenia Elisabeth 
Noelle-Neumann, [w:] Nauka o komunikowaniu, op. cit., s. 113.

55 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, op. cit., s. 45.
56 B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 

1999, s.72.
57 M. Szpunar, Wokół koncepcji gatekeepingu. Od gatekeepingu tradycyjnego 

do technologicznego, [w:] Idee i myśliciele, red. I. Fiut, Kraków 2013, s. 59.



24 Pojęcie i istota komunikacji 

Następujące w drugiej połowie XX wieku upowszechnianie się przekazu 
telewizyjnego dało początek wielu badaniom i doprowadziło do ukucia roz-
maitych teorii dotyczących jednostkowych i społecznych konsekwencji komu-
nikowania masowego. Jednym z uczonych podejmujących się analizy wpływu 
komunikowania na proces włączania się jednostki w kulturę masową był Georg 
Gerbner, Węgier z pochodzenia. Sprawując w latach 1964-1989 funkcję dzie-
kana Annenberg School for Communication na University of Pennsylvania, 
Gerbner zgromadził wokół siebie i swych koncepcji zespół współpracowników 
badających następstwa tworzenia przez media selektywnego i iluzorycznego 
obrazu rzeczywistości społecznej. W ich przekonaniu wyobrażenia formuło-
wane przez dominujące media sterują opinią publiczną, kreując nową pod-
stawę pod kolektywne myślenie58. Stworzony przez telewizję świat w procesie 
kreowania jednostkowej tożsamości, aspiracji czy stylu życia staje się istotnym 
punktem odniesienia. Odwołując się do perspektywy funkcjonalnej, zespół 
Georga Gerbnera próbował zatem uchwycić różnice pomiędzy światem rze-
czywistym a tym prezentowanym przez telewizję oraz określić stopień i kon-
sekwencje wpływu tego medium na procesy społeczno-kulturowe. Uznano 
zatem, że w efekcie wzrostu znaczenia procesu akulturacji, dokonującego się 
nie poprzez bezpośrednie interakcje międzyludzkie, lecz dzięki zapośrednicze-
niu medialnemu, społeczeństwo amerykańskie uległo powolnemu procesowi 
transformacji kulturowej.

Za prekursorów tradycji socjokulturowej przyjmuje się językoznawców 
z Uniwersytetu w Chicago: Edwarda Sapira oraz Benjamina Lee Whorfa. We-
dle hipotezy relatywizmu językowego struktura języka danej kultury implikuje 
kształt ludzkich myśli i działań, a zatem prawdziwy świat budowany jest na czę-
sto nieświadomych, językowych nawykach grupy. Ponadto w swych badaniach 
autorzy koncentrowali się na bogactwie i sposobie używania słownictwa, gdyż 
sam język i sposób jego stosowania kształtuje jednostkowe postrzeganie oraz 
percepcję otaczającego świata. Koncepcja ta stanowiła odwrócenie dotychcza-
sowych ustaleń, bazujących na przekonaniu, że słownictwo w obrębie języków 
narodowych odzwierciedla różnice międzykulturowe59.

58 D. McQauil, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007, s. 142.
59 E. Griffin, op. cit., s. 61-63.
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W szerszym ujęciu socjokulturowym „proces komunikacji służy produk-
cji i reprodukcji porządku społecznego, będąc jednocześnie (poprzez język) 
filtrem, przez który doświadczamy rzeczywistości”60. Jednostki, pozostając 
ze sobą w relacjach komunikacyjnych, tworzą pewną rzeczywistość, a po-
dejmując się pewnych tematów, opisywanych przy użyciu określonych słów, 
rzeczywistość tę przekształcają. W praktyce funkcjonowania społeczeństw 
konkretne tematy, poprzez asymetryczny układ sił na globalnym rynku mediów, 
mogą być zewnętrznie narzucane, prowadząc do transplantacji kultury na nowe 
obszary i środowiska. Tak ujawniające się zjawiska dysfunkcji komunikowania 
masowego stanowiły przedmiot troski, ale też i badań naukowców skupionych 
wokół problematyki imperializmu kulturowego, jak to ujął twórca tej koncepcji 
Herbert Schiller61. Uznane i szeroko dyskutowane prace badawcze dotyczyły 
ponadto kwestii znaczenia kultury medialnej i jej wpływu na doświadczenia 
poszczególnych grup społecznych. Skonsolidowani od lat 60. XX wieku wokół 
Centrum Współczesnych Badań nad Kulturą na Uniwersytecie w Birmingham 
tacy badacze, jak Richard Hoggart, Raymond Williams, Edward Thompson, 
Richard Johnson czy Stuart Hall, poszukiwali wyjaśnienia roli przekazów me-
diów masowych w funkcjonowaniu społeczeństw oraz znaczenia tychże prze-
kazów dla procesów integracyjnych. Tematyką charakterystyczną dla studiów 
kulturowych (cultural studies) była jednak nie tylko kultura masowa. Badacze 
w swych pracach odnosili się również do zagadnień semiologicznych, analiz 
publiczności, prowadzili studia nad feminizmem czy w końcu ideologią i poli-
tyką62. Jak się wydaje, największym osiągnięciem szkoły kulturowej była teoria 
Stuarta Halla, ujęta w artykule Encoding and Decoding in Television Discourse 
(1973). Hall sugerował w nim, aby widowni nie traktować jako pasywnych od-
biorców kultury masowej. Należy bowiem proces komunikowania rozpatrywać 

60 E. Kulczycki, op. cit. s. 165.
61 Z teorią imperializmu kulturowego wiązać należy zjawisko ekspansji zachodnich 

wzorców kulturowych w skali globalnej. Współcześnie z procesem tym 
łączy się także omnipotentne medium, jakim jest internet, będący nowym 
kołem zamachowym procesów globalizacji i dominacji zachodnich wzorców 
kulturowych. Zob. M. Szpunar, Internet jako źródło imperializmu kulturowego, 
[w:] Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka, red. 
H. Batorowska, Kraków 2015, s.118-127.

62 A. Szkudlarek, Cultural Studies – brytyjska teoria krytyczna, [w:] Nauka 
o komunikowaniu…, op. cit., s. 178-184.
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jako strukturę zbudowaną z czterech odrębnych, lecz współpracujących ze sobą 
elementów: produkcji, cyrkulacji, dystrybucji i reprodukcji. Odejście od li-
nearnego modelu komunikowania na rzecz koncepcji dynamicznego obiegu 
stanowiło z kolei punkt wyjścia stworzenia typologii trzech możliwych typów 
dekodowania komunikatów: dominującego (gdy odbiorca wyraża aprobatę dla 
dominującej struktury ideologicznej), negocjowanego (gdy odbiorca próbu-
je dostosować przekaz do swych osobistych kodów) i przeciwstawnego (gdy 
odbiorca interpretuje przekaz niezgodnie z intencjami nadawcy, wyrażając 
sprzeciw wobec dominującej strukturze ideologicznej)63.

Badania i teorie studiów kulturowych odegrały istotną rolę w formowaniu 
się i rozwoju szkoły krytycznej w nauce o komunikowaniu. Jej początków do-
szukiwać się można w pracach szkoły frankfurckiej, która nazwę swą wzięła 
od założonego w 1923 roku i przeżywającego swój rozkwit po II wojnie świa-
towej Instytutu Badań Socjologicznych we Frankfurcie nad Menem. Choć 
jednostka ta wyrosła z marksistowskiej inspiracji teoretycznej, przez cały 
okres funkcjonowania pozostała wewnętrznie zróżnicowana. Jej przedstawi-
ciele reprezentowali przy tym wiele dziedzin i dyscyplin badawczych: filozofię, 
socjologię, muzykologię, psychologię i psychoanalizę, prawo czy ekonomię, 
prowadząc bogatą, często międzyobszarową działalność badawczą64. W nurcie 
europejskiej teorii krytycznej umieszcza się koncepcje Theodora W. Adorno, 
Waltera Benjamina, Ericha Fromma, Henryka Grossmanna, Maxa Horkheime-
ra, Karla Korscha, Herberta Marcuse i Franz Neumanna. Zdaniem Bogusławy 
Dobek-Ostrowskiej wpływ myśli frankfurckiej na współczesną naukę, w tym 
na naukę o komunikowaniu, okazał się ogromny. Na szczególne uznanie zasłu-
gują zwłaszcza psychoanalityczne prace T.W. Adorno i E. Fromma tłumaczące 
zachowania ludzkie nie tylko w odniesieniu do czynników ideologicznych, ale 
także psychologicznych, koncepcja Herbera Marcusego racjonalności tech-
nicznej, redukująca jednostkowe myślenie tylko do jednego wymiaru65, czy 
Dialektyka oświecenia, pióra M. Horkheimera i T.W. Adorno, będąca swoistym 

63 Ibidem, s. 188-189.
64 J. Gałuszka, Szkoła frankfurcka i jej wkład w rozwój teorii krytycznej, [w:] Nauka 

o komunikowaniu…, op. cit., s. 124.
65 Marcuse uważał, że amerykańskie społeczeństwo nieustannie przekarmiane 

przekazem reklamowym staje się zniewolone przez konsumpcję. Zob. T. Goban-
Klas, Media i komunikowanie masowe…, op. cit., s. 137.



27Tradycje badawcze w nauce o komunikowaniu

społeczno-filozoficznym manifestem teorii krytycznej66. Warto zaznaczyć, 
że obszar zainteresowań szkoły frankfurckiej w dużym stopniu zbieżny był z za-
kresem pola badawczego komunikologii. Jej przedstawiciele, będąc pionierami 
krytyki współczesnego społeczeństwa masowego i kultury masowej, wyposażyli 
naukę o komunikowaniu w wiele użytecznych pojęć, koncepcji czy modeli. 
Istotny wkład w tym zakresie miał wyrosły z tradycji krytycznej (uczony tzw. 
drugiej generacji szkoły frankfurckiej) Jürgen Habermas67. Ukuta przez niego 
normatywna teoria działania komunikacyjnego bez wątpienia przyczyniła się 
do rozwoju podejścia dialogowego w studiach nad komunikowaniem poli-
tycznym oraz stanowiła asumpt do dalszych badań nad wyróżnionym przez 
tego ucznia Adorno modelem działania zorientowanego na porozumienie się 
aktorów sytuacji komunikacyjnej. Na marginesie warto dodać, że sam Jürgen 
Habermas znany jest głównie z normatywnej teorii sfery publicznej.

Niejako na marginesie wyróżnionych przez Em Griffin siedmiu zasadni-
czych tradycji w nauce o komunikowaniu, których dorobek mieści się w obrębie 
amerykańskiej szkoły empirycznej lub europejskiej szkoły krytycznej, lokuje 
się ważna dla komunikologii koncepcja determinizmu technologicznego, au-
torstwa Harolda Innisa i Marshalla McLuhana oraz ich kontynuatora Derricka 
de Kerckhove’a. Utworzona w Toronto, początkowo przy wydziale ekonomii 
politycznej, specyficzna szkoła myślenia o mediach stanowiła owoc badaw-
czej i organizatorskiej aktywności doktora uniwersytetu w Chicago Harolda 
Innisa. W wydanych przez siebie dziełach Empire and Communication (1950) 
oraz The Bias of Communication (1951) ten historyk dziejów gospodarczych 
zawarł istotę swych teoretycznych koncepcji. Jego zdaniem, w „całej historii 
cywilizacji ludzkiej przeplatają się ze sobą dwa rodzaje porozumiewania się – 
mowa i pismo. Równowaga między nimi jest zjawiskiem tak pożądanym, jak 
rzadkim. Z reguły jedno przeważa nad drugim, a decyduje o tym dominujące 
w danym okresie medium”68. Brak równowagi wynika z faktu, że nowe wyna-
lazki w dziedzinie komunikowania przyczyniają się do monopolizacji środków 

66 J. Gałuszka, op. cit., s. 130.
67 S. Seredyn, Druga generacja szkoły frankfurckiej – teoria działania 

komunikacyjnego Jürgena Habermasa, [w:] Nauka o komunikowaniu…, op. cit., 
s. 147.

68 K. Wiejak, Determinizm technologiczny. Nowe spojrzenie na media, [w:] Nauka 
o komunikowaniu…, op. cit., s. 213.
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produkcji i dystrybucji wiedzy oraz informacji głównie w kręgach osób spra-
wujących władzę. Asymetryczność w dostępie do społecznie pożądanych dóbr 
godzi w układ równowagi, doprowadzając do napięć, które przemijają dopiero 
z wynalezieniem nowych form komunikowania69. Inaczej ujmując, nowe formy 
komunikowania podważają stare podstawy władzy w społeczeństwie. Zdaniem 
Innisa, wskazują na to charakterystyczne cechy kolejnych, dawnych cywilizacji, 
które wynikały z przyjętego w nich dominującego sposobu komunikowania 
się. Każda cywilizacja posiada bowiem swoją, pasującą do panujących realiów 
społecznych inklinację komunikacyjną (bias)70.

Kontynuatorem idei rozwoju społecznego badanego przez pryzmat domi-
nujących form komunikowania był uczeń Innisa – Marshall McLuhan. Jego 
zainteresowania koncentrowały się wokół zagadnień transformacyjnego wpły-
wu techniki medialnej na społeczne odczuwanie rzeczywistości. Wyposażony 
w wiedzę, że charakterystyczny dla stosunku władzy habitus korzystania z pew-
nych form komunikacji nieuchronnie prowadzi do centralizacji władzy w czasie 
i przestrzeni, McLuhan próbował zrozumieć i uchwycić rolę rozwijających się 
od lat 60. XX w. mediów elektronicznych. Jego zdaniem, odejście od ery druku 
na rzecz nowej, cyfrowej technologii miało fundamentalny wpływ na formo-
wanie się nieznanych wcześniej porządków społecznych i politycznych oraz 
samą tkankę kulturową71. Jedną z najgłośniejszych koncepcji tego kierownika 
Studiów nad Mediami na uniwersytecie w Toronto było przekonanie, że środek 
przekazu jest przekazem. Pogląd ten McLuhan argumentował obserwacjami, 
według których media przekształcają (poprzez pobudzenie) jednostkowe 
doświadczenia siebie i społeczeństwa, a wpływ ten ma większe znaczenie 
niż sama treść komunikatów. Każde kolejne medium ma bowiem zdolność 
przekraczania granic zmysłowego doświadczenia możliwego do osiągnięcia 
przez poprzednie media i dąży do zwielokrotnienia, wzbogacenia i w efekcie 
przeobrażenia doznań odbiorców72. Media stają się przez to swoistym prze-
dłużeniem zmysłów człowieka, zwiększając zasięg wzroku, słuchu, pozwa-
lając na przekraczanie barier czasu i przestrzeni. Teoria ta oraz przynoszący 

69 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe…, op. cit., s. 141.
70 D. McQuail, op. cit., s. 117.
71 S. J. Baran, D. K. Davis, S. J. Baran, D. K. Davis, Teorie komunikowania 

masowego, Kraków 2007, s. 348.
72 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe…, op. cit., s. 142.
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McLuhanowi międzynarodowy rozgłos termin „globalna wioska”, odnoszący 
się do nowej formy organizacji społecznej, mającej wyłonić się w efekcie połą-
czenia ze sobą całego świata za pomocą mediów elektronicznych, to koncepcje 
wyrosłe z optymistycznej wizji formułowania się nowej, lepszej rzeczywistości 
społecznej. Wizje apologety nowych technologii, roli informacji w globalizu-
jącym się świecie czy przekonanie, że każde medium kształtuje oblicze epoki, 
w której wyrosło, w zdecydowanym stopniu okazały się prorocze. Trudno prze-
cież zaprzeczyć, że nowe technologie w istotnym stopniu kształtują współczesne 
stosunki społeczne, wpływają na interakcje międzyludzkie czy w końcu prze-
sądzają o formułowaniu się nowych stosunków władzy i koncentracji kapitału.

1.2. Komunikacja społeczna a komunikacja kliniczna

W obrębie teorii komunikowania wyodrębnić można szereg definicji nawią-
zujących do konkretnego obszaru dociekań naukowych związanych z procesem 
porozumiewania się czy szerzej – przekazywania treści, np. komunikowanie 
społeczne, komunikowanie masowe, komunikowanie interpersonalne, komuni-
kowanie o zdrowiu czy komunikowanie kliniczne. Komunikowanie społeczne 
rozumiane jest w takim ujęciu jako najszersza kategoria pojęciowa, w obrębie 
której szczególny nacisk kładzie się na proces tworzenia, modyfikowania 
i przekazywania informacji pomiędzy osobami, grupami czy organizacjami 
społecznymi. Celem komunikowania jest przy tym „stałe i dynamiczne kształ-
towanie, modyfikacja bądź zmiana wiedzy, postaw i zachowań, w kierunku 
zgodnym z wartościami i interesami oddziałujących na siebie podmiotów”73. 
Proces transmisji przekazów w obrębie dużych społeczności, próby wywierania 
wpływu na opinię publiczną czy sterowanie uwagą w skali ponadjednostkowej 
jako działania możliwe do realizacji za pomocą co raz to nowszych technologii 
stanowią z kolei przedmiot dociekań osób badających zjawisko komunikowa-
nia masowego. Rozumieć przez nie należy taką z form komunikowania, któ-
rej istota polega na przekazaniu tych samych treści kierowanych do liczebnie 

73 Współczesne systemy komunikowania, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 1998, 
s. 11.
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wielkich, anonimowych i zróżnicowanych społecznie grup odbiorców, za po-
średnictwem urządzeń technicznych. Przekazy te docierają do wspomnianych 
grup stosunkowo szybko i, co ważne, do wszystkich mniej więcej w tym sa-
mym czasie. Ich cechą charakterystyczną jest ponadto szybka dezaktualizacja 
treści, które wypierane są przez coraz to nowo napływające informacje74. 
Komunikowanie masowe wyróżnia się przy tym szerokim zasięgiem procesu 
oraz dużą częstotliwością wysyłanych przekazów. Co podkreślić należy z całą 
mocą, ten typ komunikowania osadzony jest również na gruncie społecznej 
zgody odnośnie asymetryczności relacji pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Rolę 
nadawcy gra bowiem instytucja czy wyspecjalizowany organ profesjonalnie 
przygotowany do tworzenia, modyfikacji i przekazywania treści rozproszo-
nym, zróżnicowanym i anonimowym grupom odbiorców. Charakter bardziej 
symetryczny ma natomiast komunikowanie interpersonalne, dokonujące się 
pomiędzy dwiema osobami, które mając możliwość nawiązania osobistego 
kontaktu, poznają się i angażują w proces komunikacyjny. Co ważne, formu-
łowane przez nich przekazy mają bardzo indywidualny charakter, dostosowany 
do osobowości uczestników komunikacji oraz kontekstu sytuacyjnego, w ra-
mach którego ów proces zachodzi.

Komunikowanie o zdrowiu czy komunikowanie kliniczne to pojęcia wpi-
sujące się we wszystkie wspomniane we wcześniejszych rozważaniach obszary. 
Komunikowanie o zdrowiu to zakres analizy dotyczącej tego, jak powstają 
informacje zdrowotne oraz jak są przekazywane. Badacze koncentrują się 
zatem na ich wpływie na pacjentów, społeczności, instytucje oraz w ujęciu 
najszerszym – na politykę zdrowotną państwa75. Komunikowanie kliniczne 
to zaś system relacji komunikacyjnych zachodzących pomiędzy bardzo różny-
mi podmiotami, dotyczących kwestii medycznych lub z medycyną związanych. 
Jest to przy tym bardzo szerokie, interdyscyplinarne pole badawcze, w którego 
ramach mieści się „szereg relacji między pracownikami medycznymi oraz 
między nimi a pacjentami; relacji, które oprócz umiejętności i kompetencji 
w zakresie komunikacji interpersonalnej budowane są także przez inne różno-
rodne zależności, w tym uwarunkowania psychospołeczne, systemy wartości, 

74 Media, red. E. Banaszkiewicz-Zygmunt, Warszawa 2000, s. 96.
75 Harvard School of Public Health, [za:] T. Goban-Klas. Wprowadzenie, [w:] 

Komunikowanie o ochronie zdrowia – interpersonalne, organizacyjne i medialne, 
red. T. Goban-Klas, Warszawa 2014, s. 9.
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środowiska kulturowe i predyspozycje osobowościowe uczestników komu-
nikacji oraz niezależne od nich czynniki formalne”76. A zatem kompetencje 
z zakresu komunikacji klinicznej to kompetencje społeczne, ufundowane 
na solidnych podstawach umiejętności komunikowania interpersonalnego. 
Skuteczna komunikacja kliniczna implikuje sposób, w jaki lekarz nawiązuje 
kontakt z pacjentem i/lub jego rodziną77. Jest również swoistym fundamentem 
zaufania pomiędzy podmiotami relacji komunikacyjnej, a także zrozumienia, 
bez których trudno mówić o efektywnej diagnostyce i leczeniu, zwłaszcza 
w kontekście paradygmatu holistycznego w podejściu do pacjenta78. Rozumieć 
przez to należy nie tylko skupienie się na chorobie (wywiadzie, diagnozie, pro-
cesie terapeutycznym), ale także na osobie pacjenta (na jego szeroko pojętych 
uwarunkowaniach psychospołecznych, na emocjach, zachowaniu, języku, 
którym się posługuje).

Ocena stopnia profesjonalizmu lekarza w ujęciu obiektywnym oraz su-
biektywne poczucie sukcesu zawodowego warunkowane jest i wynika właśnie 
z umiejętności całościowego podejścia do praktykowanego zawodu oraz zależy 
od wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu wielu dziedzin i dyscyplin 
naukowych. Problem ten w odniesieniu do lekarzy POZ szeroko omawia 
na łamach „Lekarza Rodzinnego” Marek Hebanowski, wskazując na trzy klu-
czowe obszary wiedzy i umiejętności. Jego zdaniem, dziedzinę pierwszą sta-
nowi obszar intelektualny. W jego zakres wchodzą: wiedza lekarska dotycząca 
dyscyplin podstawowych, przedklinicznych oraz klinicznych. W obszarze tym 
mieści się również zdolność do wykorzystywania tej wiedzy w rozwiązywaniu 

76 J. Deręgowska, Nauczanie komunikacji klinicznej w polskich ośrodkach 
akademickich – potrzeby i perspektywy, [w:] Pomiędzy zarządzaniem procesami 
edukacyjnymi a rynkiem pracy, red. I. Werner, E. Więcek-Janka, Łódź 2014, 
s. 170.

77 Mając świadomość współwystępowania w procesie komunikowania także 
rodziny pacjenta, często nawet jako podmiotu dominującego, zdecydowano 
się jednak, aby dla jasności wywodu, odwołać się do najprostszych układów 
relacyjnych, poprzestając na przykładzie relacji lekarz – pacjent. Warto dodać, 
że przedkładane w niniejszym opracowaniu prawidłowe zasady komunikowania 
się z równym powodzeniem odnieść można także do członków rodziny lub osób 
uprawnionych do uzyskiwania informacji dotyczących chorego.

78 Komunikowanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną, red. A. Steciwko, 
J. Barański, Warszawa 2012.
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problemów klinicznych. Drugi obszar obejmuje „podstawy, motywacje do po-
znawania problemów emocjonalnych własnych i pacjentów, rozumienie po-
trzeb psychicznych i oczekiwań chorych oraz rozwijanie wrażliwości na nie”. 
I w końcu w ostatnim z wyróżnionych obszarów znajdują się umiejętności 
praktyczne, które przesądzają o zdolnościach do czynnego i skutecznego re-
agowania na afektywne potrzeby pacjenta (lub jego rodziny)79.

W postulowanych przez międzynarodowe towarzystwo EACH (The Europe-
an Association for Communication in Healthcare) zasadach szkolenia lekarzy 
do podstawowych kompetencji komunikacyjnych zaliczono obustronne korzy-
ści relacji lekarz – pacjent80. Obszerny ich katalog zaprezentowano w artykule 
Rola i znaczenie komunikacji w relacji lekarz – pacjent – rodzina. W poczet 
korzyści lekarza płynących z prawidłowej komunikacji lekarz – pacjent – ro-
dzina pacjenta wliczono:

• spadek napięcia emocjonalnego u pacjenta, pozwalający na dalszą ko-
munikację i wymianę informacji;

• uzyskiwanie bardziej precyzyjnych danych, umożliwiających skutecz-
niejsze rozpoznawanie choroby;

• zmniejszenie się oporu pacjenta wobec terapii i osoby lekarza;
• zwiększenie poziomu zaufania pacjenta wobec lekarza;
• wzrost aktywności pacjenta w terapii (przez co nie trzeba go kontrolo-

wać, gdyż samodzielnie dba o swoje dobro);
• wzrost satysfakcji z wykonywanego zawodu;
• istotny wzrost poziomu satysfakcji pacjenta (a co za tym idzie malejąca 

liczba skarg na poszczególnych lekarzy, ogólnie na służbę zdrowia, oraz 
spadek zachowań agresywnych i roszczeniowych);

• podniesienie się samooceny lekarza.
Korzyści dla pacjenta:

• pacjent ma poczucie dbałości o jego potrzeby (np. wystarczająca w opi-
nii pacjenta długość konsultacji);

• ma poczucie bezpieczeństwa i godności oraz poufności informacji;

79 M. Hebanowski, Komunikacja lekarza z pacjentem w kompetencjach lekarza 
rodzinnego, „Medycyna Rodzinna”, nr 2/1999, s. 3-4.

80 General principles for teaching clinical communication, http://www.each.eu/
wp-content/uploads/2014/07/tEACH-General-principles-for-teaching-clinical-
communication-2.pdf (dostęp: 12.01.2016).
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• ma poczucie kontroli nad własnym stanem zdrowia, gdyż towarzyszy 
mu przekonanie posiadania pełnej informacji na temat choroby;

• poczucie bycia słuchanym i rozumianym – sprawienie, że pacjent czuje 
się swobodnie, mówiąc o swojej chorobie;

• ma poczucie relacji z lekarzem opartej na więzi;
• posiada wiedzę umożliwiającą decyzyjność w terapii – m.in. informacje 

uzyskane od lekarza na temat prewencji chorób81.
Przestawiony katalog nie ma charakteru zamkniętego i adekwatnie do każ-

dego typu specjalności dopisać by można dodatkowy zestaw korzyści szcze-
gółowych. W tym jednak miejscu pragnie się jedynie zasygnalizować, że pod-
noszenie kompetencji komunikacyjnych jest korzyścią symetryczną, choć 
przejawiającą się w różnych zakresach.

1.3. Cechy procesu komunikowania

Komunikowanie kliniczne to jeden z podobszarów komunikowania spo-
łecznego. Ten zaś uznaje się za proces skomplikowany i wielowątkowy, który 
w literaturze przedmiotu charakteryzowany jest przez pryzmat siedmiu głów-
nych cech charakterystycznych. Szczegółowe ich omówienie pozwoli nie tylko 
na zapoznanie się z ogólnymi właściwościami samego procesu komunikowania, 
lecz także umożliwi i przybliży istotę procesu komunikowania klinicznego. Ko-
munikowanie zatem to przede wszystkim proces społeczny, przez co rozumieć 
należy fakt, że porozumiewanie się nie odbywa się w próżni, lecz osadzone 
jest w konkretnym środowisku społecznym82. Społeczny charakter tej relacji 
opiera się również na przekonaniu, że ma ona sens o tyle, o ile proces komu-
nikowania dotyczy pewnej grupy osób. Ponadto komunikowanie się należy 
traktować jako proces symboliczny bazujący na znakach i symbolach niejako 
zastępujących rzecz, zdarzenie czy proces. Wspólnota znaczeń i symboli jest 

81 Cyt. za: A. Włoszczak-Szubzda, M. J. Jarosz, Rola i znaczenie komunikacji 
w relacji lekarz – pacjent – rodzina, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, 
nr 3(18)/2012, s. 210.

82 S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J, K, Barge, Komunikacja między ludźmi. 
Motywacja, wiedza i umiejętności, Warszawa 2008, s. 46.
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przy tym warunkiem sine qua non porozumienia się stron relacji komuni-
kacyjnej. Do kolejnej, wartej wspomnienia cechy komunikowania należy 
wzajemność. Porozumiewanie się polega bowiem na przesyłaniu przekazu 
od nadawcy do odbiorcy i odwrotnie, z tym że pozycja tych dwu podmiotów 
może być różna: równa sobie (relacja symetryczna) lub z uprzywilejowaniem 
jednej ze stron (relacja niesymetryczna). Odebrany przekaz poddawany jest 
następnie indywidualnej interpretacji, co z kolei oznacza, że dla poprawnego 
zinterpretowania komunikatu zaistnieć musi obustronna zgodność w zakresie 
rozumienia znaczeń nadawanych konkretnym przekazom.

Komunikacja kontekstowa to piąta cecha omawianego procesu. W teorii 
komunikowania przyjmuje się, że znaczenie danego przekazu w dużym stopniu 
zależy od kontekstu, w jakim zostało umieszczone (ten sam przekaz usytuowa-
ny w innym kontekście może nabrać innego znaczenia)83, a każdy nadawca, for-
mułując przekaz, nadaje mu pewne znaczenie. Świadomość i celowość działania 
uczestników relacji komunikacyjnej wynika z zamiaru osiągnięcia pewnego 
celu. Należy przy tym zaznaczyć, że komunikaty werbalne i pozawerbalne po-
zostają ze sobą w ciągłych relacjach i nie nad wszystkimi w tym samym stopniu 
i w tym samym zakresie nadawca sprawuje kontrolę84. Na sam koniec warty 
odnotowania pozostaje fakt nieodwracalności procesu komunikowania, gdyż 
wypowiedzianego słowa cofnąć się nie da. Okoliczność ta nakłada na członków 
interakcji dodatkowe zobowiązanie odpowiedzialności za formułowane przez 
siebie myśli. W kontekście komunikacji lekarz – pacjent aspekt ten wydaje 
się wyjątkowo doniosły. Lekarz, przedstawiciel zawodu zaufania publicznego, 
winien więc do swych słów przykładać szczególną wagę. Zobowiązanie to jest 

83 Najczęściej w czasopiśmiennictwie wyróżnia się następujące typy kontekstów 
komunikacji interpersonalnej: kontekst semantyczny (wszystkie akty 
komunikacji werbalnej i niewerbalnej); kontekst interpersonalny (rodzaj 
relacji zachodzących między partnerami komunikacji); kontekst zadaniowy 
(aktywność, której dotyczy komunikacja, np. leczenie); kontekst kulturowy 
(wspólnota znaczeń pozajęzykowych).

84 Opracowanie na podstawie: B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne 
i publiczne, op. cit., s. 67; B. Sobkowiak, Komunikowanie społeczne, op. cit., 
s. 11-12 oraz Typologia kontekstów komunikacji interpersonalnej Z. Nęckiego 
i Z. Awdiejewa, [w:] Encyklopedia PWN, t. VIII, red. J. Rawicz i in., Warszawa 
2005, s. 432.
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jednak obustronne, gdyż wprowadzony w błąd lekarz, na podstawie fałszywych 
przesłanek, podejmować będzie niewłaściwe względem pacjenta działania.

1.4. Struktura procesu komunikowania

Pierwszy, trójelementowy model struktury komunikowania stworzył Ary-
stoteles, wyróżniając: mówcę, mowę i słuchacza. Od tamtego czasu w literaturze 
przedmiotu pojawiło się wiele różnych propozycji ujęcia tego procesu, wszyst-
kie z nich bazują jednak na pierwotnie wyróżnionych elementach. Współczesne 
modele komunikacyjne są niejednokrotnie bardzo skomplikowane, odwzo-
rowując wielopłaszczyznowość i wieloelementowość procesu. W niniejszym 
opracowaniu zaprezentowano jednak schemat poglądowy, który pomimo 
ograniczonej liczby elementów pozwala na uchwycenie i zrozumienie istoty 
procesu komunikowania. Należy przy tym dla rzetelności naukowej dodać, 
że model ten odnosi się do komunikowania interpersonalnego, a więc procesu 
bezpośredniej relacji międzyludzkiej. Wydaje się jednak, że pomimo swej pro-
stoty, schemat ten wiernie odwzorowuje najczęstsze typy relacji lekarz – pacjent.

Tak skonstruowany schemat ogólny zawiera w sobie pięć najistotniejszych 
elementów struktury, które poddane zostaną szczegółowemu opisowi. Ujęcie 
teoretyczne uzupełnione przy tym zostanie o aspekty praktyczne w dwóch 
kolejnych częściach książki, dotyczących już w sposób bezpośredni specyfiki 
komunikowania klinicznego.
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Schemat 1. Struktura procesu komunikowania

NADAWCA PRZEKAZ

SZUMY

SPRZĘŻENIE ZWROTNE

ODBIORCA

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Dobek-Ostrowska, 
Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, s. 73.

1.4.1. Nadawca i odbiorca
Dla zaistnienia procesu komunikowania niezbędni są przynajmniej dwaj 

jego uczestnicy. Osoby biorące udział w tym procesie różnią się pomiędzy sobą 
wieloma zmiennymi: zawodem, wiekiem, doświadczeniem, pochodzeniem, 
stanem zdrowia, stylem komunikacyjnym, językiem itp. W trakcie rozmowy 
(lub innego aktu komunikacyjnego) uczestnicy zamieniają się rolami, płyn-
nie przechodząc od roli nadawcy do roli odbiorcy. Zasadność i sensowność 
komunikowania warunkowana jest naprzemiennym wypełnianiem obu ról 
oraz interaktywnym i natychmiastowym reagowaniem na poszczególne akty 
komunikacyjne. W praktyce aktywność ta przejawia się wysyłaniem do dru-
giego uczestnika relacji sygnałów informujących go o zaangażowaniu w proces 
komunikacyjny.

Posługując się terminologią komunikologiczną, należy zaznaczyć, 
że nadawca, celem przekazania odbiorcy pewnego komunikatu, przekształca 
informację w szereg znaków umownych, obierając przy tym określony kod, 
a następnie za pomocą dostępnych w nim znaków formułuje pożądany ko-
munikat, nadając mu znaczenie. Fizyczną formą kodowania jest komunikat, 
który najczęściej tworzy się przy pomocy znaków, przyjmujących zasadniczo 
jedną z trzech form:

• pisanych (tj. grafemów) – litery alfabetu, alfabet Morse’a, zapis nutowy;
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• mówionych (tj. fonemów) – mowa, śpiew;
• obrazowych (tj. ikonemów) – schemat, rysunek85.

Komunikowanie typu face to face charakteryzuje się bardzo szeroką gamą 
zaangażowania zmysłów. Zarówno nadawca, jak i odbiorca, czynnie uczest-
nicząc w procesie komunikacyjnym, mogą analizować nie tylko dochodzące 
do nich słowa (komunikaty werbalne), ale także postawę odbiorcy, jego zacho-
wania, mimikę, sposób modulowania głosu, zabarwienie skóry, dotyk, ubiór, 
zapach i wiele, wiele innych. Prowadząc z pacjentem wywiad służący zebraniu 
wszystkich koniecznych do diagnozy informacji, warto pamiętać o tej sferze 
komunikowania. Analiza poziomu lęku, śmiałości w utrzymywaniu kontaktu 
wzrokowego, łatwość i płynność prowadzenia rozmowy, zakres słownictwa 
będącego w dyspozycji pacjenta czy w końcu ocena ogólnego wyglądu i za-
chowania pacjenta mogą być wartościowymi i przydatnymi informacjami 
o samym chorym.

1.4.2. Przekaz
Przekaz to w gruncie rzeczy istota procesu komunikowania, a najprościej 

rzecz ujmując, wszelka informacja przekazywana pomiędzy uczestnikami 
w sposób zwerbalizowany bądź też niewerbalny. Przekaz jest więc niejako ob-
szarem wspólnym, łącznikiem pomiędzy nadawcą a odbiorcą, dostarczanym 
za pośrednictwem kanału komunikacyjnego. Może on przy tym być całkowicie 
symboliczny (w komunikowaniu typu face to face) lub też stanowić techniczny 
środek transportu informacji, taki jak telefon, radio czy telewizor. Zasadniczo 
przyjąć można, że o wyborze kanału komunikacyjnego decyduje kilkanaście 
zasadniczych przesłanek. Do najistotniejszych należą: możliwość osobistego 
wpływu na odbiorcę; natychmiastowość czy też niezwłoczność sprzężenia 
zwrotnego; obszerność, szczegółowość, precyzja i konieczność utrwalania; licz-
ba odbiorców i ich odległość od nadawcy; dostępność technologii w zakresie 
mediów komunikowania czy szybkość przekazu86.

85 B. Sobkowiak, Procesy komunikowania się w organizacji, op. cit. oraz T. Lisowski, 
Ideografizacja polskiego pisma a interpretacja historycznojęzykowa, czyli co wiemy 
o dawnym systemie graficznym, „Bulletin de la Société polonaise de linguistique”, 
nr 60/2004, s. 17-27.

86 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2000, s. 45.
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Dbałość o jakość przekazu oraz sposób jego przenoszenia świadczy nie tyl-
ko o kompetencjach komunikacyjnych nadawcy, ale także o jego wrażliwości, 
uprzejmości i uważności. Rozmowa bezpośrednia w przekazywaniu informacji 
o niepomyślnym rokowaniu jest dla pacjenta szansą na uzyskanie od lekarza 
obok niechcianej diagnozy także słów wsparcia, wyrazów zrozumienia, wiedzy 
odnośnie kolejnych etapów postępowania czy zapewnienia, że pacjent „znaj-
duje się w dobrych rękach”. Umiejętność stosownego skonstruowania przekazu 
oraz dobór odpowiedniego kanału komunikacyjnego (lub inaczej środków 
komunikowania) stanowią więc kluczowe kompetencje z zakresu komunika-
cji klinicznej. Zdaniem Macieja Mrozowskiego, istnieją trzy ogólne kategorie 
środków komunikowania87:

1. Środki prezentacji (wyrażania), czyli „wszelkie formy ludzkiego za-
chowania werbalnego i niewerbalnego, w szczególności: głos, sposób 
mówienia (wysokość, siła, barwa, tempo, akcenty), wyraz twarzy 
(mimika, ruchy brwi i oczu), ruchy rąk i całego ciała (gesty, postawa, 
sposób chodzenia), usytuowanie w przestrzeni, a w pewnym zakresie 
także takie cechy anatomiczne i biologiczne jak: aparycja, kolor włosów 
i skóry, zapachy, a także makijaż, uczesanie, tatuaż oraz ubiór. Środki 
te są w istocie atrybutami ludzkiej natury i mogą najpełniej wyrażać 
(prezentować) stany ludzkiej psychiki, ale tylko w bezpośrednim kon-
takcie między nadawcą a odbiorcą, tzn. w zasięgu ich wzroku, słuchu, 
węchu czy dotyku”88.

2. Środki reprezentacji (rejestracji) – narzędzia i urządzenia techniczne, 
które stosuje się do utrwalania komunikacyjnych zachowań człowie-
ka oraz niektórych właściwości rzeczywistości materialnej. W poczet 
takowego instrumentarium wliczyć możemy zarówno narzędzia tak 
proste, jak pióro i kartka papieru, jak również technologię bardziej 
w swej budowie skomplikowaną, np. kamerę cyfrową, aparat czy choćby 
skaner pozytonowej tomografii. Istotą środków rejestracji jest swoiste 
oderwanie przekazu od osoby nadawcy, zarejestrowanie go oraz utrwa-
lenie w formie materialnej w miejscu wobec jednostki zewnętrznym.

87 M. Mrozowski, Media masowe…, op. cit. s. 17-18.
88 Ibidem.
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3. Środki transmisji, tj. wszelkie urządzenia i zespoły urządzeń wykorzy-
stywane do przenoszenia i multiplikowania zarejestrowanych uprzed-
nio przekazów, służące według Tomasza Gobana-Klasa „przesyłaniu 
oraz powielaniu zarejestrowanych symbolicznych zachowań ludz-
kich”89. Co ważne, urządzenia te nie służą do ingerowania w przekaz, 
dokonywania w nim zmian czy przekształceń, a jedynie do ich spraw-
niejszego transmitowania i dystrybuowania. Tym samym możliwym 
staje się przyśpieszenie obiegu, zwiększenie zasięgu czy poszerzenie 
kręgu potencjalnych odbiorców danego przekazu.

W praktyce, na co wyraźnie wskazuje warszawski uczony, choć łatwo wy-
różnić poszczególne środki komunikowania, o tyle precyzyjne przypisanie 
niektórych urządzeń do wybranej kategorii okazuje się nie tak prostym zada-
niem. W dobie dominacji cyfrowych środków przekazu (tzw. konwergencja 
technologiczna) możliwości urządzeń potęgują się, stając się narzędziami 
wielofunkcyjnymi. Niezależnie jednak od postępu cywilizacyjnego wskazane 
środki komunikowania ukazują zasadnicze fazy procesu mediatyzacji przekazu, 
do których zaliczyć można artykulację, utrwalanie oraz dystrybucję. Proces 
ten stanowi swoisty łańcuch komunikacyjny, w którym kolejne fazy stanowią 
przedłużenie etapów poprzednich. Sprawne posługiwanie się poszczególny-
mi środkami oraz umiejętność sprawnego ich doboru w zależności od typu 
pacjenta oraz zaistniałej sytuacji komunikacyjnej pociąga za sobą większą 
elastyczność w przekazywaniu komunikatów i wyższe prawdopodobieństwo 
przekazania informacji w sposób zgodny z założonymi intencjami.

1.4.3. Sprzężenie zwrotne
Sprzężenie zwrotne to nic innego jak informacja zwrotna przychodząca 

od odbiorcy do nadawcy. Może ona przyjmować formę sprzężenia bezpośred-
niego, przejawiającą się np. natychmiastową odpowiedzią na pytanie, lub po-
średniego, w formie odesłania nadawcy maila zwrotnego. Sprzężenie zwrotne 
to także informacja dla nadawcy, że przekaz został przez odbiorcę zauważony, 
przeczytany, zrozumiany, usłyszany itd. Transmisja reakcji odbiorcy na przekaz 
umożliwia także nadawcy przystosowanie przekazu do potrzeb, możliwości 

89 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, 
wyzwania, Kraków 1999, s. 13.
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i oczekiwań odbiorców oraz stanowi swoisty bodziec mobilizacyjny. Świado-
mość bowiem, że druga strona procesu komunikacyjnego uwzględnia opinie 
i reakcje przedmówcy, aktywizuje uczestników relacji do dalszych i bardziej 
zaangażowanych kontaktów90. Brak reakcji na wysyłane przekazy lub podej-
mowanie przez odbiorcę reakcji nieadekwatnych z perspektywy nadawcy także 
samo w sobie jest komunikatem. Tak jak brak reakcji organizmu na bodźce 
zewnętrzne stanowi dla lekarza istotną informację, tak dla na nadawcy brak 
sprzężenia zwrotnego ze strony odbiorcy staje się „wymownym” komunikatem.

1.4.4. Kontekst
Zgodnie z teorią komunikologiczną kontekstem nazywa się pewne ramy, 

w których dochodzi do procesu komunikacyjnego. Uważa się, że kontekst 
składa się z dostrzegalnych przez uczestników procesu granic pozwalających 
na ustalenie tego, co jest komunikacją i jaka ona powinna być. To także pewna 
sytuacja komunikacyjna, warunki, w jakich dochodzi do kontaktu pomiędzy 
nadawcą a odbiorcą. Wielość rozmaitych kontekstów towarzyszących pro-
cesowi komunikacyjnemu, ich wielopłaszczyznowość, wzajemna zależność 
oraz powiązanie z innymi warunkami i okolicznościami odciska, niczym jed-
nostkowe linie papilarne, unikalny wzór na każdym pojedynczym procesie. 
Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że każdy proces komunikacyjny jest 
z jakiś względów inny, a z całą pewnością z sytuacją taką spotykają się w swej 
pracy przedstawiciele zawodów medycznych. Ich praca polega na nieustannej 
komunikacji, na byciu w relacji z pacjentami i przedstawicielami własnego 
środowiska zawodowego, co wymaga dużej koncentracji na zmieniających się 
kompetencjach komunikacyjnych odbiorców oraz odmiennych kontekstach 
sytuacyjnych towarzyszącym tym relacjom. Zasadniczo wspomniane konteksty 
wyróżnia się ze względu na analizowane poziomy i aspekty (właściwości), z tym 
że o ile poziom kontekstu odnosi się do liczby uczestników procesu komuniko-
wana, to kwestia aspektów nawiązuje do psychicznego i fizycznego otoczenia 
procesu91. Do właściwości kontekstów komunikacyjnych zalicza się więc92:

1. Aspekt fizyczny, czyli otoczenie, niemal wszystko, co znajdu-
jąc się w bezpośrednim środowisku zewnętrznym, a co wpływa 

90 Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006, s. 201.
91 S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, op. cit., s. 80.
92 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne…, op. cit., s. 64.
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na jednostkowy sposób porozumiewania się: światło, temperatura, 
kolorystyka miejsca, zaduch lub hałas. Praca w nieustającym zgieł-
ku generuje szybkie zmęczenie, w przewlekłym stresie – wypalenie 
zawodowe, w zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze – infekcje; ko-
lorystyka ma zaś wpływ na jednostkowe samopoczucie (z tego też 
względu szpitalne oddziały dziecięce maluje się w pastelowymi bar-
wami, a dyskotekowe hale krzykliwymi kolorami). Te z pozoru błahe, 
często niezauważane na co dzień składowe otoczenia zewnętrznego 
mają fundamentalny wpływ na sposób nawiązywania i uczestniczenia 
w procesie komunikacyjnym.

2. Aspekt historyczny – dotyczy on takiego rodzaju sytuacji, w której 
aktorzy procesu odwołują się do innych wydarzeń z przeszłości. Do-
świadczone uprzednio sytuacje implikują osobniczy charakter relacji, 
włącznie z całkowitym wycofaniem się z życia społecznego. Odwołanie 
się zatem do autopsji drugiego uczestnika procesu może pomóc zro-
zumieć jego zachowania, reakcje, kierujące nim motywy.

3. Aspekt psychologiczny wydaje się najtrudniejszy do rozpoznania, gdyż 
nawiązuje do osobowości uczestników procesu oraz do delikatnej kwe-
stii wzajemnego dopasowania się charakterów. Warto w tym miejscu 
podkreślić, że osoby znajdujące się w obcym dla nich otoczeniu (np. 
oddziale szpitalnym), w nowej sytuacji (niepomyślne rokowania), z po-
czuciem zagubienia i niezrozumienia są jednostkami często bardzo 
wrażliwymi na ten aspekt procesu komunikowania.

4. Aspekt kulturowy, tj. cały system wiedzy, który pozwala (lub utrud-
nia) na swobodne porozumiewanie się dzięki nadawaniu symbolom 
znaczeń charakterystycznych dla pewnych grup społecznych. Różni-
ce kulturowe uwidaczniają się zarówno na poziomie rozwarstwienia 
społecznego związanego z różnym poziomem wykształcenia, za-
możności czy stylem życia, jak i w skali międzynarodowej. W obu 
przypadkach poziom rozdźwięku pomiędzy nadawcą a odbiorcą po-
wodować może istotne problemy komunikacyjne. W zakresie analizy 
aspektu kulturowego należy dodać, że globalizacja stała się procesem 
zbliżającym do siebie i intensyfikującym kontakty pomiędzy przed-
stawicielami różnych kultur. Zacieśniające się zależności i powiązania 
handlowe oraz rozwój turystyki sprawiły, że w dyskursie naukowym 
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i czasopiśmiennictwie popularyzatorskim coraz większą uwagę za-
częto zwracać na odmienności w sposobie komunikowania się osób 
będących przedstawicielami różnych kultur, religii czy światopoglądów. 
Swobodny przepływ transgraniczny stanowi nowe wyzwanie także dla 
służby zdrowia, która, zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich, nie-
mal powszechnie spotyka się z koniecznością leczenia obcokrajowców 
(zagadnieniu temu poświęcona zostanie osobna część książki).

1.4.5. Szumy
„Szumy” to termin wprowadzony do terminologii nauki o komunikowaniu 

przez Claude’a Shannona i Warrena Weavera w modelu przekazu sygnałów93. 
Pojęcie to oznacza wszelkiego rodzaju zakłócenia towarzyszące nadawaniu, 
przesyłaniu i odbieraniu sygnałów. De facto mogą one zachodzić na każdym 
etapie procesu: nadawca może zniekształcić komunikat, hałas może go zagłu-
szyć, telefon może wygenerować pogłos lub doprowadzić do przerywania po-
łączenia i w końcu sam odbiorca, zmęczony np. bólem zęba, może nie zwrócić 
uwagi na skierowany do niego komunikat. Szumy to zatem szeroka kategoria 
pojęciowa, warto więc za Magdaleną Głowik wskazać na trzy główne ich typy94. 
Pierwszym z nich jest szum fizyczny (zewnętrzny lub mechaniczny). Wiąże 
się on z fizycznymi zakłóceniami powstającymi na etapie przesyłania lub od-
bierania sygnałów. Jako przykłady wskazać należy: warkot włączonego silnika, 
szum pracującego wentylatora czy klimatyzatora, dużą odległość nadawcy 
od odbiorcy, hałas na korytarzu, wielość osób mówiących w jednym pomiesz-
czeniu równocześnie czy słoneczne okulary noszone przez rozmówcę. Przy-
kłady te mogą być potraktowane jako przejawy szumu fizycznego, ponieważ 
współtowarzysząc procesowi przekazywania sygnałów, mogą je modyfikować, 
zakłócać, częściowo zniekształcać bądź w ogóle czynić niesłyszalnymi. Szum 
fizyczny pojawiać się może nie tylko w przekazie ustnym, lecz charakteryzuje 
również inne metody przekazywania informacji. Plamy na tekście, druk prze-
bijający z odwrotnej strony, zagniecenia na papierze, zbyt ozdobne lub nie-
staranne pismo to przykłady zakłóceń w komunikacji pisemnej, potencjalnie 
implikujące odbiór przekazu niezgodny z intencjami nadawcy. Z sytuacjami 

93 E. Garcia de Torres, Szkoła Palo Alto, op. cit., s. 103.
94 M. Głowik, Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych, 

Warszawa 2004.
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podobnymi mamy również do czynienia, gdy nieopatrznie włączony w telefonie 
komórkowym słownik podpowiada nam, ale także i zmienia wpisane przez nas 
do wiadomości sms słowa. W efekcie do odbiorcy wysłana zostaje wiadomość 
o treści niezrozumiałej nawet dla samego nadawcy (!).

Do kolejnego z wyróżnionych typów zakłóceń należy szum psychiczny. 
Obejmuje on różne formy psychicznych zakłóceń wywołanych określonym 
nastawieniem, od negatywnego (uprzedzenie i nieprzychylność), po skrajnie 
pozytywne (całkowity brak krytycyzmu i uwielbienie). W kategorii tej zawie-
ra się także krytyczna ocena drugiej osoby, poczucie wyższości lub przeciw-
nie – zaniżona samoocena, depresja lub hipomania. Do szumu psychicznego 
zaliczają się ponadto ograniczenia intelektualne lub brak spostrzegawczości. 
Cechy te można uznać wręcz za klasyczny przykład zakłócenia psychicznego, 
uniemożliwiającego odebranie najistotniejszych elementów wypowiedzi lub 
wręcz zrozumienia jej w całości. Dość częstą, osobniczą przypadłością jest 
także „uciekanie myślami” lub nadinterpretacja treści, dokonywana w trakcie 
procesu odbierania przekazów. Warto bowiem zwrócić uwagę, że prowadzenie 
dwóch aktywności intelektualnych: słuchania i interpretowania oraz koncen-
trowania się na własnych przemyśleniach, nie dla każdego jest jednako osią-
galne, a przez to stanowić może istotną przeszkodę w prawidłowym przebiegu 
procesu komunikowania.

Szum semantyczny, jako ostatni z wyróżnionych typów zakłóceń, definiuje 
się natomiast jako każde, niezamierzone przez nadawcę komunikatu, a wpły-
wające na jego odbiór zaburzenie znaczenia. Powoduje on, że odbiorca pozba-
wiony jest możliwości zrozumienia lub uchwycenia znaczenia zamierzonego 
przez nadawcę. Zwykle szum semantyczny powstaje wskutek posługiwania 
się złożoną lub wysoce wyspecjalizowaną terminologią95. Warto również 
wspomnieć, że w języku potocznym coraz częściej używane jest także pojęcie 
szumu informacyjnego, rozumianego jako nadmiarowość, natłok informacji, 
który często bardziej utrudnia niż wzbogaca i urozmaica możliwości percepcji 
i wykorzystania dochodzącej do odbiorcy informacji96.

Komunikacja bezpośrednia pozwala obu uczestnikom na bieżące ana-
lizowanie dochodzących do nich i wychodzących od nich sygnałów oraz 

95 Ibidem, s. 16.
96 Słownik terminologii medialnej, op. cit., s. 208.
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prowadzenie obserwacji reakcji drugiej strony procesu. W takim, dość prostym 
układzie, niwelowanie szumów staje się zabiegiem w gruncie rzeczy automa-
tycznym, ponieważ sprzężenie zwrotne pozwala na stałe, wzajemne uzgad-
nianie sensów i negocjowanie znaczeń. W poniżej zaprezentowanym modelu 
uwzględniono dodatkowe elementy procesu komunikowania. Wynikają one 
z logiki komunikowania pośredniego, a więc takiego, które zapośredniczone 
zostaje przez przekaźnik. Model komunikowania wspomnianych już uprzednio 
badaczy – Claude’a Shannona i Warrena Weavera (z 1948 roku) – ma charakter 
linearny. Początkowo został on zbudowany celem odtworzenia modelu komu-
nikowania między maszynami (jedno źródło wysyła przez nadajnik komunikat 
do określonego adresata, a komunikat ten jest odkodowany przez odbiornik 
sygnałów), później jednak zaadaptowano go do analizy komunikowania mię-
dzyludzkiego. Uznano bowiem, że w kontaktach międzyludzkich przekaźnik 
wtopiony jest w istotę nadawcy, zaś odbiornik w osobę adresata. Formuła cy-
bernetyczna miała zatem, zgodnie z intencją autorów, charakter uniwersalny, 
stając się w późniejszym czasie podstawą do ilościowej teorii informacji97.

Schemat 2. Model Claude’a Shannona i Warrena Weavera
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Źródło: E. Garcia de Torres, Szkoła Palo Alto, [w:] Nauka o komunikowaniu. Podstawowe 
orientacje teoretyczne, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2001, s. 103.

Prezentacja niniejszego modelu ma na celu wskazanie, że wraz z pojawie-
niem się nowych elementów procesu komunikowania kontrola nadawcy nad 

97 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe…, op. cit., s. 56.
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przekazem zmniejsza się, gdyż równocześnie zwiększa się ilość miejsc występo-
wania potencjalnych zakłóceń. Korzystanie z prasy (biuletynów, ulotek), radia, 
telewizji i internetu do przekazywania informacji stanowi z jednej stronę szansę 
dotarcia z informacją do szerokiego grona odbiorców, z drugiej zaś powoduje 
istotne zagrożenia związane z brakiem możliwości kontrolowania sposobu 
odbierania i konsumowania przekazanych treści oraz podejmowania natych-
miastowych reakcji przez nadawcę w przypadku niewłaściwego zrozumienia 
przekazu przez odbiorcę.

1.5. Funkcje komunikowania

Już w starożytności podejmowano się prób opisu zjawiska komunikowania. 
Arystoteles w swej Retoryce zaprezentował czytelnikowi spójne psychologiczne 
studium procesu porozumiewania się, zwracając szczególną uwagę na elementy 
składowe tegoż procesu. W latach 40. ubiegłego wieku Harold Lasswell wskazał 
na trzy elementarne funkcje komunikowania, uwypuklając kwestie: obserwo-
wania otoczenia społecznego, podtrzymywanie relacji członków społeczeństwa 
oraz przekazywanie dziedzictwa społecznego. Typologię tę w latach 60. XX wie-
ku Charles Wright wzbogacił o dodatkowy element – funkcję rozrywkową, 
natomiast obecnie wyróżnia się sześć zasadniczych funkcji komunikowania98:

1. informacyjną, kiedy jednostka komunikuje się celem uzyskania da-
nych, wiedzy, relacji o otoczeniu, które pozwolą jej na podejmowanie 
racjonalnych decyzji;

2. edukacyjną, czyli pozwalającą na przekaz międzypokoleniowy, na ku-
mulację osiągnięć i rozwój myśli;

3. identyfikacji osobowej, gdy komunikowanie pozwala na utożsamianie 
się z pewnymi wartościami czy osobami oraz wpływa na kształtowanie 
własnego „ja”;

4. integracyjną, tj. dotyczącą mechanizmów tworzenia więzi z innymi, 
wytwarzania czegoś wspólnie, ponadjednostkowo, uczestniczenia 
we wspólnocie, podtrzymywania ładu społecznego;

98 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, op. cit., s. 68.
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5. mobilizacyjną, skupioną na zachęcaniu (dziecka do spaceru, obywatela 
do wyborów itp.), obejmującą także propagandę i perswazję;

6. rozrywkową, nastawioną na relaks, odpoczynek, emocjonalne i fi-
zyczne odprężenie. Funkcje tę przypisuje się głównie mediom maso-
wym, jednakże dokonuje się także na poziomie towarzyskim (czyli 
grupowym).

Przez wzgląd na specyfikę zawodu lekarza oraz pewne konkretne uwarun-
kowania środowiskowe wymienione funkcje w odniesieniu do komunikowania 
klinicznego ulec muszą znacznemu ograniczeniu. Lekarz, podejmując rozmowę 
z pacjentem (lub odwrotnie), motywowany jest zazwyczaj potrzebą zebra-
nia informacji (funkcja informacyjna), przekazania pewnej wiedzy (funkcja 
edukacyjna) co do np. diagnozy i dalszej procedury oraz nierzadko w celach 
mobilizacyjnych (by zachęcić pacjenta do podjęcia bądź zaniechania pewnych 
czynności). Do katalogu tego dodać by można funkcję zaspokajania potrzeb. 
Wiąże się ona wprawdzie w sposób bezpośredni z funkcją informacyjną, lecz 
w przypadku komunikacji pacjent – lekarz nabiera szczególnego znaczenia. 
Otóż elementem wartym uwypuklenia stają się motywy, dla których pacjent 
poszukuje u prowadzącego go lekarza możliwie pełnego zestawu informacji. 
Wydaje się, że główną siłą jest w tej sytuacji wewnętrzna potrzeba zapewnie-
nia sobie bezpieczeństwa, która w sytuacji lęku o własne zdrowie (zwłaszcza 
w pierwszych momentach po zakomunikowaniu diagnozy) czy zachwiania 
dotychczasowego status quo staje się potrzebą prymarną. Zebrane w proce-
sie komunikacyjnym informacje powalają pacjentowi na lepsze dostosowa-
nie się do nowo powstałych okoliczności, sytuacji życiowej oraz otoczenia 
zewnętrznego.
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1.6. Typologie aktów komunikacyjnych

W czasopiśmiennictwie i literaturze przedmiotu najczęściej wskazuje się 
na klasyfikację procesów komunikowania ze względu na następujące kryteria: 
a) zasięgu uczestników procesu komunikowania, b) kanały porozumiewania 
się, c) stosowane znaki i kody, d) cel przekazu99.

1.6.1. Zasięg uczestników procesu komunikowania
Liczbę procesów komunikowania lub skalę występowania danego typu 

komunikowania w społeczeństwie przedstawił w postaci piramidy amerykań-
ski komunikolog Denis McQuail. Jak pisze sam autor, „na każdym kolejnym 
poziomie piramidy […] znajdziemy coraz więcej przypadków, każdy poziom 
stwarza odrębne problemy badawcze i teoretyczne”100. Oznacza to, że w obrębie 
kolejnych kondygnacji tego schematu niezbędne stają się szczegółowe kom-
petencje komunikacyjne, konieczne obok tych zaliczanych do podstawowego 
katalogu. Wspomina się o tym z racji często występujących rozterek lekarzy 
mających dobry kontakt z pacjentami i cieszących się wśród nich szacunkiem, 
a pracujących w miejscach (przychodniach, szpitalach itp.) mających złą reno-
mę. Niski poziom kultury organizacyjnej, przejawiający się w sposobie funkcjo-
nowania np. przychodni, wpływa na jakość pracy lekarza oraz na nastawienie 
pacjenta względem tejże placówki i samego medyka. W efekcie komunikacja 
na poziomie instytucji ma lub może mieć wpływ na przebieg komunikowania 
się na poziomie interpersonalnym.

99 Ibidem, s. 70-86.
100 D. McQuail, op. cit., s. 36.
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Schemat 3. Piramida McQuaila – poziomy komunikowania w społeczeństwie
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Źródło: D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007, s. 36.

Dla uporządkowania wywodu warto pokrótce omówić poszczególne piętra 
piramidy McQuaila. Komunikowanie intrapersonalne, które Zbigniew Nęcki 
postuluje nazywać intrapsychicznym101, zachodzi wówczas, gdy następuje 
odbiór i reakcja centralnego ośrodka układu nerwowego na bodźce płynące 
z organizmu ludzkiego (senność, strach itp.). Znajdujące się w piramidzie ko-
munikowanie interpersonalne to z kolei proces porozumiewania się pomiędzy 

101 Poziom ten Nęcki rozumie jako „wewnętrzny dialog każdej osoby 
zaangażowanej w działanie społeczne”. Z. Nęcki, Teorie komunikowania się 
w psychologii w aspekcie relacji międzynarodowych, „International Journal 
of Management and Economics”, nr 23/2008, s. 85.
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dwiema jednostkami. Większa liczba uczestników skutkuje pojawieniem się 
zalążków interakcji społecznych. Na poziomie grupowym powstaje także 
kontrola i hierarchia społeczna. Komunikowanie między grupami odnosi się 
zaś do sytuacji, w której procesy komunikacyjne zachodzą pomiędzy dużymi 
grupami ludzkimi. W praktyce oznacza to, że dochodzi do wymiany przeka-
zów pomiędzy reprezentantami tych grup, stąd też ważnym elementem tegoż 
typu komunikowania jest kwestia ukształtowania struktury wewnątrzgrupowej 
(to typ relacji zachodzących między związkami zawodowymi, towarzystwami 
naukowymi, stowarzyszeniami itd.). Dwa ostatnie poziomy to komunikowanie 
instytucjonalne i omówione już na wcześniejszych stronach niniejszej pozycji 
komunikowanie masowe. Pierwsze z przywołanych, zwane także komuniko-
waniem organizacyjnym, powstało wraz z formułowaniem się państwowości 
(w wymiarze politycznym) oraz zakładów pracy, w których konieczny stał się 
podział pracy (w wymiarze ekonomicznym). W tym więc przypadku mamy 
do czynienia z kontaktami sformalizowanymi, w których wyraźnie zakre-
ślono role nadawcy i odbiorcy oraz doprecyzowano formę nawiązywanych 
przez nich kontaktów. Podobnie uszczegółowiony zakres ról charakteryzuje 
komunikowanie masowe. Powstało ono w momencie narodzin pierwszego 
masowego medium komunikowania społecznego w połowie XV wieku (wraz 
z pojawieniem się drukowanej książki), a następnie rozwijało się w związku 
z powstaniem prasy (XVII w.), radia, kina, telewizji i w końcu, globalnego 
w swym zasięgu internetu. Komunikowanie masowe charakteryzuje się po-
nadto profesjonalizmem działania oraz wysokim stopniem sformalizowania 
struktur wewnętrznych.

1.6.2. Kanały porozumiewania się
Wraz z rozwojem technologii teleinformacyjnej zwiększają się możliwości 

przekazywania informacji. Tradycyjna rozmowa face to face staje się w zgloba-
lizowanym świecie, zwłaszcza wśród osób żyjących w poczuciu permanentnego 
braku czasu, tylko jedną z wielu dostępnych im form nawiązywania kontaktu 
z drugim człowiekiem. Telekonferencje, telemosty, operacje przeprowadzane 
przy zaangażowaniu specjalistów przebywających poza miejscem zabiegu, 
popularność komunikatorów internetowych to jedynie przykłady wskazujące 
na następujące w środowisku medialnym zmiany. Tuż za nimi stara się nadążyć 
teoria, której zadaniem jest opis wybranego wycinka rzeczywistości, stworzenie 
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definicji, systemu pojęć, a przede wszystkim usystematyzowania faktów oraz 
wskazania źródeł ich występowania. Teoria pozwala także spojrzeć na do-
świadczane na co dzień zjawiska z szerszej perspektywy poznawczej, ujrzeć 
je w ujęciu holistycznym, w relacji przyczynowo-skutkowej. Z tego też względu 
za zasadne uznano przedstawienie trzech typów komunikowania wyróżnionych 
ze względu na charakterystyczne dla nich kanały porozumiewania się.

 » Komunikowanie interpersonalne bezpośrednie

Wspomniany już uprzednio poziom komunikowania interpersonalnego 
należy do najczęściej występujących. Dokonuje się on pomiędzy dwiema jed-
nostkami lub w zakresie niewielkiej grupy osób. Charakterystyczną jego cechą 
jest bezpośredniość, czyli „widzenie się”, co z kolei powoduje, po pierwsze, 
możliwość natychmiastowego sprzężenia zwrotnego, po drugie, sposobność 
analizy nie tylko płaszczyzny werbalnej, ale także (a może i przede wszystkim) 
niewerbalnej procesu komunikowania się.

Schemat 4. Komunikowanie interpersonalne bezpośrednie
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Dobek-Ostrowska, 
Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, s. 73.

Proces komunikowania interpersonalnego bezpośredniego scharakteryzo-
wać można ponadto w odniesieniu do dwóch zmiennych: czasu i przestrzeni. 
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W przypadku obu wskaźników dystans ten równy jest zeru102, gdyż funkcjonu-
jący w jednym miejscu rozmówcy, prowadząc rozmowę face to face, na bieżąco 
przekazują sobie komunikaty, natychmiast podejmując reakcje na dochodzące 
do nich sygnały.

 » Komunikowanie interpersonalne sieciowe pośrednie

W odróżnieniu od poprzednio omówionego, ten model komunikowania 
interpersonalnego dotyczy osób pozbawionych możliwości bezpośredniego 
kontaktu. Dokonuje się on za pośrednictwem technicznych środków komu-
nikowania. Jest to więc relacja interpersonalna, gdyż dokonuje się pomiędzy 
konkretnymi (celowo wybranymi) osobami, jednak sprzężenie zwrotne za-
chodzące pomiędzy jednostkami może być przesunięte w czasie. Ten dystans 
czasowy zależy natomiast od zakłóceń mogących występować w trakcie wyko-
rzystywania urządzeń/sieci przesyłu komunikatu. Podobnie jak w przypadku 
komunikowania kolejnego typu – medialnego – mamy do czynienia z zerwa-
niem jedności czasu i przestrzeni oraz ograniczeniem odbioru do zmysłów 
słuchu i wzroku (np. połączenie wideo). W praktyce życia codziennego proces 
ten realizuje się głównie w formie audytywnej (np. rozmowa telefoniczna, wia-
domości głosowe), audiowizualnej (wideoczat, wiadomości wideo) i wizualnej 
(sms, poczta elektroniczna, list).

Celem doprecyzowania modelu (schemat 5) należy dodać, że zaznaczony 
na rycinie strzałką komunikat może być w istocie inny w swej formie i treści 
na wejściu do kanału komunikacyjnego (A), a inny na wyjściu (A’). Pogląd 
o braku jedności w zakresie komunikatu prezentuje znana polska medioznaw-
czyni Bogusława Dobek-Ostrowska. W proponowanym przez nią modelu 
rozdział ten związany jest z osobą „bramkarza” (ang. gatekeeper), którego wy-
stępowanie bezpośrednio nawiązuje do logiki komunikowania masowego103.

102 K. Wójcik, Public Relations od A do Z, Warszawa 2001, s. 82.
103 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, op. cit., s. 77.
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Schemat 5. Komunikowanie interpersonalne sieciowe pośrednie

NADAWCA

GATEKEEPER
KANAŁ

sieci telefoniczne, 
informatyczne itp.

SZUMY

SPRZĘŻENIE ZWROTNE

UŻYTKOWNIK
SIECIKOMUNIKAT A KOMUNIKAT A’

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Dobek-Ostrowska, 
Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, s. 77.

 » Komunikowanie masowe pośrednie

Komunikowanie masowe pośrednie to inaczej komunikowanie zapośred-
niczone przez środki masowego przekazu, definiowane jako podpory tech-
niczne, niezbędne wyposażenie profesjonalnego nadawcy zwracającego się 
do szerokiej rzeszy odbiorców, pozwalające na reprodukcje pisma, przekaz 
głosu, obrazu, dźwięku. W Słowniku terminologii medialnej zaprezentowano 
natomiast znacznie szerszą definicję, uznając, że media masowe „to techniczna 
aparatura, za pomocą której wypowiedzi publiczne rozsiewane są pośrednio 
i w zasadzie jednokierunkowo wśród rozproszonej i nieustrukturyzowanej, 
rzeczywistej i potencjalnej publiczności. Tak rozumiane media masowe są jed-
nocześnie środkami dyfuzji i środkami wyrazu, które się kieruje nie do jedno-
stek jako indywiduów, ale do zamierzonej publiczności o pożądanych cechach 
społeczno-ekonomicznych i kulturowych”104. Charakterystycznymi cechami 
komunikowania masowego jest więc pośredniość procesu (oznaczająca dystans 
przestrzenny i czasowy), opóźnienie w sprzężeniu zwrotnym, profesjonalizm 

104 Słownik terminologii medialnej, op. cit., s. 117-118.
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nadawcy, anonimowość odbiorców, okrojony sposób odbioru komunikatów 
(ograniczenie do zmysłów wzroku i słuchu) oraz znacząca rola gatekeepera.

Schemat 6. Komunikowanie masowe pośrednie

NADAWCA

GATEKEEPER
KANAŁ

POŚREDNIK

SZUMY

OPÓŹNIONE SPRZĘŻENIE ZWROTNE II RZĘDU

sprzężenie zwrotne I rzędu

ODBIORCAKOMUNIKAT A KOMUNIKAT A’

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Dobek-Ostrowska, 
Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, s. 75.

Gatekeeper, jak przekonuje Magdalena Szpunar, to selekcjoner, będący 
„osobą decydującą o tym, które informacje i w jakiej formie (filtrowanie) będą 
rozpowszechniane. Inaczej ujmując, rozstrzyga on, które informacje wejdą 
do obiegu, a które nie. Ważne jest zwrócenia uwagi na fakt, iż gatekeeperzy 
przez swoje decyzje mogą realnie kontrolować poziom wiedzy w społeczeń-
stwie”105. Funkcja selekcjonera jest zatem kluczowa, gdyż osoba ta (lub gru-
pa osób) podejmuje decyzję o wyborze z wielości informacji pochodzących 
od różnych nadawców tych, które zostaną następnie przekazane odbiorcom.

Warto na koniec zwrócić uwagę na fakt, że trzy przedstawione sytuacje 
mogą się wzajemnie krzyżować. Istnieją przecież procesy komunikacyjne, 
w których nadawca poprzez środki masowego komunikowania wysyła prze-
kaz do wyselekcjonowanych grup odbiorców, one zaś informacje te przeka-
zują do szerszego grona odbiorów. Jako przykład podać można informacje 

105 M. Szpunar, Wokół koncepcji gatekeepingu…, op. cit., s. 57.
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skierowane do lekarzy mających edukować swych pacjentów o możliwościach 
szczepień przeciw grypie.

1.6.3. Stosowane znaki i kody
Komunikacja, niezależnie od kontekstu, w jakim zachodzi, przebiega 

zawsze w jednej z dwóch form: werbalnej lub niewerbalnej. Formy te zazę-
biają się wzajemnie i często ich znaczenie interpretuje się łącznie. Oznacza to, 
że proces komunikowania ocenia się przez pryzmat nie tylko tego, co zostało 
powiedziane, ale także gdzie, jakim tonem, przez kogo, jak ten ktoś wyglądał 
itd. Komunikowanie werbalne zachodzi w sytuacji konieczności wykorzystania 
języka, czyli systemu symbolicznego. Wyróżnia się przy tym dwie formy ko-
munikowania werbalnego. Po pierwsze, formę ustną, która powoduje szybsze 
sprzężenie zwrotne, przyśpiesza i ułatwia komunikowanie, ale z drugiej strony 
na jej odbiór wpływ ma szereg innych czynników (takich jak np. skrzekliwy 
głos, który irytuje, czy zachrypnięty, wzbudzający litość). Forma ustna jest przy 
tym metodą szybką, co skutkować może nadmierną pochopnością wypowie-
dzi. Druga postać komunikowania werbalnego jest natomiast pisemna. Uznaje 
się ją za formę bardziej trwałą, zazwyczaj także bardziej przemyślaną, lepiej 
ustrukturalizowaną i sformalizowaną. Z tego też względu warto zwrócić uwagę, 
że wszelkie decyzje, wnioski, nominacje, skargi, wyroki wydawane są właśnie 
na piśmie (pod rygorem nieważności). W zakresie komunikowania niewerbal-
nego zawierają się natomiast wszystkie te aspekty porozumiewania się, które 
nie opierają się na języku i służą wyrażeniu tego, co się dzieje z nadawcą106. 
Ten typ odnosi się zatem do szerokiej palety różnego rodzaju sygnałów, wśród 
których wymienić można język ciała, gesty, wygląd, a nawet zapach.

Komunikowanie werbalne i niewerbalne to dwie formy przekazu splecione 
ze sobą w sposób niezwykle ścisły. Ważność tych form jest jednak odmienna. 
Już w latach 60. ubiegłego wieku amerykański psycholog Albert Mehrabian 
przeprowadził eksperyment mający na celu sprawdzenie, na jakie aspekty 
komunikacyjne jednostki zwracają uwagę w pierwszym rzędzie. Wnioski 
pochodzące z badania ułożone zostały w tzw. regułę Mehrabiana lub regułę 
07% – 38% – 55%. Stwierdzono bowiem, że w sytuacji niejasności komunikatu, 

106 W. Laskowski, O komunikacji twarzą w twarz w perspektywie somatycznej, 
„Investigationes Linguisticae”, nr XXII/2010, s. 46.
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procentowy udział składowych w komunikacji postaw, uczuć i emocji kształ-
tuje się następująco: treść wypowiedzi 7%, brzmienie głosu 38%, komunikacja 
niewerbalna 55%107. Ustalono ponadto, że przewaga komunikowania niewer-
balnego nad werbalnym zwiększa się zwłaszcza w sytuacji braku spójności 
pomiędzy tymi formami, czyli pomiędzy tym, co ktoś mówi, a tym, jak się 
zachowuje, kiedy słowa te komunikuje. Ustaleń zespołu Alberta Mehrabiana 
nie należy stosować do wszystkich sytuacji komunikacyjnych, gdyż pod wąt-
pliwość poddać by podówczas należało zasadność pisania niniejszej książki, 
niemniej jednak waga sfery niewerbalnej jest nie do przecenienia i o różnych 
jej aspektach wspominać się będzie jeszcze wielokrotnie w dalszej części tego 
opracowania.

1.6.4. Cel przekazu
Komunikowanie werbalne to zasadniczo proces świadomy, a zatem przyjąć 

można, że jednostka, podejmując aktywność komunikacyjną, motywowana 
jest chęcią osiągnięcia założonego celu. Aby go zrealizować, nadawca dobiera 
sposób prezentowania informacji, zastanawia się nad argumentami i w koń-
cu kontroluje przebieg interakcji. W teorii wyróżnia się dwa zasadnicze cele 
komunikowania: komunikowanie informacyjne oraz perswazyjne108. Cel 
tego pierwszego leży w porozumieniu się, dzieleniu się ideami, myślami, wie-
dzą. Nadawca nie ma przy tym żadnych intencji wpływania na odbiorcę czy 
zmiany jego sposobu myślenia i zachowania. Dążenie jednostki sprowadza się 
przy tym do rzeczowego, obiektywnego i jak najpełniejszego prezentowania 
treści. W tym też celu stosuje takie techniki informacyjne, jak definiowanie 
(podejmowane w celu ustalenia znaczenia pewnych słów/pojęć); demonstrację 
(stanowiącą dopełnienie przekazu werbalnego poprzez zastosowanie dodatko-
wych technik wspomagających odbiór przekazu, np. pokazy multimedialne, 
gestykulację, prezentację sposobu użycia, praktyczny instruktaż); narrację (czyli 
inaczej relację wydarzeń, prezentowanie zjawisk czy zajść w porządku chro-
nologicznym) oraz opis (czyli charakterystykę postaci, zdarzeń czy procesów).

107 A. Mehrabian, S. R. Ferris, Inference Of Attitudes From Nonverbal 
Communication In Two Channels, „Journal Of Consulting Psychology”, 
nr 31(3)/1967, s. 252.

108 J. Kania, Komunikacja społeczna w resocjalizacji, „Edukacja Humanistyczna”, 
nr 1(26)/2012, s. 32.
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Komunikowanie perswazyjne w sposób bezpośredni wiąże się z kolei z za-
miarem wywarcia wpływu na innych, koncentruje się na takim prezentowaniu 
treści, aby druga strona dobrowolnie, bez przymusu podjęła działania zgodne 
z wolą nadawcy. Jak przekonywał Andrzej Zwoliński, perswazja jest „metodą 
oddziaływania, która polega na skłanianiu ludzi do zaakceptowania naszych 
poglądów i celów na podstawie przekonywania, pozyskiwania ich zaintereso-
wania, zrozumienia i aprobaty naszych zamiarów i racji”109. Warto przy tym 
wspomnieć, że sama treść przekazu nie jest obiektywna, lecz spreparowana 
bywa w sposób umożliwiający konsekwentną zmianę sposobu myślenia od-
biorcy. Komunikowanie perswazyjne zwane jest także w literaturze przedmiotu 
procesem interaktywnego uzależnienia, ponieważ w momencie sprzężenia 
zwrotnego obserwuje się, że odbiorca podporządkowuje się nadawcy, przyj-
mując jego komunikaty w zamian za realizację pewnych życzeń. Dochodzi tym 
samym do pewnego uzależnienia się stron procesu komunikowania, w którym 
jedna strona kształtuje zachowania, a druga, czerpiąc z tego procesu konkretne 
korzyści, podporządkowuje się intencjom nadawcy110.

Wspomniane połączenie nadawcy i odbiorcy w procesie perswazyjnym 
może mieć różne rozmiary, od uzależnienia i wpływu niewielkiego, do wręcz 
całkowitej, bezrefleksyjnej postawy odbiorcy, pozostającego pod bezwarunko-
wym wpływem nadawcy propagandzisty. Z punktu widzenia zarówno nadawcy, 
jak i odbiorcy dominujący w procesie komunikowania typ perswazji przybiera 
jedną z trzech form. Perswazja przekonująca ma miejsce wówczas, gdy obie 
strony relacji dążą do wzajemnego porozumienia (nawet jeśli ma się to odbyć 
kosztem części pierwotnych życzeń czy zamierzeń). Jako etyczna forma per-
swazji przekonywanie stanowi element procesu prewencyjnego czy terapeutycz-
nego. Aksjologicznie neutralna jest również perswazja nakłaniająca, choć jej 
ocena zależy od jednostkowego sposobu stosowania. Przekonywanie do pew-
nych postaw, idei i zachowań może być wykorzystywane skutecznie w procesie 
diagnostycznym czy wychowawczym, będącym postępowaniem etycznym, lub 
też może stanowić fundament przekazu propagandowego, nachalnej reklamy, 
niespełniającej standardów komunikowania etycznego. Jeszcze głębsze zmiany 
w sposobie myślenia i zachowania odbiorcy niesie ze sobą komunikowanie 

109 A. Zwoliński, Słowo w relacjach społecznych, Kraków 2003, s. 257.
110 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, op. cit., s. 85.
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z zastosowaniem perswazji pobudzającej. Jej celem jest wręcz narzucenie od-
biorcy określonego wzorca myślenia i zachowania. To swego rodzaju indok-
trynacja, dokonująca się za pomocą chwytów socjotechnicznych, manipulacji 
odbiorcą, fałszowania czy wyrywkowego traktowania rzeczywistości. Na plan 
pierwszy wysuwa się zatem intencja nadawcy do „wdrukowania” odbiorcy 
pewnej wizji otaczającego go świata, bardzo wyraźnie wyeksponowana w na-
chalnych akcjach propagandowych.

Oddziaływanie na nadawcę tak, aby skłonić go do zachowania czy my-
ślenia zgodnego z intencjami nadawcy, jest nie lada sztuką. Z drugiej strony 
na co dzień spotykamy się z wielością tego rodzaju komunikatów. Warto 
więc zwrócić uwagę na rodzaje używanych przez nadawców argumentów 
perswazyjnych oraz na fakt, że granica pomiędzy oddziaływaniem etycznym 
a pozostającym poza jego ramami jest dość umowna i niejednokrotnie przez 
nadawców niezauważalna. Poniżej, w oparciu o propozycję Zbigniewa Nęc-
kiego, wymieniono rodzaje argumentów perswazyjnych111:

1. Obietnica nadawcy: Jeżeli posłuchasz, dam ci nagrodę.
2. Groźba nadawcy: Jeśli nie posłuchasz, zemszczę się, ukarzę cię.
3. Wróżba pomyślna: Jeśli posłuchasz, wszystko ułoży się dobrze.
4. Wróżba pesymistyczna: Jeśli nie posłuchasz, wszystko ułoży się źle.
5. Okazanie sympatii: Posłuchaj mnie, bo przecież się lubimy (ze względu 

na naszą znajomość masz być posłuszny).
6. Apel wdzięczności: Powinieneś mnie słuchać ze względu na to, co dla 

ciebie robię/zrobiłem.
7. Apel moralny: Każdy przyzwoity człowiek, uważający się za uczciwego, 

powinien mnie słuchać.
8. Model hedonistyczny: Będziesz miał dużo przyjemności, gdy posłuchasz 

i zrobisz, co proponuję.
9. Apel – przestroga: Nie posłuchasz – będziesz cierpiał.
10. Obwinianie: Jeżeli nie będziesz posłuszny, zadasz mi cierpienie, będziesz 

winny całemu nieszczęściu.
11. Wzór pożądany: Człowiek wybitny (wielki, znany, mądry…) na pewno 

by mnie posłuchał.

111 Cyt. za: Z. Nęcki, Materiały do warsztatów „Profesjonalne negocjacje w biznesie”, 
CEG Info Training, Kraków 2008, s. 20.
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12. Wzór potępiany: Tylko człowiek niemądry (drań, samobójca) mnie nie 
słucha.

Niemal każdemu, czy to w kontakcie ze współpracownikami, czy z najbliż-
szymi członkami rodziny, zdarza się używać wymienionych argumentów, choć 
dostosowuje się je oczywiście do bieżących potrzeb i okoliczności. W pracy 
lekarza, zwłaszcza zaangażowanego w niesienie pomocy swoim pacjentom, 
pokusa sięgania do argumentacji perswazyjnej wynika częstokroć z dbałości 
o dobrostan podopiecznych. Niezależnie jednak, czy jest ona podyktowana 
troską o pacjenta, czy przekonaniem o bezalternatywności sugerowanego le-
czenia, warto podjąć refleksję nad tym, czy chcąc wpłynąć na innych, po prostu 
nimi nie manipulujemy.
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Rozdział 2 
Relacja lekarz – pacjent

Człowiek jest istotą społeczną, a zawód lekarza należy do profesji, rzec 
by można, wyjątkowo społecznych. Permanentne funkcjonowanie w otoczeniu 
ludzi powoduje, że codziennie spotykają się oni z wieloma bardzo różnymi 
sytuacjami komunikacyjnymi. Część z nich jest wyjątkowo trudna, inne przy-
chodzą ze względną łatwością. Problem tkwi jednak w tym, że – niezależnie 
od posiadanych kompetencji – otaczający ich ludzie, a zwłaszcza pacjenci, 
oczekują rozmowy. Potrzeba wymiany informacji, opinii czy doświadczeń 
wypływa także ze środowiska zawodowego, od innych lekarzy, personelu po-
mocniczego czy pionu administracyjnego. Dlatego też tak ważna dla komfortu 
pracy jest umiejętność sprawnego komunikowania się. Sprawnego, czyli efek-
tywnego, ale także – co bardzo ważne – nieobciążającego. Chodzi bowiem o to, 
by rozmowa z drugim człowiekiem stanowiła naturalny, niemal niezauważal-
ny elementem praktykowania zawodu. A zatem im mniej wysiłku wkłada się 
w rozmowę, z tym większą swobodą się do niej przystępuje. Warto zatem inwe-
stować w podnoszenie kompetencji komunikacyjnych, gdyż warto pozostawać 
z pacjentem czy jego rodziną w relacjach życzliwości i wzajemnego szacunku. 
Warto rozmawiać – to slogan, który pomimo niezmiennie głębokiego sensu, 
nieco się zdewaluował. Powszechnie używany, nie skłania już do namysłu lub – 
gorzej – wywołuje uśmiech lekceważenia. A jednak warto rozmawiać, a lekarz 
rozmawiać po prostu musi. Dlatego też w dziewięciu krótkich punktach zostaną 
ujęte argumenty przemawiające za doskonaleniem warsztatu komunikacyjnego.

 » Osoba chętnie rozmawiająca ma lepsze kontakty z otoczeniem.

Wydaje się, że dość powszechnym i oczywistym działaniem każdej jednostki 
znajdującej się w położeniu (sytuacji) nowym, niejasnym lub trudnym jest po-
szukiwanie osoby mogącej udzielić jej niezbędnych informacji. Szkopuł jednak 
w tym, że z osobami mającymi opinię mruka trudno się rozmawia, raczej się 
ich nie lubi, a spotkanie oko w oko traktuje jak swoistą ostateczność. A cont-
rario, z osobami komunikatywnymi chętnie się rozmawia i chętnie sięga się 
do ich zasobów wiedzy. Lekarz – jak pisze Tomasz Sobierajski – to w pewnym 
sensie pracownik stanowiska obsługi klienta. Profesjonalne przygotowanie 
się do wykonywanego zawodu wymaga zatem nie tylko wiedzy technicznej 
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i merytorycznej, ale również pozyskania umiejętności miękkich, w tym 
socjopsychologicznych112.

 » Rozmowa pozwala na formułowanie własnych oczekiwań 
względem otoczenia.

Budowa prawidłowo skonstruowanego przekazu pozwala na zakomuni-
kowanie otoczeniu własnych potrzeb. Tym samym, po pierwsze, zwalnia się 
odbiorców z obowiązku domyślania się, o co mogło chodzić osobie nadawcy, 
a po drugie, wyraźne sformułowanie własnych potrzeb legitymizuje prawo 
do upominania się o możliwość ich realizacji. Zanim więc jednostka oskarży 
drugą osobę o zaniechanie wykonania pewnych czynności, warto, aby uprzed-
nio zastanowiła się, czy skutecznie poinformowała ją o swoich potrzebach.

 » Mówiąc, jednostka informuje o sobie, czyli pozwala się poznać.

W tym przypadku nie chodzi o afiszowanie się z przekonaniami czy ujaw-
nienie tajemnic, lecz jedynie pokazanie pewnych cech osobowości, takich jak 
poczucie humoru, dystans do siebie, asertywność, hobby lub po prostu tego, 
co się lubi, a czego nie. Ciekawość, jak przekonuje Aleksandra Weinzieher, 
to podstawowe ludzkie pragnienie nadające życiu sens113, a ciekawość drugiej 
strony jest naturalną potrzebą osób, które mają ze sobą częsty kontakt. Postawa 
lekarza tworzącego liczne bariery czy uciekającego w „papiery” buduje mało 
komfortową atmosferę rozmowy, sprzyjając ponadto nieufności i podejrzeniom.

 » Mówiąc, wyznaczamy granice.

Charakterystyczny dla jednostek typ narracji stanowi przesłankę do ana-
lizy dystansu dzielącego partnerów procesu komunikacyjnego. Język formal-
ny jest zatem komunikatem, w który wpisane są pewne bariery, natomiast 
przyjacielska pogawędka świadczy o relacjach zażyłych. Słowa mają więc moc 
regulowania dystansu i stawiania granic. Podobne znaczenie ma tembr gło-
su i sposób jego modulowania. Sprawnie operujący swymi kompetencjami 

112 T. Sobierajski, 33 czytanki o komunikacji, czyli jak być dobrym lekarzem i nie 
zwariować, Warszawa 2014, s. 33.

113 A. Weinzieher, Motywacja jako główny czynnik rozwoju osobowości 
z wykorzystaniem narzędzia Reiss Motivation Profile, „Coaching Review”, 
nr 1(7)/2015, s. 118.
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komunikacyjnymi nadawca ma świadomość, że sposób, w jaki pokieruje roz-
mową czy przyjęta przez niego strategia proksemiczna determinują dystans 
dzielący go od partnera rozmowy114. Warto przeto pamiętać, aby w relacjach 
z pacjentem ten dystans był obustronnie satysfakcjonujący.

 » Rozmawiając, kontrolujemy przebieg interakcji.

Rozmowa bezpośrednia pozwala na podejmowanie natychmiastowych re-
akcji (sprzężenia zwrotnego) adekwatnych do poziomu wzajemnego zrozumie-
nia i pojawiających się emocji. Uważne słuchanie i obserwowanie rozmówcy 
umożliwia prowadzenie rozmowy w sposób maksymalizujący efektywność 
procesu komunikowania115. Inaczej winno się zatem rozmawiać z dzieckiem, 
inaczej z jego rodzicem, inaczej gdy rodzice powstrzymują emocje, w inny 
sposób gdy są u progu wytrzymałości nerwowej116. I w końcu, kontrolując 
przebieg procesu komunikacji, jednostki przyjmują inną postawę w sytuacji 
kontaktu z pacjentem pasywnym, a inną, gdy jest on agresywny. Rozmawiając, 
zwiększa się skuteczność pracy, gdyż dobrze poinformowany pacjent wie, jak 
stosować się do zaleceń, dzięki czemu leczenie przebiega sprawniej, a pacjent 
kilkakrotnie nie wraca z tym samym problemem.

114 J. Jacko, Proksemiczne strategie autoprezentacji, [w:] Problemy współczesnej 
praktyki zarządzania, red. S. Lachiewicz i M. Matejun, Łódź 2007, s. 447.

115 W bardzo interesujący sposób o komponentach efektywności komunikacji 
lekarz – pacjent pisze Barbara Jacennik. Uważa ona, że z perspektywy pacjenta 
najważniejsze są: satysfakcja pacjenta, chęć korzystania z usług tego samego 
lekarza, liczba poleceń innym pacjentom, zapamiętywanie i stosowanie się 
do zaleceń lekarza oraz poprawa stanu zdrowia. W poczet wspomnianych 
komponentów, mierząc proces z perspektywy lekarza, wlicza się: satysfakcję 
zawodową lekarza, liczbę wizyt pacjentów nowych i kolejnych, pozyskiwanie 
informacji o objawach, historii choroby, czynnikach ryzyka, przekazywanie 
stosownych zaleceń, zlecanie badań, kierowanie pacjentów na konsultacje 
specjalistyczne lub do szpitala oraz – podobnie jak w przypadku pacjenta 

– poprawa stanu zdrowia chorego. B. Jacennik, Komunikowanie lekarzy 
z pacjentami – makro procesy w mikro perspektywie, [w:] Komunikowanie 
o ochronie zdrowia…, op. cit., s. 64.

116 D. Delikat, Jak zbudować przyjazne relacje z małym pacjentem i jego rodzicem, 
Merck 2015.
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 » Rozmowa pozwala wiedzieć, a nie jedynie się domyślać.

Częsty błąd pracownika kontaktującego się z dużą liczbą petentów polega 
na wnioskowaniu o jego cechach na podstawie wyglądu czy zachowania. Tak 
zwane pierwsze wrażenie jest niezwykle ważne, ale nie może zastępować np. 
wywiadu lekarskiego. Rozmowa, będąca symetryczną relacją komunikacyjną, 
pozwala pacjentowi wypowiedzieć się, a lekarzowi uzyskać informacje „z 
pierwszej ręki”. Swoistą wartością dodaną bezpośrednio i rzetelnie przepro-
wadzonego wywiadu lekarskiego jest zmniejszenie odpowiedzialności medy-
ka za niepozyskane informacje. Jeśli bowiem pacjent pewnych informacji nie 
przekazał, nie może oczekiwać, że lekarz się ich domyśli (a następnie, niejako 
na podstawie swych wyobrażeń, podejmie stosowne działania).

 » Mówiąc, konkretyzujemy własne myśli.

Myśli niewypowiedziane często pozostają jedynie wstępnie zarysowane, 
natomiast wypowiedziane na głos układają się w pewien logiczny ciąg.

 » Rozmowa upodmiotawia strony relacji.

Zmiana społeczna, która dokonała się w ostatnich latach, wpłynęła na prze-
kształcenie postrzegania roli klienta na szeroko rozumianym rynku gospodar-
czym. Obecną perspektywę nazwać można „klientocentryczną”, co oznacza 
stawianie klienta w centrum relacji urząd – klient czy firma – klient. Przyzwy-
czajeni do takiego traktowania pacjenci przenoszą na grunt służby doświad-
czenia zdobyte na rynku komercyjnym, domagając się np. „równego traktowa-
nia” czy natychmiastowego umówienia na wizytę. Pacjent chce być przy tym 
podmiotem procesu leczenia, chce być informowany i lubi wpływać na własny 
los. Ponadto kontakt z nieznanym i strach o zdrowie wywołują zagubienie 
i frustrację, a brak informacji ze strony lekarza stan ten pogłębia. Upodmio-
towienie relacji lekarz – pacjent przejawiać się może w czynnościach nawet 
najprostszych. Otóż przekazywane w czasie kolejnych czynności informacje 
wpływają na zmniejszenie poziomu lęku chorego i redukują napięcie wywołane 
stresem. Osoba wiedząca, co się z nią dzieje, łatwiej godzi się na kolejne zabiegi 
i z większym zaufaniem podejmuje współpracę z lekarzem prowadzącym117.

117 Warto w tym kontekście wspomnieć o istotnej zasadzie wiążącej się 
z zagadnieniem „właściwego poinformowania”. Zdaniem Mariusza Jagielskiego, 
warunkiem podjęcia przez pacjenta świadomej zgody na jakiekolwiek 
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 » Rozmawiając – uczymy (się).

Podstawową funkcją komunikowania jest przekazywanie informacji, ale 
także, o czym wspomniano na wcześniejszych stronach książki, edukowanie. 
Lekarz podejmujący swe czynności może z jednej strony instruować pacjenta 
o przyczynach postępowania, podnosząc jego poziom wiedzy w danym zakre-
sie, z drugiej strony – formułując szerszą wypowiedź – może uczyć młodszych 
lekarzy lub osoby mniej doświadczone. Pozyskując natomiast informacje od in-
nych, ma on ponadto sposobność konfrontowania własnej diagnozy, wiedzy 
i doświadczenia z innymi lekarzami, nieraz wiele od nich się ucząc.

Dziewięć wymienionych powyżej argumentów przemawiających za tezą, 
że warto zadbać o jakość relacji z pacjentem, nie wyczerpuje oczywiście całości 
tematu, lecz stanowi jedynie swoiste wprowadzenie w problematykę komuni-
kowania się lekarza z chorym.

czynności względem niego podejmowane jest skuteczne poinformowanie go. 
Autor wskazuje, że spełnienie wymogu „właściwego poinformowania” zależy 
od kilku czynników. Pierwszy z nich wiąże się z faktem, „iż osoba, która udziela 
zgody, musi uzyskać wszystkie informacje pozwalające ocenić, czy wyrażenie 
zgody jest zgodne z jej interesem”. Właściwość dotyczy ponadto czasu i formy 
przekazania informacji. A zatem przekazanie informacji za późno lub w formie 
utrudniającej jej zdekodowanie przez odbiorcę (np. klisza RTG) także uznaje 
się za niewłaściwe poinformowanie. Innym czynnikiem jest przekazanie 
informacji pełnej („na gruncie ochrony danych osobowych za właściwy wzorzec 
w tym względzie uznaje się przepisy określające wymagany zakres informacji 
w ramach tzw. obowiązku informacyjnego w przypadku zbierania danych”) 
wraz ze wskazaniem ewentualnego ryzyka związanego z wykorzystaniem 
zgromadzonych informacji. Na koniec warto jeszcze dodać, że warunku 

„właściwego poinformowania” z pewnością nie spełnia informacja blankietowa, 
mówiąca o miejscu pozyskania dalszych, szerszych czy pogłębionych danych 
(np. strona www). M. Jagielski, Pojęcie świadomej zgody w naukach prawnych, 
[w:] Realizacja zasady informed consent w kontekście relacji lekarz – pacjent. 
Wyzwania i bariery rozwojowe w Polsce, Materiały z seminarium ekspertów 
zorganizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy 
z Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie 12 marca 2011 r., Warszawa 2012, s. 27-28.
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2.1. Wspólny obszar kompetencji komunikacyjnych

Przychodzi pacjent do lekarza.
 – Panie doktorze! Pies mnie ugryzł!
 – A gdzie Pana ugryzł?
 – Za spożywczym, panie doktorze.

Dobrze znany żart, choć nie śmieszy jak kiedyś, znakomicie jednak pokazu-
je sytuację braku porozumienia z rozmówcą. Przychodzące w takich sytuacjach 
na myśl potoczne powiedzenie o tym, jak to gadał dziad do obrazu…, mające 
na celu ukazanie absolutnego braku możliwości zrozumienia się nadawcy z od-
biorcą (lekarza z pacjentem), paradoksalnie wskazuje na obustronny niedosta-
tek kompetencji komunikacyjnych. Dobry rozmówca to taki, który charakte-
ryzuje się umiejętnością rozpoznania kompetencji komunikacyjnych partnera 
oraz dąży do poszerzenia wspólnego obszaru tych kompetencji. W momencie 
zatem zaistnienia opisanego zdarzenia, zamiast negatywnej etykietyzacji roz-
mówcy, warto dokonać swoistego „zeskanowania” pacjenta. Czynność ta po-
winna koncentrować się na pozyskaniu odpowiedzi na pytanie, kim jest chory: 
jakie ma wykształcenie, gdzie mieszka, jakiego używa słownictwa, jak się wypo-
wiada, czy zdradza po sobie prowadzony styl życia118. Warto przy tym pamiętać, 
że uzewnętrzniane oznaki statusu mogą być równie dobrze próbą „zmylenia 
przeciwnika”. Społecznie podzielane normy oraz proste klucze dekodowania 
statusów można z łatwością ominąć. Jednostki mają bowiem tendencję do ma-
skowania np. niskiego statusu materialnego przez zakup „markowej” odzieży. 
Poczucie bycia „dobrze ubranym” (cokolwiek by to nie oznaczało) poprawia 
samoocenę, dodaje wiary w siebie, a przede wszystkim umacnia w przekonaniu, 
że nie jest się „gorszym”. Naturalna ludzka potrzeba pokazania się z możliwie 
najlepszej strony sformułowana i rozwinięta została w teorii symbolicznego 
dopełniania siebie Roberta A. Wicklunda i Petera M. Gollwitzera. Zgodnie 

118 Maciej Mrozowski uważa, że zmienne socjo-demograficzne (płeć, wiek, 
wykształcenie, środowisko życia) oraz wspólnoty kulturowe (społeczności 
lokalne, subkultury stylu życia) są czynnikami najmocniej standaryzującymi 
kompetencje komunikacyjne. Zob. Teorie komunikowania społecznego, 
www.id.uw.edu.pl/~mrozowski/WOK-2008.ppt, s. 14 (dostęp: 18.10.2016) oraz 
M. Mrozowski, Media masowe, op. cit., s. 27.
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z jej założeniami, „jeżeli jednostka usilnie dąży do określonej tożsamości 
(pragnie być kojarzona z określoną rolą społeczną), a jednocześnie spostrzega 
niekompletność projektowanej definicji siebie, to będzie skłonna poszukiwać 
jej wskaźników zastępczych”119. I tak niepracujący ojciec narzeka w gabinecie 
lekarskim na permanentny brak czasu (pokrywając dyskomfort bycia bezro-
botnym), a nic niepojmująca z lekarskich słów kobieta, ze wzrokiem pełnym 
zrozumienia, akceptująco kiwa głową. Pozory mylą. Czym więcej w procesie 

„skanowania” zbierze się danych łączących się ze sobą w spójną całość, tym dla 
zaistniałej sytuacji komunikacyjnej lepiej. Posiadanie tych, być może powierz-
chownych danych, stwarza jednak podstawy do wnioskowania o potrzebach, 
oczekiwaniach czy preferowanych środkach komunikacyjnych pacjenta.

Postawa otwartości na spostrzeganie potrzeb pacjenta w znacznym stop-
niu ułatwia porozumiewanie się oraz może prowadzić do oszczędności czasu. 
Gdy bowiem uskarżający się na bóle pleców pacjent po raz kolejny pojawia się 
w gabinecie, warto zadać sobie pytanie o to, czy nie przyszedł po prostu poroz-
mawiać, nawiązać tak rzadkie dla niego relacje społeczne. I choć oczywiście 
nie należy bagatelizować problemu medycznego, to winno nadać mu się od-
powiednią wagę. Oczekiwaniem tego pacjenta nie jest więc milczące, wnikliwe 
badanie stanu poszczególnych części ciała oraz ciche wypisanie stosownych 
medykamentów, lecz wręcz przeciwnie – nawiązanie z nim rozmowy, sponta-
nicznej, nawet luźno związanej z „problemem”, krótkiej lecz życzliwej120. Tego 

119 M. Cebula, Konsumpcja statusowa – między praktyczną świadomością 
a strategicznym działaniem, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4/2013, s. 7.

120 Na marginesie raz jeszcze warto podkreślić wagę bieżącego informowania 
pacjenta o podejmowanych względem niego czynnościach. A zatem 
przykładając do klatki piersiowej stetoskop, można poinformować chorego, 
dlaczego się to robi, a podając szczepionkę, należy uprzedzić pacjenta, że przez 
3-4 sekundy może poczuć ukłucie i lekkie szczypanie. Pacjent poinformowany 
zawczasu, nie czuje strachu przed niewiadomym i z większym spokojem 
poddaje się kolejnym czynnościom. Ponadto, „informując pacjenta na bieżąco 
o przebiegu wizyty i badania, zredukujesz jego lęk, zyskasz zaufanie i skłonisz 
go do współpracy”, przekonują autorzy akcji „Gazety Wyborczej” Leczyć 
po Ludzku (Efektywna komunikacja lekarza z pacjentem. Poradnik dla 
lekarzy o skutecznych metodach przełamywania barier w relacji z pacjentem, 
http://bi.gazeta.pl/im/4/10135/m10135204,LECZYC-BROSZURA.pdf, 
s. 8 (dostęp: 12.11.2016). 
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rodzaju relacja może być dla niego na tyle satysfakcjonująca, że z radością 
(i przekonaniem, że nic mu nie dolega) powróci do domu. Nieprawidłowe 
rozpoznanie potrzeby może go natomiast skłonić do ustawienia się w kolejce 
do następnego lekarza. Motywem implikującym tego rodzaju zachowanie jest 
konieczność zrealizowania rzeczywistej, nie zaś zwerbalizowanej potrzeby.

Zebranie wspomnianych informacji może być ponadto wskazówką od-
nośnie preferowanych sposobów komunikacji. Oznacza to, że pacjenci mają 
różne systemy i przyzwyczajenia w zakresie pozyskiwania, gromadzenia, prze-
chowywania i przetwarzania informacji. Dla niektórych jedyną możliwą formę 
komunikacji stanowi rozmowa face to face, dla innych dogodniejszą jest telefon, 
e-mail czy strona www. Elastyczność w tym zakresie nie okazuje się zbyt duża, 
ze szkodą dla obu stron relacji. Dla pacjenta konieczność osobistego donosze-
nia wyników badań, które z laboratorium otrzymał drogą elektroniczną, jest 
sporym i – należy przyznać, niepotrzebnym utrudnieniem. Także dla lekarza 
forma pośredniego kontaktu ze znanym sobie pacjentem mogłaby stanowić 
istotną oszczędność czasu.

W kontekście preferowanych kanałów komunikacyjnych docenić należy 
szczególną rolę środków reprezentacji (rejestracji), jaką jest zwykła kartka 
papieru. Technika ustnego przekazania pacjentowi niektórych zaleceń ma cha-
rakter ulotny, przez co część koordynatów zostaje przez pacjenta (zwłaszcza 
zdenerwowanego) zapomniana niemal natychmiast po przekazaniu. Rejestracja 
komunikatu w formie pisanej może być również zastosowana w przypadku 
konieczności notowania przez pacjenta niepokojących go objawów, dat/go-
dzin, dawek, ciśnienia, temperatury czy innych istotnych informacji. W ten 
sposób pacjent (a zwłaszcza ten o niższych kompetencjach) przekazuje ca-
łościowy, zorganizowany, spisany i odtwarzalny zbiór informacji. Na portalu 
medycznym Chemioterapia dla pacjentów, zachęcając chorych do zadawania 
lekarzowi prowadzącemu pytań, sugeruje się spokojne zanotowanie wszystkich 
niepokojących zagadnień i przyjście z nimi na wizytę. Autorzy wpisu sugerują 
wręcz, że „jeżeli na wizytę przyjdziesz z pytaniami przygotowanymi na kartce, 
to będziesz również mógł obok nich notować odpowiedzi, których udzieli 
Ci lekarz. Pomoże Ci to wrócić do pytań i odpowiedzi w dowolnym momen-
cie, np. w domu”121. Nie jest przecież tajemnicą, że pacjenci zapominają nazw 

121 Pytania do twojego lekarza, http://www.pacjenci.chemioterapia.pl/
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leków, mylą dawki, gubią się w meandrach medycznej terminologii, mieszają 
przyczyny ze skutkami. Kartka, a do niej długopis to niezmiennie doskonałe 
środki komunikacyjne, z których warto korzystać.

Na koniec raz jeszcze należy wrócić do zasygnalizowanego na początku 
wspólnego obszaru kompetencji jako warunku porozumienia się z pacjentem. 
Maciej Mrozowski kompetencje kulturowe rozumie jako „zdolność do komuni-
kowania, która obejmuje ogół wiedzy, umiejętności i sprawności określających 
zakres możliwości porozumiewania się człowieka z otoczeniem – zarówno 
z pozycji nadawcy, jak i odbiorcy przekazów werbalnych i niewerbalnych”122. 
Celem efektywnego porozumienia się nadawcy i odbiorcy niezbędne staje się 
zatem wypracowanie (posiadanie) wspólnego obszaru kompetencyjnego. Zda-
niem Mrozowskiego, na początku sytuacji komunikacyjnej stoi zawsze „jakiś” 
obszar, natomiast punktem dojścia jest jego powiększenie.

Schemat 7. Obszary wspólne kompetencji komunikacyjnych nadawcy i odbiorcy

NADAWCY  ODBIORCY

NADAWCA ODBIORCA
OBSZAR

WSPÓLNY

NADAWCA ODBIORCA
OBSZAR

WSPÓLNY

KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Mrozowski, 
Media masowe. Władza, rozrywka, biznes, s. 28.

index.php?dzial=&mid=6&parent=1 (dostęp: 20.10.2016).
122 M. Mrozowski, Media masowe, op. cit., s. 27.

 
 oob odbiorcanadawca obszar

wspólny
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W praktyce chodzi więc o to, aby rozmawiając z pacjentem, mieć wzgląd 
na jego predyspozycje i dostosowywać swój sposób rozmowy do jego/jej 
kompetencji. Ujmując rzecz w skrócie, jeśli pacjent wypowiada się swobodnie, 
składnie, używaną medyczną terminologię stosuje zgodnie z jej znaczeniem, 
wygląda przy tym na osobę inteligentną i dbającą o higienę, nawiązuje kontakt 
wzrokowy i do tego za pomocą różnych znaków werbalnych i niewerbalnych 
daje odczuć, że rozumie dochodzące do niego komunikaty, to uznać podów-
czas można, że standardowa rozmowa zapewne takiemu pacjentowi wystarczy 
(choć i w tym przypadku warto zapisać podstawowe dane i zalecenia na kartce). 
Jeśli natomiast ma się do czynienia z osobami, u których diagnozuje się niski 
poziom kompetencji komunikacyjnych, warunkiem porozumienia się jest 
próba takiego dostosowania się do możliwości pacjenta, aby w efekcie pacjent 
ten wszedł w posiadanie niezbędnych mu informacji (został skutecznie poin-
formowany). Dla przykładu do tych, co niedosłyszą – należy mówić głośniej, 
upewniając się, czy dobrze zrozumieli; tym, względem których ma się podej-
rzenie, że słabo widzą – na kartce notuje się wyraźnie i wielkimi literami; gdy 
istnieje przypuszczenie, że nie jest się rozumianym – należy mówić wolniej, 
wyraźniej, używając zdań prostych, nie stosując żadnej skomplikowanej ter-
minologii. Na koniec warto również, kontrolując poziom zrozumienia prze-
kazu, zwrócić się do pacjenta z prośbą, aby na podstawie spisanej mu notatki 
odtworzył przekazane mu zalecenia.

Reasumując, profesjonalizm lekarza przejawia się w skuteczności działania 
we wszystkich trzech aspektach: wiedzy, praktyki oraz kompetencji miękkich. 
Efektywność leczenia zależy więc również od umiejętności skutecznego komu-
nikowania się z pacjentem, co oznacza przekazywanie mu informacji adekwat-
nie do posiadanych przez niego kompetencji kulturowych i komunikacyjnych. 
Zadaniem lekarza jest zatem nie tylko diagnoza stanu pacjenta, lecz również 
jego predyspozycji komunikacyjnych oraz takie moderowanie przebiegiem 
tego procesu, aby w jego rezultacie pacjent pozyskał i zrozumiał konieczne 
dla jego zdrowia informacje.
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2.2. Typologia relacji lekarz – pacjent

Zarówno specyfika pracy lekarza, jak i wielowariantowość osobowości 
pacjentów oraz ich rodzin generują rozmaite sytuacje, w których lekarze 
muszą jakoś na co dzień się odnajdywać. W efekcie przez lata praktykowania 
każdy wypracowuje sobie charakteryzujące go habitusy, które potem jak kalkę 
stosuje już niemal bezwiednie. Koncentracja na istocie rzeczy, na przypadku 
medycznym, na leczeniu, na boczny tor odsuwa kwestię relacji z podmiotem 
tychże zabiegów. Dodatkowo, w natłoku obowiązków, zwyczajnie zaczyna 
brakować czasu, aby zatrzymać się choćby na chwilę, „stanąć obok” i z pew-
nym dystansem przyglądnąć się jakości swojej pracy. Zwłaszcza gdyby chcieć 
ją ocenić z podejmowanej tu perspektywy komunikacyjnej. Dlatego też dużym 
ułatwieniem jest analiza komparatywna prowadzona w odniesieniu do czterech 
typowych relacji na osi lekarz – pacjent – jego rodzina. Mirosław J. Jarosz, Zofia 
Kawczyńska-Butrym oraz Anna Włoszczak-Szubzda na łamach czasopisma 

„Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” prezentują cztery możliwe rodzaje kon-
taktów zachodzących pomiędzy leczącym a leczonym123. Dorobek intelektualny 
socjologii medycyny pozwala ponadto, aby wspomniane modele interakcyjne 
opisywały nie tylko charakter samej relacji, lecz przede wszystkim odgrywane 
w każdym układzie modelowym specyficzne role społeczne124. Ważną w tym 
kontekście uwagą jest podkreślenie faktu, że w przeważającej mierze to lekarz 
ma decydujący wpływ na charakter realizującego się układu.

123 M. J. Jarosz, Z. Kawczyńska-Butrym, A. Włoszczak-Szubzda, Modele 
komunikacyjne relacji lekarz – pacjent – rodzina, „Medycyna Ogólna i Nauki 
o Zdrowiu”, nr 3(18)/2012, s. 212-218.

124 Filozoficzne, społeczne i prawne aspekty nauki o zdrowiu, red. A. Janaszczyk, 
L. Wengler i in., Gdańsk 2012, s. 48.
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Tabela 1. Typy modeli relacji lekarz – pacjent w ujęciu komunikologicznym

TYP KOMUNIKOWANIA ROLA LEKARZA ROLA PACJENTA ROLA RODZINY
CECHY  

KOMUNIKACJI  
LEKARZA

autorytarny
dominująca,
autorytarna,
nakazująca

bierna,
podporządkowana,

wykonawcza
nie ma znaczenia

duży dystans,
komunikacja 

jednokierunkowa,
bariera w kontaktach 

z rodziną,
zahamowania 

w relacjach z pacjentem

paternalistyczny
dominująca,

paternalistyczna,
informująca

podległa,
podporządkowana,

odbierająca informacje

statystująca,
mało znacząca,

pośrednia

komunikacja 
dwukierunkowa

bez wyraźnego dystansu 
emocjonalnego,

biorąca pod uwagę 
kwestie rodzinne 

pacjenta

kooperacyjny
współpracująca,

doradcza,
częściowo partnerska

współpracująca,
częściowo decyzyjna 

i partnerska

częściowo wpływająca 
na decyzję,
asystująca

dobra w relacjach 
z pacjentem 

i jego rodziną,
adekwatny dystans 

emocjonalny,
biorący pod uwagę 
model rodziny i role 

jego członków

partnerski

zaangażowana, 
współpracująca,

partnerska,
empatyczna

zaangażowana, 
współpracująca,

partnerska,
empatyczna

zaangażowana, 
współpracująca,

partnerska,
empatyczna

adekwatne 
zaangażowanie 

emocjonalne,
doradztwo 

pozamedyczne,
pełny kontakt 
z pacjentem 

i jego rodziną

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. J. Jarosz, Z. Kawczyńska-
Butrym, A. Włoszczak-Szubzda, Modele komunikacyjne relacji lekarz – pacjent – 

rodzina, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, nr 3(18)/2012, s. 212-218.

2.2.1. Model autorytarny
Model autorytarny charakteryzuje się prostym schematem nadawczo-od-

biorczym, w którym lekarz informuje pacjenta, a chory wykonuje zalecenia. 
Asymetryczność takiej relacji widoczna jest także w czasie nawiązania dialogu. 
Lekarz bowiem de facto nie rozmawia, lecz „informuje się” u pacjenta, pozysku-
je dane, które są mu niezbędne do fachowego świadczenia usługi medycznej. 
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W modelu tym „przyjmuje się, że kliniczna wiedza medyczna i doświadczenie 
zawodowe są wystarczającym profesjonalnym gwarantem zapewniającym pa-
cjentowi poczucie bezpieczeństwa i właściwą relację z lekarzem oraz pożądany 
efekt leczenia. Nie dostrzega się w nim (poza pewnymi elementami psychologii 
klinicznej) szczególnej potrzeby dodatkowego kształcenia lekarza w zakresie 
jego interpersonalnych relacji z osobą chorą, a tym bardziej z jej rodziną”125. 
Tym samym rodzina staje się nieistotnym otoczeniem zewnętrznym dla nie-
zrównoważonej relacji lekarz – chory, w której rola tego drugiego sprowadza 
się do biernego wykonawstwa, pełnego podporządkowania i emocjonalnego 
wycofania.

Do modeli autorytarnych zaliczyć można funkcjonalny model relacji 
lekarz – pacjent autorstwa Talcotta Parsonsa (1951). W ujęciu tego ame-
rykańskiego socjologa interakcja pomiędzy stronami ma charakter asyme-
tryczny, gdyż społeczna rola lekarza przydaje mu prawo do autorytatywnego 
decydowania o całej osobie pacjenta pod względem zarówno psychicznym, 
jak i fizycznym126. Uprzywilejowana pozycja społeczna lekarza względem 
pacjenta „wynika po pierwsze, z ich odmiennego nastawienia, z których 
pierwszy wykazuje postawę obiektywną, tj. kieruje się on uniwersalizmem 
(jednakowe i profesjonalnie traktowanie pacjenta), emocjonalną neutralnością 
(zachowuje dystans wobec sytuacji pacjentów), a także zachowuje specyficz-
ność oddziaływań (koncentruje się na problemach zdrowotnych pacjentów). 
Pacjent natomiast koncentruje się głównie na emocjonalnym aspekcie owej 
interakcji, co związane jest z dążeniem do zniwelowania wszelkich obaw zwią-
zanych z jego stanem zdrowotnym i odczucia ulgi w przypadku pojawienia 
się bólu czy cierpienia”127. Różnice te legitymizują społecznie zróżnicowane 
i społecznie akceptowane role. Otóż rolą lekarza jest przywrócenie zdrowia 
choremu, co uprawnia go do dostępu do cielesności pacjenta oraz zobowią-
zuje do posiłkowania się w procesie diagnostyki i terapii całą swą wiedzą 
i umiejętnościami. Pacjent natomiast zostaje zobligowany do poszukiwania 
pomocy oraz dążenia do przywrócenia zdrowia, gdyż jego choroba jest dys-
funkcją i zaburza normalny bieg życia społecznego. Wedle funkcjonalistów 

125 M. J. Jarosz, Z. Kawczyńska-Butrym, A. Włoszczak-Szubzda, op. cit., s. 215.
126 A. Zembala, Modele komunikacyjne w relacjach lekarz – pacjent, „Zeszyty 

Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ – Nauki Ścisłe”, nr 11(2)/2015, s. 37.
127 Filozoficzne, społeczne i prawne aspekty nauki o zdrowiu, op. cit., s. 48.
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choroba uniemożliwia wykonywanie społecznie powierzonych jednostce ról, 
co wpływa niekorzystnie na całe najbliższe otoczenie chorego. Rola pacjenta 
należy zatem do ról przejściowych, a chory dla dobra całego społeczeństwa 
winien czynić starania, by powrócić do zdrowia i wykonywania swych ról128.

W modelu autorytarnym jednostkę postrzega się „jako maszynę, a zada-
niem lekarza jest interwencja w celu przywrócenia sprawności zaburzonych 
mechanizmów”129. Mając na względzie fakt, że istnieją sytuacje kliniczne, wy-
muszające na lekarzu przyjęcia na siebie całej odpowiedzialności za przebieg 
leczenia oraz uznając, że układ autorytarny jest tylko jednym z możliwych 
typów relacji lekarza z pacjentem, Thomas Szasz i Marc Hollender zapro-
ponowali model alternatywny i bardziej względem funkcjonalnego otwarty. 
Ich koncepcja oparta została na wyróżnieniu de facto trzech różnych typów 
modelowych130.

Tabela 2. Trzy modele relacji lekarz – pacjent w ujęciu 
Thomasa Szaszy i Marca Hollendera

MODEL ROLA LEKARZA ROLA PACJENTA
KLINICZNE  

ZASTOSOWANIE  
MODELU

CHARAKTER RELACJI

aktywność – pasywność
aktywna

(lekarz decyduje, 
co robić)

pasywna (niemożliwość 
reakcji lub obojętność)

narkoza, śpiączka, 
ostry uraz

rodzic – niemowlę

kierownictwo 
– współpraca

wskazówki ze strony 
lekarza (lekarz 
mówi, co robić)

kooperacja
(pacjent słucha 

i stosuje się do zaleceń)
choroby ostre, zakażenia rodzic – dziecko

obustronne uczestnictwo
pomaga pacjentowi 

zrozumieć siebie 
i swoją sytuację

uczestnik relacji 
partnerskiej 

(korzystający 
z wiedzy eksperckiej)

choroby
przewlekłe, 

psychoanaliza
dorosły – dorosły

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Szasz, M. Hollender, A Contribution 
to the Philosophy of medicine. The Basic Models of the Doctor-Patient Relationship, 

„AMA Archieves of Internal Medicine”, nr 97(5)/1956, s. 585-592.

128 A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2012 , s. 176-179.
129 A. Zembala, op. cit.,, s. 38.
130 T. Szasz, M. Hollender, A Contribution to the Philosophy of medicine. The 

Basic Models of the Doctor-Patient Relationship, „AMA Archieves of Internal 
Medicine”, nr 97(5)/1956, s. 586-587, http://www.conovers.org/ftp/The-Basic-
Models-of-the%20Doctor-Patient-Relationship.pdf (dostęp: 12.10.2016). 
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Trzy typy modelowe Thomasa Szaszy i Marca Hollendera prezentują wie-
lość sytuacji klinicznych implikujących konieczność wypełniania przez lekarza 
i pacjenta swych ról w różny sposób i z odmiennym natężeniem. W sytuacji 
narkozy czy śpiączki z oczywistych względów rola pacjenta sprowadzona zo-
staje do „cichego” i całkowicie biernego uczestnictwa. Ten sam pacjent może 
w sytuacji polepszenia stanu swego zdrowia wejść w inny układ modelowy. 
Wydaje się zatem, że oba modele wzajemnie się uzupełniają, pozwalając na do-
określenie szerokiego spektrum potencjalnych możliwości zaistnienia sytuacji 
komunikacyjnych.

2.2.2. Model paternalistyczny
Model paternalistyczny odwołuje się do konieczności wejścia w relację 

z pacjentem, a także w niektórych przypadkach i z jego rodziną. Pozycja 
chorego zostaje zatem wyeksponowana, jednakże jego rola nadal pozostaje 
drugoplanowa, mało znacząca i wciąż bierna. W dalszym ciągu to bowiem 
lekarz jako dobry i troskliwy przewodnik otacza pacjenta swą opieką, często 
daleko wybiegającą poza medyczne zabezpieczenie. Profesjonalizm zawo-
dowy rozumiany jest zatem nie tylko jako „techniczne świadczenie usługi”, 
lecz także jako „przejęcie opieki”, zagwarantowanie pacjentowi możliwie 
wysokiego poziomu komfortu psychicznego, aczkolwiek mierzonego miarą 
nie pacjenta, lecz lekarza. On bowiem ma w tej relacji pozycję dominującą, 
decydującą i podporządkowującą sobie pacjenta, który niczym dziecko od-
dane zostaje pod nadzór patrona. Należy przeto zwrócić uwagę, że lekarz 
przejmujący opiekę nad pacjentem wchodzi z nim w relację emocjonalną. 
Zależy mu także na kontakcie z rodziną, która w tej relacji wypełnia funkcję 
jedynie statystującą.

2.2.3. Model kooperacyjny
Ten typ relacji ma charakter symetryczny. Lekarz, przejmując opiekę nad 

pacjentem, wchodzi z nim w układ komunikacyjnej zależności i współpracy. 
Zdaniem autorów typologii, model kooperacyjny „zakłada pewien zakres part-
nerstwa i współpracy między lekarzem a pacjentem oraz lekarzem a rodziną 
pacjenta. Wymaga zbliżenia emocjonalnego (zawodowej więzi emocjonalnej) 
między partnerami, w którym lekarz nie pozostaje obojętny wobec problemów 
swoich pacjentów i ich rodzin, pozostając jednak poza systemem społecznym 
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rodziny uwzględnia problemy zarówno pacjenta, jak i jego rodziny, ale kon-
centruje się na pacjencie”131. Rodzina odgrywa zatem rolę wspierającą pacjen-
ta w chorobie oraz służenia mu pomocą w sytuacjach konieczności podjęcia 
decyzji. Zarówno pacjent, jak i jego najbliżsi stanowią istotny, wzajemnie 
uzupełniający się podmiot dobrej, opartej na obopólnych korzyściach relacji 
dwustronnej.

2.2.4. Model partnerski
Ostatni z typów modelowych wskazuje na głębokie zaangażowanie lekarza 

w chorobę pacjenta. Ma się przy tym na myśli nie tylko stawianie diagnozy 
i ukierunkowywanie leczenia, lecz także wejście w głębsze relacje interperso-
nalne i grupowe. Lekarz partner wspiera pacjenta i jego bliskich, towarzyszy 
im w trudnościach związanych z zaburzeniem normalnego schematu funkcjo-
nowania, radzi i podpowiada, jakiej i gdzie szukać pomocy, jest empatyczny 
i nastawiony na dialog, chętny do identyfikowania problemów najbliższych 
członków rodzinny. Tego typu relacja wymaga od lekarza zarówno wysokich 
kompetencji komunikacyjnych, jak i dużej aktywności. W relacji partnerskiej 
pacjent i jego rodzina są czynnymi, zaangażowanymi partnerami komunika-
cyjnymi. Ich rolą jest aktywne wspieranie wysiłków lekarza, współuczestnictwo 
w stawianiu diagnozy, monitorowanie przebiegu leczenia oraz poszukiwanie 
najlepszych rozwiązań dla zaistniałej sytuacji. Model ten więc zakłada, że ro-
dzina jako system społeczny otwiera się na lekarza, przyjmuje go jako równo-
rzędnego członka i traktuje w sposób partnerski.

Wspomniane modele relacji lekarz – pacjent mają charakter przykładowy 
i każdy z nich posiada pewien zestaw zalet i wad132. Ponadto każdy z nich 
wymaga od lekarza zaangażowania, nie każdy jednak daje zaangażować się 
pacjentowi. Brak zrozumienia pomiędzy stronami może zatem wynikać z in-
nych oczekiwań odnoszących się do wspomnianej typologii. Rodzina biernie 

131 Ibidem, s. 216.
132 Wśród innych propozycji wartym odnotowania jest koncepcja 

medycyny narracyjnej. Zob. P. Qualtere-Burcher, Re-thinking the 
Doctor – Patient Relationship: A Physician’s Philosophical Perspective, 
praca doktorska przedłożona na University of Oregon w 2011 r, 
https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/12146/
qualtereburcher_Paul_phd2011fa.pdf?Sequence=1 (dostęp: 12.10.2016).
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przyglądająca się wysiłkom lekarza i niepodejmująca absolutnie żadnej współ-
pracy może być przyczyną jego frustracji. Analogicznie autorytarny lekarz, 
konsekwentnie na bok odsuwający dynamicznych i zaangażowanych rodziców 
chorego dziecka, rodzi w nich poczucie marginalizacji, niezadowolenia czy 
wręcz bezsilności.

2.3. Znaczenie emocji w relacjach interpersonalnych

Wiele osób ma problem z nazywaniem własnych emocji, gdyż albo się 
nad nimi nie zastanawia, albo nie ma po temu odpowiednich kompetencji. 
Świadomość oraz umiejętność opisywania własnych emocji jest natomiast 
podstawowym warunkiem tworzenia właściwych relacji komunikacyjnych. 
Gdy jednostka pragnie przekazać ważną dla niej informację, z którą wiąże się 
pewien stan afektywny, dobrze, aby zdawała sobie z niego sprawę. Problem 
w tym, że w sytuacji, gdy targają nią tzw. sprzeczne uczucia, samo zdefinio-
wanie natury tych sprzeczności nastręcza jej mnóstwo kłopotów – czy są one 
bowiem odmienne, niezgodne czy przeciwstawne? Pozornie różnica może wy-
dawać się mało istotna, aby jednak poradzić sobie z towarzyszącym jednostce 
dyskomfortem, niezbędne staje się rozpoznanie własnego stanu emocjonalnego.

Emocje to, zdaniem Andrzeja Dąbrowskiego, „stany psychofizyczne sys-
temu umysł – mózg – ciało w świecie, […] to jeden ze sposobów percepcji 
rzeczywistości, na którą składają się różnego rodzaju obiekty”133. Z obiektami 
tymi wiążą się pewne świadome bądź nieświadome wartościowania. Jeśli w od-
niesieniu do ważnego dla jednostki celu pewne zdarzenia ocenione zostaną 
jako istotne, to niemal automatycznie sklasyfikowane zostają jako sprzyjające 
celowi lub zagrażające. W pierwszym przypadku to wartościowanie prowadzi 
do doświadczania emocji pozytywnych, w drugim zaś do przeżywania emocji 
negatywnych. Znowu zatem osoba świadoma swych stanów emocjonalnych 
jest w stanie zbudować komunikat w sposób bardziej spójny, ponieważ warstwa 
jej przekazu werbalnego będzie zgodna z warstwą przekazu niewerbalnego 

133 A. Dąbrowski, Czym są emocje? Prezentacja wieloskładnikowej teorii emocji, 
„Analiza i Egzystencja”, nr 27/2014, s. 130.
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(pomijam działania świadomie wprowadzające odbiorcę w błąd). Z tego też 
względu tak bardzo istotny wydaje się najpierw namysł nad emocjami wła-
snymi, a dopiero później formułowanie adekwatnych do nich komunikatów.

Schemat 8. Kołowy model emocji Roberta Plutchika

Źródło: R. Plutchik, The Nature of Emotions, „American Scientist”, nr 89/2001, s. 349,  
za: W. Duch, Wstęp do kognitywistyki, materiały dydaktyczne udostępniane na stronie  

https://www.fizyka.umk.pl/~duch/Wyklady/Kog1/11-5-limbiczny.htm (dostęp: 13.11.2016).

Za klasyczny model emocji uważa się koncepcję Roberta Plutchika z 1980 
roku134. Ten amerykański psycholog zaproponował wyodrębnienie ośmiu 
emocji podstawowych135 oraz zestawu emocji drugo- i trzeciorzędnych, będący 

134 R. Plutchik, Emotion: A Psychoevolutionary Synthesis, New York 1980.
135 Warto przy okazji dodać, że polskie tłumaczenie koncepcji doczekało się wielu 

wersji, w efekcie czego nie ma zgodności ani jednomyślności w zakresie przyjętej 
terminologii. W niniejszym tekście przyjmuje się za: M. Jarymowicz, K. Imbir, 
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mieszanką emocji prymarnych. Główna myśl autora odnosiła się do przekona-
nia, że emocje podstawowe występują w czterech zasadniczych diadach. Każda 
z par reprezentuje przeciwstawną sobie emocję, a zatem występowanie jednej 
wyklucza obecność drugiej.

 » Diada I: wstręt – lubienie (loathing – admiration)

Duet ten prezentuje odruchowe reakcje na bodźce zmysłowe. Zdaniem 
Marii Jarymowicz i Kamila Imbira, „w przypadku emocji pierwotnych chodzi 
o odruchowe reakcje na bodźce zmysłowe: odrazy bądź przyjemności (sma-
kowych, węchowych, dotykowych, wzrokowych czy słuchowych)”136. Ozna-
cza to, że w sytuacji odczuwania przyjemności jednostka dąży do ponowienia 
kontaktu i zapamiętania danego zdarzenia jako pozytywnego. Inaczej dzieje się 
w przypadku doznania odrazy, która motywuje do zerwania kontaktu i trzyma-
nia się względem danego przedmiotu z daleka. Warto zauważyć, że pomocną 
wskazówką do rozpoznania danego stanu emocjonalnego jest komunikacja 
niewerbalna. Osoba czująca odrazę do innego człowieka zazwyczaj się od niego 
odsuwa, przyjmuje zamkniętą pozycję ciała, a na jej twarzy pojawia się cha-
rakterystyczny wyraz (grymas).

 » Diada II: radość – smutek (ecstasy – grief)

To dość oczywisty zestaw przeciwstawnych sobie emocji. Radość stanowi 
motywację pozytywną i daje przyjemność. Choć jej zakres jest dosyć szeroki 
i mieści w sobie takie uczucia, jak rozbawienie, zachwyt czy oczarowanie, to za-
zwyczaj z jej identyfikacją nie mamy większych problemów. Smutek natomiast 
prowadzi do wycofania się i pasywności. Często towarzyszą mu również takie 
uczucia, jak zniechęcenie, zmartwienie, rezygnacja, przygnębienie czy rozpacz.

 » Diada III: zaskoczenie – oczekiwanie (amazement – vigilance)

Sprzeczność powyższych emocji jest dość oczywista. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że oba stany afektywne wywoływać mogą zarówno reakcje pozytywne, 
jak i negatywne. Zaskoczenie w połączeniu ze smutkiem łączy się w rozczaro-
wanie, zaskoczenie ze wstrętem powoduje szok, a w połączeniu z gniewem daje 

Próba taksonomii ludzkich emocji, „Przegląd Psychologiczny”, nr 4(53)/2010, 
s. 439-461.

136 M. Jarymowicz, K. Imbir, op. cit., s. 441.
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oburzenie. I odwrotnie, na przykład zaskoczenie w powiązaniu z zaufaniem 
daje pozytywnie rozumianą ciekawość, natomiast zaskoczenie plus radość 
prowadzi do zachwytu. W odniesieniu do oczekiwania skomponować można 
podobne zestawienia, oczekiwanie z radością napawa optymizmem, a ze smut-
kiem pesymizmem. Przeczuwanie w połączeniu ze strachem daje poczucie lęku, 
natomiast w parze ze wstrętem może skutkować cynizmem.

 » Diada IV: strach – złość (terror – rage)

Ostatnia z opisywanych opozycji prezentuje emocje znajdujące się na con-
tinuum pomiędzy strachem a złością. Strach wyzwala w jednostce potrzebę 
odsunięcia się od źródła zagrożenia, natomiast złość motywuje ją do pora-
dzenia sobie z problemem. Złość może rodzić agresję, jednakże wcale nie 
musi. Wściekłość i gniew w połączeniu ze wstrętem czy obrzydzeniem często 
powoduje popadanie bardziej w stan zwany pogardą niż agresją. Natomiast 
poczucie zagrożenia, strachu czy lęku może wywoływać postawę pokory (przy 
założeniu zaufania i zgody na zaistniałą sytuację) lub przeciwnie – trwogi, gdy 
emocjom towarzyszy zaskoczenie czy zdumienie.

Mozaika ludzkich emocji jest niezwykle skomplikowana, barwna i różno-
rodna137. Trudno zatem w odniesieniu do każdej osoby (pacjenta) stosować 
tę samą matrycę. Warto natomiast podjąć próbę rozpoznania uczuć własnych, 
a wtedy, po pierwsze, łatwiej sprawować nad nimi kontrolę, po drugie, zrozu-
mieć samego siebie, a po trzecie – lepiej komunikować się z otoczeniem. Jak 
przekonuje twórca psychoewolucyjnej teorii emocji Robert Plutchik, emocje 
są częścią procesów społecznych, gdyż jednostkowe interesy często pozostają 
ze sobą w konflikcie (kobiety versus mężczyzni, rodzice versus dzieci, jedne gru-
py versus inne grupy). Procesy komunikacyjne i interakcji społecznych odbijają 

137 Wśród innych koncepcji i klasyfikacji emocji warto wspomnieć o dorobku 
W. Gerroda Parrott (The Emotions. Social, Cultural and Biological Dimensions, 
red. W. Gerroda Parrott, R. Harré, Sage, London 1996), sześcianie 
emocji Hugo Lövheima (A new three-dimensional model for emotions 
and monoamine neurotransmitters, „Med Hypotheses”, nr 78/2012, s. 341-
348) czy dwuczynnikowej teorii emocji Stanleya Schachtera (S. Schachter, 
J. Singer, Cognitive, Social, and Physiological Determinants of Emotional State, 

„Psychological Review”, nr 69/1962, s. 379-399).
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te napięcia, ponieważ słuchanie i mówienie zależy od stanów emocjonalnych 
jednostki138. Ponadto emocje odpowiadają właśnie za strukturalizowanie waż-
ności odbieranych komunikatów i decydują o ilości zarejestrowanych danych. 
Dlatego osoba nierozumiejąca własnych stanów afektywnych jest wewnętrznie 
nieuporządkowana, a przez innych postrzegana jako trudny partner w komu-
nikacji. Pewną pomocą w opisie własnych stanów może być zaprezentowany 
poniżej zestaw uczuć139:

1. Osoba zadowolona może być: radosna, rozbawiona, podekscytowana, 
wdzięczna, dumna, szczęśliwa, pewna siebie, zachwycona, usatysfak-
cjonowana, oczarowana itp.

2. Jednostka wściekła może być: poirytowana, niecierpliwa, rozdrażniona, 
sfrustrowana, wkurzona, gniewna, zniecierpliwiona, dotknięta, dopro-
wadzona do szału, uprzedzona itp.

3. Osoba zła może być: zaniepokojona, niespokojna, pod presją, przerażo-
na, wystraszona, znudzona, spanikowana, zakłopotana, zdesperowana, 
przytłoczona, potrzebująca, przeciążona, zastraszona, złapana w sidła, 
z poczuciem winy, wyalienowana, osaczona itp.

4. Osoba smutna może być: zniechęcona, przygnębiona, samotna, zawie-
dziona, zrozpaczona, przybita, pokonana, zrezygnowana, zmartwiona, 
niedoceniana, niespełniona, niekochana, zdenerwowana, pogrążona 
w depresji, nastawiona pesymistycznie, pozbawiona nadziei itp.

Wyrażania emocji jednostka uczy się w procesie socjalizacji. Ten zaś, przez 
wzgląd na fakt bycia osadzonym w konkretnym kręgu kulturowym, wiąże się 
z szeregiem stereotypów. W polski kanon kulturowy wpisane jest przy tym 
przyzwolenie na napominanie młodych, że np. nie należy się nad sobą roz-
czulać, że mężczyzna ma być twardy oraz że ogólnie rzecz ujmując, analiza 
własnych stanów emocjonalnych świadczy o słabości charakteru. Namysł nad 
emocjami własnymi i nazwanie uczuć okazuje się więc częstokroć zadaniem 

„nienaturalnym”, a w niektórych środowiskach wręcz niestosownym. Z całą 
pewnością jednak, jak napisano na początku, świadomość oraz umiejętność 
opisywania własnych emocji stanowi podstawowy warunek tworzenia właści-
wych relacji komunikacyjnych.

138 R. Plutchik, The Nature of Emotions, „American Scientist”, nr 89/2001, s. 348.
139 Opracowanie własne na podstawie: M. Davis, K. Paleg, P. Fanning, Jak 

usprawnić komunikatywność, Gliwice 2007, s. 33, 79-80.
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2.4. Rola odbiorcy w procesie komunikowania

Słyszeć to nie to samo, co słuchać. Stwierdzenie takie zapewne dla wielu 
osób wydaje się dość bezdyskusyjne. Mniej oczywista zdaje się za to kwestia 
tego, jak mówić, aby być słuchanym, oraz jak pozyskać wiedzę o tym, że przeka-
zane informacje skutecznie trafiły do odbiorcy. Obie kwestie z punktu widzenia 
praktykującego lekarza zdają się kluczowe i wymagają równie rzetelnego omó-
wienia, tym bardziej gdy zestawi się je ze światowymi wynikami badań dotyczą-
cych głównych oczekiwań pacjenta. Otóż przeprowadzone przez naukowców 
z Uniwersytetu Connecticut i Uniwersytetu w Southampton badania wskazują, 
że 90% badanych oczekuje od lekarza wysłuchania, 60% liczy na przeprowa-
dzenie badań, a 25% pacjentów przychodzi do lekarza po receptę140. Wskazane 
wyniki procentowe z 2011 roku znajdują potwierdzenie w kolejnych tego ro-
dzaju pomiarach wykonanych zarówno w Polsce, jak i innych częściach świata. 
W 2015 roku firma Nuance zebrała dane z kilku największych rynków opieki 
zdrowotnej na świecie, tj. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Nie-
miec, wielkość próby ustalając na poziomie powyżej 3 tys. osób. 

Naukowe poszukiwania, mające na celu scharakteryzowanie ogólnych 
doświadczeń pacjentów w relacjach ze swoimi lekarzami, dowiodły istotnej 
kwestii z punktu widzenia komunikacji lekarz – pacjent. Otóż 68% amerykań-
skich i brytyjskich respondentów jest przekonanych, że na ogólne pozytywne 
doświadczenie wpływ ma wiele czynników, od kontaktu wzrokowego po uścisk 
dłoni, w Niemczech natomiast respondenci najwyżej cenili sobie prywatność 
wizyty (rozumianą jako brak innych osób w pomieszczeniu)141. Różnice pomię-
dzy wynikami badań zależą od kontekstów kulturowych (o których znaczeniu 
piszę w dalszej części książki).

140 L. Copen, What Do Patients Really Want From Their Doctors?, 
http://restministries.com/2011/04/what-do-patients-really-want-from-their-
doctors/ (dostęp: 10.10.2016).

141 Healthcare from the patient perspective. The role of the Art of Medicine in a digital 
world, http://www.nuance.com/ucmprod/groups/healthcare/@web-enus/
documents/collateral/nc_031636.pdf, s. 7-8 (dostęp: 10.10.2016). 
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Wykres 1. Najważniejsze elementy pozytywnego doświadczenia 
w relacji z lekarzem (Stany Zjednoczone i Wielka Brytania), 2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Healthcare from the patient perspective. The 
role of the Art of Medicine in a digital world, http://www.nuance.com/ucmprod/groups/

healthcare/@web-enus/documents/collateral/nc_031636.pdf (dostęp: 22.10.2016).

Wykres 2. Najważniejsze elementy pozytywnego doświadczenia 
pacjenta w relacji z lekarzem (Niemcy), 2015
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groups/healthcare/@web-enus/documents/collateral/nc_031636.pdf (22.10.2016).



82 Relacja lekarz – pacjent 

Interesujące wnioski płyną ponadto z badań krajowych. Z przeprowadzone-
go w 2014 roku sondażu CBOS Opinie o błędach medycznych i zaufaniu do le-
karzy wynika, że aż 78% Polaków ma zaufanie do lekarzy, u których się leczy, 
a 73% respondentów darzy zaufaniem lekarzy, u których leczy swoje dzieci142. 
Przeprowadzone przez Tomasza Sobierajskiego badania niezbicie wskazują, 
co podkreśla ich autor, że pacjenci oczekują od lekarzy przede wszystkim 
umiejętności słuchania, mówienia zrozumiałym językiem oraz bycia miłym 
i uśmiechniętym. Natomiast oczekiwanie, że lekarz pomoże im rozwiązać swój 
zdrowotny problem znalazło się niemal na końcu listy priorytetów pacjen-
tów143. Niezależnie więc od wielu osobniczych predyspozycji chorego oraz typu 
kultury, z której się wywodzi, umiejętność słuchania stanowi w opinii więk-
szości badanych klucz do skutecznego porozumienia się lekarza z pacjentem. 
Z tego też względu zdecydowano się na obrócenie zaprezentowanej w pierw-
szej części książki triady komunikacyjnej: mówca – mowa – słuchacz czy też 
nadawca – przekaz – odbiorca i rozpoczęcie dalszych rozważań od kluczowego 
dla pacjentów aspektu słuchania i postawy słuchacza.

2.4.1. Sztuka słuchania
Ten, kto słyszy, niekoniecznie słucha, natomiast ten, kto słucha, zapewne 

i słyszy. Słuchać drugiego człowieka często wcale nie jest łatwo, a słuchanie ak-
tywne, czyli z należytą uwagą – to zadanie wręcz wyjątkowo trudne. Specyfika 
zawodu lekarza polega natomiast na permanentnym odbieraniu i wysyłaniu 
komunikatów. Odbiór przychodzących treści warunkuje częstokroć trafność 
podejmowanych działań, a postawa aktywnego słuchania to warunek sine qua 
non prawidłowego postępowania z pacjentem i budowania z nim dobrych 
relacji. Ta właściwość realizować się może na przykład poprzez umiejętność 
utrzymywania kontaktu wzrokowego, zachęcanie do mówienia, postawę otwar-
tą oraz zarządzanie milczeniem.

Kontakt wzrokowy, jak dowodzą przywołane powyżej badania, jest bardzo 
istotnym sygnałem niewerbalnym (dla 56,8% badanych Amerykanów i An-
glików oraz 42,2% respondentów z Niemiec)144. Osobę uciekającą wzrokiem, 

142 M. Omyła-Rudzka, Opinie o błędach medycznych i zaufaniu do lekarzy, 
komunikat z badań CBOS, nr 165/2014, Warszawa 2014, s. 10 i 13.

143 T. Sobierajski, op. cit., s. 29.
144 Komunikowanie niewerbalne za E. Aronsonem, T. D. Wilsonem i R. M Akertem 
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uporczywie rozglądającą się po pomieszczeniu, hipnotycznie obserwującą 
czubki własnych butów postrzega się jako mało komunikatywną, nieszczerą 
i niechętną rozmówcy145. Jeśli więc chce się nawiązać kontakt z pacjentem, 
należy towarzyszyć mu wzrokiem od samych drzwi, patrzyć na niego, kiedy 
mówi i kiedy samemu zadaje mu się pytanie. Kontakt wzrokowy jest przy tym 
formą okazania pacjentowi szacunku. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego 
pozwala ponadto na wyrobienie sobie opinii o mówcy nie tylko na podstawie 
tego, co mówi, ale jak to robi oraz jak zachowuje się podczas formułowania 
myśli. Często obserwacja taka może naprowadzić na zupełnie inny tor myśle-
nia niż ten obrany jedynie na podstawie wypowiedzi chorego. Warto bowiem 
pamiętać, że pacjenci w kontaktach z lekarzami są często zdenerwowani, 
onieśmieleni czy wręcz zagubieni, zawsze jednak towarzyszy im czysto ludzka 
potrzeba pokazania się z możliwie najlepszej strony. Mariaż tych dwóch stanów 
może zaburzać proces komunikacyjny i w efekcie doprowadzić do złej diagnozy. 
Słuchając, należy być również bacznym obserwatorem.

Praktyce lekarskiej nieodłącznie towarzyszy presja czasu. Zawsze jest 
za wielu pacjentów, za mało personelu pomocniczego, za dużo dokumentacji. 
W efekcie rozmowa z pacjentami czy ich rodzinami należy tylko do jednego 
z wielu ciążących na lekarzach obowiązków. Medyk, ciągle się spiesząc, prze-
biegając korytarzem, nie jest łatwym celem dla chcącego uzyskać informację 
pacjenta. I z pewnością taką postawą nie zachęca do kontaktu. Nic więc dziw-
nego, że chorzy boją się pytać, a zaczepienie lekarza na korytarzu z tym samym 
pytaniem, na które uzyskali już wcześniej odpowiedź, w ogóle nie wchodzi 
w rachubę. Paradoksalnie pośpiech nie zmniejsza lekarzom deficytu czasu, gdyż 

rozumieć można jako sposób, w jaki ludzie komunikują się intencjonalnie bądź 
nieintencjonalnie bez słów. A za wskaźniki tej formy komunikacji przyjmuje się 
mimikę, ton głosu, gesty, pozycję i ruchy ciała, dotyk i spoglądanie. E. Aronson, 
T. D. Wilson, R. M, Akert, Psychologia społeczna, Poznań 1994, s. 173.

145 Mariusz Oboda w artykule Skuteczna komunikacja z pacjentem to więcej 
akceptacji planów leczenia pisze, że „to, co w znacznie większym stopniu 
wpływa na postrzeganie lekarza jako godnego zaufania, to sposób, w jaki 
przedstawia on argumenty, a więc: pewność głosu, kontakt wzrokowy, uśmiech 
symbolizujący dobry stan emocjonalny i wiele innych aspektów zachowań, 
które decydują o odbiorze przekazywanej treści”. M. Oboda, Skuteczna 
komunikacja z pacjentem to więcej akceptacji planów leczenia, „Twój Przegląd 
Stomatologiczny”, nr 12/2005, s. 60.
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nie odpowiadając (możne nawet wielokrotnie) na pytania pacjentów, pozosta-
wiają ich niedoinformowanymi. Osoby te, pragnąc zrealizować swą potrzebę, 
odpowiedzi szukają u innych pacjentów czy w internecie. Inni natomiast godzą 
się na zaistnienie swoistej luki informacyjnej, przez co nie stosują się należycie 
do przekazanych im zaleceń. W efekcie ich stan może się pogorszyć i wymagać 
ponownej interwencji lekarskiej. Taką oszczędność czasu można zatem nazwać 
chwilową lub po prostu pozorną.

Przybranie postawy otwartej dla pacjenta to, zdaniem Małgorzaty Majew-
skiej, kapitał, który procentuje146. Pacjenci wolą osoby otwarte, wsłuchujące 
się w ich potrzeby i troski. Ceni się lekarzy poświęcających pacjentom czas 
i szanuje się czas tych z nich, którzy pacjentów traktują poważnie. Przy tym, 
dobrze się komunikując, lekarz ma prawo stawiać granice, zwłaszcza wtedy, gdy 
czasu rzeczywiście nie ma. Stawianie granic to także forma szacunku, komu-
nikat bardziej czytelny niż unikanie rozmowy. Postawa otwarta to także forma 
zachęcania do mówienia. Lekarz wykazujący się zainteresowaniem pacjentem 
wręcz pobudza do mówienia, nie przerywa w pół zdania, nie kończy niezgrab-
nie zaczętej wypowiedzi, nie wykazuje irytacji, kiedy nazwa zażywanego leku 

„wypadła choremu z głowy”. Medyk o postawie otwartej to zwyczajnie miły 
i życzliwy człowiek, taki, do którego przychodzi się bez zdenerwowania, któ-
rego nie tylko się ceni, ale także lubi i do którego ma się zaufanie.

Aktywne słuchanie jest swoistą sztuką. Nie polega na milczeniu, lecz 
na przyjęciu postawy zaangażowania w zrozumienie dochodzących sygnałów. 
Problem jednak w tym, że w naszej kulturze cisza bywa kłopotliwa lub nawet 
niekiedy żenująca. Milcząca jednostka boi się, że zostanie oceniona jako mało 
inteligentna. Tymczasem w innych kulturach, np. japońskiej, milczenie traktuje 
się jako sposób porozumiewania się147, a Japończycy od dziecka uczą się swo-
istego zarządzania ciszą. Warto więc spróbować pomilczeć chwilę, zanim zada 
się pacjentowi kolejne pytanie. Może w czasie tej krótkiej przerwy chory przy-
pomni sobie coś wartego dodania lub może po wypowiedzeniu przygotowanej 
uprzednio formuły albo zwyczajnym wyrzuceniu z siebie tego, co najbardziej 

146 M. Majewska, Relacja lekarza z pacjentem w kontekście wizyty domowej, czyli jak 
nie zostać stroną w rodzinnych sporach, „Lekarz Rodzinny”, nr 1/2015, s. 117.

147 E. Potocka, Trudna sztuka negocjacji nie tylko z Japończykami, [w:] Współczesna 
Japonia, mocarstwo na rozdrożu, pod red. E. Potockiej, M . Pietrasiak, Łódź 2004, 
s. 33.



85Rola odbiorcy w procesie komunikowania

niepokoi, po krótkim namyśle doda coś bardzo ważnego. Chwila milczenia 
pozwala na zebranie myśli obu stronom, zaś mechaniczne udzielanie odpo-
wiedzi na zadawane w tempie automatu pytania, siłą rzeczy jest szybkie i au-
tomatyczne. To lekarz jest moderatorem kontaktu, od niego w zdecydowanym 
stopniu zależy przyjęta w rozmowie konwencja. Rozmowa przeprowadzona 
w tempie ping-pongowego meczu da zapewne inne rezultaty niż w przypadku 
zwolnienia tempa celem wsłuchania się w słowa chorego. Dobrze przemyśla-
na konwencja nie przesądza jednak o faktycznym czasie trwania rozmowy148. 
Jest ona jedynie pewnym schematem postępowania. Jako przykład przywołać 
można dwie szkolne lekcje: jedna opowiedziana barwnie, druga monotonna, 
beznamiętnie przez nauczyciela „odklepana”. Każda z nich trwała tyle samo, 
różniły się jednak metodą zarządzania czasem.

Na koniec należy jeszcze wspomnieć, że wsłuchując się w pacjenta, warto 
również z należytą uwagą przeanalizować sytuację, w której chory nie komu-
nikuje się wcale. Milczenie samo w sobie jest bowiem wymowne. Pacjent mil-
czący daje sygnały, że źle się czuje, że być może jest skrępowany, że nie rozumie 
otaczającej go rzeczywistości… Choć chory ma prawo do milczenia i może 
zwyczajnie nie chcieć rozmawiać z lekarzem, warto podjąć się interpretacji 
jego zachowania i zastanowić się, dlaczego nie podejmuje dialogu. Umiejętność 
słuchania to zatem sztuka budowania dobrych relacji lekarza z pacjentem, opar-
ta na wzajemnej uważności i szacunku. W pozycji Komunikacja z pacjentem 
Marta Makara-Studzińska podjęła się opisu ośmiu podstawowych cech lekarza 
będącego dobrym, wrażliwym słuchaczem149. Jej zestaw traktować można jako 
swoisty przewodnik, punkt odniesienia w pracy nad poprawą jakości komu-
nikowania się, prezentujący perspektywę obu stron relacji. Do wspomnianych 
cech autorka zaliczyła:

148 W tym kontekście ustalenie ram trwania wizyt na poziomie: wizyta 
specjalistyczna 15-20 minut, porada terapeutyczna 30 minut, porada 
diagnostyczna 45 minut, wydaje się potrzebą wynikającą jedynie z konieczności 
stosowania algorytmów NFZ. Źródło danych: K. Rożko, Określenie czasu 
trwania wizyt dalekie od realiów, http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/
Okreslanie-czasu-trwania-wizyt-dalekie-od-realiow,122377,8.html oraz 
I. Wojciechowska, Umowy na porady specjalistyczne, http://www.nil.org.pl/
dzialalnosc/krajowy-indeks-niedorzecznoci-w-ochronie-zdrowia/lista-
niedorzecznoci/36992 (dostęp: 16.11.2016).

149 M. Makara-Studzińska, Komunikacja z pacjentem, Lublin 2012, s. 58-59.
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• motywację do słuchania rozumianą jako chęć i wiarę w to, że od pa-
cjenta pozyskać można ważne informacje;

• obiektywizm polegający na szacunku dla sposobu myślenia pacjenta, 
nawet w sytuacji, gdy jest on odmienny od naszego;

• cierpliwość przejawiającą się w umiejętności wysłuchania pacjenta 
do końca, niezależnie od tego, jak długo trwa jego wypowiedź;

• wnikliwość słuchania, tj. dążenie do zrozumienia najważniejszego sensu 
wypowiedzi pacjenta, koncentracja na zrozumieniu intencji mówiącego;

• dokładność polegająca na chęci i umiejętności rozdzielenia własnych 
interpretacji wypowiedzi pacjenta od tego, co zostało powiedziane;

• otwartość, czyli postawa ułatwiająca pacjentowi swobodne wyrażanie 
własnych opinii i przekonań;

• wrażliwość odnosząca się do predyspozycji emocjonalnych lekarza 
pozwalających mu na właściwe odczytanie stanów emocjonalnych 
pacjenta;

• wsparcie związane z aktywnym okazywaniem pacjentowi aprobaty 
i zainteresowania150.

Aktywne słuchanie to zatem postawa skupienia na rozmówcy, zaangażowa-
nie w skuteczne komunikowanie, wreszcie koncentracja na przekazie pacjenta, 
nie zaś na tym, co samemu ma mu się do przekazania. Jak pisze przywołana 
autorka, „umiejętność słuchania jest podstawowym narzędziem dobrego kon-
taktu i porozumienia”151. Sprawne operowanie wskazanym instrumentarium 
ułatwia lekarzowi pracę oraz pozwala czerpać satysfakcję z podejmowanych 
na co dzień czynności.

2.4.2. Szumy komunikacyjne zakłócające odbiór przekazu
Aktywne słuchanie to postawa skupienia i interpretowania dochodzących 

do słuchającego sygnałów. Wiele osób ma jednak problemy z należytą koncen-
tracją, cierpliwością czy prawidłową analizą intencji mówiącego. W efekcie ich 
słuchanie ma charakter pozorny. Postawa ta w konsekwencji prowadzić może 
do niezrozumienia, pogorszenia relacji interpersonalnych, zmniejszenia moż-
liwości zdobycia informacji, a co za tym idzie, do podjęcia błędnych decyzji 

150 Ibidem.
151 Ibidem, s. 58.
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i wydania niewłaściwych diagnoz. Warto zatem zastanowić się nad najczęstszy-
mi barierami utrudniającymi słuchanie i zidentyfikować źródło pojawiających 
się szumów komunikacyjnych152.

Pierwszą wartą wymienienia barierą skutecznego słuchania jest tzw. po-
równywanie. Polega ona na stałym ocenianiu, porównywaniu się z osobą 
rozmówcy w zakresie np. inteligencji, zdobytych doświadczeń, miar sukcesu 
zawodowego, statusu majątkowego czy nawet liczby przyjaciół153. W rezul-
tacie odbiorca nie skupia się na tym, co mówi nadawca, lecz myślami ucieka 
w swoistą pseudoanalizę własnej sytuacji. Wynikająca z niej negatywna ocena 
własna w porównaniu z oceną rozmówcy może skutkować nieprzychylnym 
do niego nastawieniem, a samo zaangażowanie w proces porównywania staje 
się szumem utrudniającym aktywne słuchanie.

Do kolejnego z szumów należy filtrowanie, czyli bariera cechująca tak zwa-
ne słuchanie wybiórcze. Niejednokrotnie zdarza się przecież, że dochodzące 
do odbiorcy informacje zostają zapominane niemal natychmiast albo – gorzej 

– w ogóle nie zostały zarejestrowane. Naturalną cechą ludzką jest filtrowanie 
dochodzących komunikatów, gdyż w natłoku bodźców konkurujących o jed-
nostkową uwagę niezbędny staje się proces selekcji. Jak przekonuje Magdalena 
Szpunar, „filtr wygenerowany przez naszą uwagę staje się kreatorem naszej 
rzeczywistości, ale i protektorem, bez którego jednostka uległaby zaczadzeniu 
informacyjnym smogiem”154. Rolą lekarza pozostającego w relacji komunika-
cyjnej z pacjentem jest jednak zdekodowanie możliwie wielu pochodzących 
od chorego informacji. Aktywne słuchanie polega na zaangażowaniu, na sku-
pieniu i wsłuchaniu się w drugiego człowieka i – co najważniejsze – trakto-
waniu go podmiotowo, indywidualnie, a nie jako fragmentu większej całości. 
Warto ponadto pamiętać, że filtrowanie to proces nieprzypadkowy, a więc selek-
cja dochodzących bodźców dokonuje się na zasadzie wyłapywania z otoczenia 

152 Na podstawie: M. Davis, K. Paleg, P. Fanning, op. cit., s. 20-24.
153 Skuteczna komunikacja, czyli jak rozmawiać z rodzicami małych pacjentów 

o szczepieniach pediatrycznych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, 
Warszawa 2016, http://www.oipip-poznan.pl/akt2221.pdf (dostęp: 22.10.2016).

154 M. Szpunar, Nowe – stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli 
komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, 
Warszawa 2012, s. 126.



88 Relacja lekarz – pacjent 

informacji zazwyczaj potwierdzających przyjęty a priori punkt widzenia i igno-
rowania tych, które są z nim sprzeczne.

Do innego przykładu szumu komunikacyjnego powstającego w efekcie tzw. 
pseudosłuchania należy czytanie w myślach lub domyślanie się155. Jego istota 
polega na obniżeniu poziomu koncentracji na tym, co ktoś mówi, a skupieniu 
się na tym, co ktoś może mieć na myśli. Doszukiwanie się sensu „pomiędzy 
wierszami” bądź domyślanie się i niejako dopowiadanie „prawdziwych” intencji 
mówiącego dokonuje się na podstawie sposobu myślenia odbiorcy. Zamiast 
interpretować szerokie spektrum ludzkich zachowań, słów i emocji, jednostka 
podejmuje próbę oceny partnera relacji na podstawie zawężonych kryteriów 
oraz w oparciu jedynie o fragmenty całości wysłanego do niej przekazu.

Zjednywanie to z kolei taktyka rodząca szumy. Polega ona na takim pro-
wadzeniu rozmowy, aby w jak największym stopniu przypodobać się swoje-
mu rozmówcy. Najważniejsze w kontakcie staje się zatem to, czego oczekuje 
rozmówca, niezależnie od przekonań własnych. Innymi słowy, to postawa tzw. 
lizusa, osoby o ogromnej potrzebie akceptacji i docenienia. Osoba realizująca 
tę potrzebę, słuchając, dokonuje nadinterpretacji oczekiwań drugiej strony, 
co paradoksalnie, łatwo prowadzi do nieporozumień i konfliktów. Inną posta-
wę zjednywania zaobserwować można u osób, które wprawdzie także chcą być 
lubiane, ale w tym celu wcale nie angażują się w słuchanie. Wręcz przeciwnie, 
słuchają tylko tyle, aby nie zgubić zasadniczego wątku wypowiedzi i w razie 
potrzeby pozytywnie się do niej ustosunkować. W rzeczywistości jednak tego 
rodzaju odbiorca nie interesuje się ani rozmową, ani osobą rozmówcy.

Sprzeciwianie się, czyli inny rodzaj szumu, polega na negowaniu prawa 
drugiej strony relacji komunikacyjnej do posiadania własnych opinii czy wręcz 
do wyrażania własnych przekonań. Często postawa taka znajduje swój wyraz 
w słowach i gestach zniechęcających rozmówcę do kontynuowania wypowie-
dzi lub podważających wartość sformułowanych przez niego sądów. Osoby 
borykające się ze skłonnością do sprzeciwiania się wszystkim i wszystkiemu 
słuchają jedynie po to, aby wiedzieć, przeciwko czemu mają występować. Do-
konują tego zazwyczaj na dwa równie krzywdzące rozmówcę sposoby: gasząc 
rozmówcę albo go dyskredytując. Gaszenie rozmówcy polega na sprzeciwianiu 

155 I. Stangierska, W. Horst-Sikorska, Ogólne zasady komunikacji między pacjentem 
a lekarzem, „Forum Medycyny Rodzinnej”, nr 1/2007, s. 61.
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się za pomocą zwrotów sarkastycznych, złośliwych czy wręcz jadowitych. W ob-
liczu takiej postawy odbiorcy nadawca zazwyczaj odstępuje od rozmowy. Dys-
kredytowanie odnosi się natomiast do permanentnego podawania w wątpliwość 
wiarygodności, mądrości czy istotności wypowiedzi drugiej strony. W efekcie 
ataku słuchacza, mówca również wycofuje się z relacji komunikacyjnej.

Inną, bardzo widoczną dla mówiącego barierą efektywnego porozumiewa-
nia się jest sprzeciwianie się. W poprzednich bowiem przypadkach słuchacz 
przynajmniej stwarzał pozory grzeczności. W pewnym więc sensie bariera 
ta jest najłatwiejsza do identyfikacji, a więc najprościej ją wyeliminować. Ma-
jąc bowiem świadomość, że nie jest się słuchanym, można podjąć kroki zmie-
rzające do zmiany sposobu komunikowania się z niesłuchającą osobą bądź 
zaniechania z nią kontaktu. W pozostałych przypadkach jednostka niestety 
polegać musimy głównie na własnej intuicji.

Kolejna postawa uniemożliwiająca porozumienie się dwóch stron polega 
na agresywnym dowodzeniu własnych racji. Osoba podnosząca w trakcie roz-
mowy głos, krzycząca, atakująca, oskarżająca, a nawet w celu zdominowania 
rozmówcy kłamiąca komunikuje się jedynie po to, aby osiągnąć swój własny 
cel. Nic więc dziwnego, że próba nawiązania kontaktu z takim rozmówcą 
zazwyczaj kończy się niepowodzeniem. Osiągnięcie własnego celu wymaga 
skupienia się na sobie, toteż poświęcenie czasu drugiej stronie wydaje się 
jej mało potrzebne, a nawet całkowicie zbędne. Postawie takiej towarzyszy 
ponadto brak umiejętności przyjmowania krytyki, niezgoda na przyjęcie in-
nego punktu widzenia oraz zamknięcie się na argumenty drugiej strony. Tak 
zachowująca się jednostka nie budzi do siebie sympatii, a wręcz zraża człon-
ków relacji. Kontakt z osobą agresywnie dowodzącą własnych racji zazwyczaj 
wiąże się z nieprzyjemnościami: wybuchem jej złości, wypowiadaniem słów 
powszechnie uznawanych za mało pochlebne czy formułowaniem kolejnych 
oskarżeń. Osoby narzucające własne zdanie nie zawsze jednak mają proble-
my ze słuchaniem, a wręcz zdarzają się wśród nich jednostki, które słuchają 
każdego słowa, dobrze je zapamiętują i w odpowiednim momencie umieją 
je wykorzystać przeciwko partnerowi.

Udzielanie rad to charakterystyczna bariera osób, które wypowiedzi drugiej 
strony słuchają tylko w początkowej fazie, by następnie, z prawdziwą lubością 
oddać się poszukiwaniu możliwie najlepszej rady. Niezależnie od tego, czy byli 
proszeni o pomoc, czy nie, nie bacząc też na to, czy druga strona wskazówek 
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w ogóle potrzebuje, z niecierpliwością czekają na zakończenie wypowiedzi 
rozmówcy – mogą podówczas wyartykułować swoją „złotą” myśl. W efekcie 
osoby takie postrzegane są jako zrzędliwe, naprzykrzające się, zarozumiałe albo 
przemądrzałe. Żadna z tych etykiet nie wpływa dobrze na wzajemne porozu-
mienie, gdyż wszystkie – choć pośrednio – wiążą się z brakiem umiejętności 
aktywnego słuchania.

Utożsamianie się to z kolei postawa związana z potrzebą psychicznego 
identyfikowania się z rozmówcą. Stanowi ona podstawę do „osadzania” za-
słyszanych treści w kontekście własnych doświadczeń. Osoba taka nie potrafi 
efektywnie słuchać, jest bowiem pochłonięta myślami i wyobrażeniami o tym, 
co mogłaby zrobić w zasłyszanej sytuacji. Sama skłonność do stawiania siebie 
w sytuacji drugiej strony jest elementem pozytywnej i wartościowej postawy, 
zwanej empatią156, tak więc nie można jej jednoznacznie i za każdym razem 
negatywnie oceniać. Chodzi zatem o taką sytuację, w której zamiast słuchać, 
buduje się w wyobraźni pewne wyimaginowane obrazy i scenariusze. Empatia 
polega natomiast na umiejętności postawienia się w czyjejś sytuacji po dokład-
nym wysłuchaniu, na czym problem rozmówcy polega.

W niektórych sytuacjach fragment czyjejś wypowiedzi kojarzy się roz-
mówcy z jakąś osobą, chwilą, okolicznościami czy miejscem wywołującym 
ciepłe wspomnienia, a nawet stan błogiego rozmarzenia. Słuchacz oddaje się 
zatem snuciu wspomnień, rozmarzeniu w pamięci, przywołując miłe dla niego 
obrazy. Na drugim planie pozostaje więc osoba mówiącego, będąc mało sły-
szalną, jakby lekko rozmytą, niedostrzegalną. Odbiorca nie słucha, nie słyszy, 

156 Warto przy okazji wspomnieć, że empatia jest postawą współodczuwania emocji 
drugiego człowieka, pozwala na zbliżenie się do jego świata i dostrzeżenie 
jego emocji i potrzeb (H. Motyka, K. Motyka, Empatia i asertywność 
pielęgniarek w opiece nad pacjentami chorymi psychicznie i w opiece nad 
pacjentami chorymi somatycznie. Pielęgniarstwo XXI wieku, s. 21). Niestety, 
jak przekonuje na podstawie badań własnych przeprowadzonych wśród 
lekarzy łódzkich K. Studzińska-Pasieka, wśród lekarzy empatia jest na dość 
niskim poziomie. Przyczyn tego stanu rzeczy autorka doszukuje się głównie 
w przepracowaniu lekarzy i syndromie wypalenia zawodowego, mającymi swe 
źródło w źle funkcjonującym systemie opieki zdrowotnej (M. Gałuszka, Nowe 
zjawiska w relacji lekarz – pacjent w kontekście rozwoju Internetu, „Przegląd 
Socjologiczny”, nr 2/2012, s. 132).



91Rola odbiorcy w procesie komunikowania

w zasadzie nic do niego nie dociera157. Zamknięty w swoim świecie odcina się 
od bodźców świata zewnętrznego, a następnie zbudzony z letargu za nic nie 
przyzna się do chwilowej słabości. W efekcie traci podwójnie. Raz, gdyż nie 
słucha, i po raz drugi, gdy zaraz po wybudzeniu się ze stanu rozmarzenia nie 
wykorzystuje szansy na natychmiastową poprawę relacji.

Zbaczanie z obranego toru to bariera następna. Ma ona miejsce zwłaszcza 
wtedy, gdy dla jednej strony rozmowa zaczyna dotyczyć tematów tzw. nie-
wygodnych. W zaistniałej sytuacji potrzebą całkowicie naturalną wydaje się 
jednostkowe dążenie do natychmiastowej zmiany kłopotliwego wątku. Można 
tego dokonać metodami bardziej dyskretnymi, jak na przykład przez wtrącenie 

„sytuacyjnego żartu”, bądź mniej dyskretnie – poprzez np. rozpoczęcie nowej 
myśli. Wysiłek intelektualny oraz napięcie emocjonalne towarzyszące incyden-
towi w sposób oczywisty pozbawia rozmówcę możliwości pamiętania, czego 
dokładnie dotyczyła niewygodna wypowiedź. Skupiony jedynie na kłopotli-
wym wątku, obmyśla strategię wyjścia z impasu, mało tego, często kontynuując 
bezpieczny już wątek, nadal nie angażuje się w rozmowę, zastanawiając się, czy 
zostanie zdemaskowany.

Ostatnią, lecz nie najmniej ważną barierą efektywnego słuchania jest osą-
dzanie158. Odnosi się ono do ogólnie znanych i dość automatycznie podej-

157 Specyficzną właściwością zarówno słuchacza, jak i mówcy są, zdaniem 
Tomasza Sobierajskiego, zdolności szkatułkowe. Polegają one na swobodzie 
przechodzenia z jednej narracji w drugą, a z niej w następną i jeszcze kolejną. 
W efekcie słuchający o zdolnościach szkatułkowych oddala się od swojego 
rozmówcy, coraz dalej uciekając w sferę swych rozważań. Na tej samej 
zasadzie mówca szkatułkowy ciągnie swój wywód, uciekając się do kolejnych 
dygresji, będących coraz luźniej powiązanych z głównym wątkiem wypowiedzi. 
T. Sobierajski, op. cit., s. 102.

158 Gwoli uzupełnienia należy dodać, że wspomniany katalog nie ma charakteru 
zamkniętego, gdyż w poczet szumów komunikacyjnych w przypadku pacjentów 
psychiatrycznych wliczyć można nadto: brak empatii, brak umiejętności 
asertywnego zachowania, zaburzenia koncentracji, brak umiejętności 
nawiązania kontaktu wzrokowego, wykonywanie innych czynności w czasie 
słuchania, zbyt krótki czas poświęcany na rozmowę, niezgodność komunikatów 
werbalnych z niewerbalnymi, nieufność czy podejrzliwość, zaburzenia 
myślenia czy postrzegania, zachowania manipulacyjne, nierozwiązane 
problemy emocjonalne czy w końcu brak motywacji do leczenia i współpracy. 
K. Górna, K. Jaracz, Bariery w komunikowaniu się z pacjentem z zaburzeniami 
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mowanych ocen osoby rozmówcy. W trakcie wypowiedzi jednostka zamiast 
słuchać kategoryzuje zachowanie rozmówcy (głupie – mądre), lustruje strój 
(stosowny – niestosowny), opiniuje fryzurę (ładna – fatalna), recenzuje maki-
jaż czy choćby wycenia zegarek. Jednostka skłonna do koncentrowania uwagi 
na powierzchowności rozmówcy i nieustannego oceniania docierających 
do niej komunikatów (werbalnych i niewerbalnych), zazwyczaj z rozmowy 
wyłapuje jedynie te elementy, które potwierdzają uprzednio skonstruowaną 
w myśli ocenę mówiącego.

Szumy zakłócające proces odbierania przekazów implikują zaburzenia 
całości relacji komunikacyjnej. Stający raz po jednej, raz po drugiej stronie 
lekarz raz słucha, raz jest słuchany. Ta dość oczywista konstatacja prowadzi 
do wniosku, że praktykowanie zawodu wymusza zdobywanie i stałe udosko-
nalanie bardzo szerokich kompetencji komunikacyjnych. Samoświadomość 
powiązana z umiejętnością niwelowania szumów oraz umiejętność testowa-
nia stopnia zgodności przesłanego i odebranego przez nadawcę komunikatu 
stanowią podstawę tworzenia profesjonalnych relacji na osi lekarz – pacjent.

2.4.3. Postawa aktywnego słuchacza
Pacjent nienawiązujący kontaktu z lekarzem stanowi istotny problem każ-

dego odpowiedzialnego medyka. Gdy próby zadzierzgnięcia z nim rozmowy 
nie przynoszą rezultatu i pacjent wydaje się nie być zainteresowany ani diagno-
zą, ani proponowanym leczeniem, wtedy zasadne stają się rozterki dotyczące 
stopnia przyswojenia przez niego pakietu przekazanych mu informacji. Nie-
rzadko zdarzają się również sytuacje, w których pacjent podejmuje rozmowę, 
jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że nie jest z tego kontaktu zadowolony. Daje 
temu wyraz kilkakrotnym powtarzaniem tych samych faktów, podnoszeniem 
głosu czy wręcz poprzez wypowiedzi karcące swojego rozmówcę. Choć każda 
z tych sytuacji jest inna i trudno w sposób jednoznaczny przesądzić o źródłach 
takich reakcji pacjenta, to warto jednak zauważyć, że postępowanie to może 
być motywowane poczuciem (lub doświadczeniem) bycia niesłuchanym lub 
nierozumianym. Obie nakreślone sytuacje mają przy tym element wspólny, 
związany z koniecznością redukcji napięcia własnego (sytuacja pierwsza) 

psychicznymi, [w:] Pielęgniarstwo psychiatryczne, red. K. Górna, K. Jaracz, 
F. Rybakowski, Warszawa 2012, s. 157-159, http://www.wydawnictwopzwl.pl/
download/fragmenty_tekstu/226760100.pdf (dostęp: 12.10.2016).
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i pacjenta (sytuacja druga). Wrażenie bycia niesłuchanym należy do doznań 
frustrujących. Zatem w celu uniknięcia go warto, aby lekarz jako moderator 
sytuacji komunikacyjnej zadbał o przemienne informowanie się partnerów 
relacji o fakcie słuchania drugiej strony159. Jak słusznie zauważa Marta Ma-
kara-Sudzińska, pomimo że lekarz uczestniczący w procesie leczenia nie 
ma decydującego głosu w sprawach pacjenta, to właśnie on tworzy atmosferę 
sprzyjającą nawiązaniu z nim kontaktu160. Stosując tzw. metody aktywnego 
słuchania, lekarz buduje relację opartą na wzajemnym poszanowaniu dla oso-
by mówiącego oraz ma możliwość uzyskania od chorego informacji, czy ten 
go słucha oraz co i ile z przekazanych mu treści rozumie.

Pierwsza z proponowanych technik polega na przekazaniu rozmówcy in-
formacji, że się go słucha i rozumie. Tego rodzaju komunikat nadać można sło-
wem lub gestem. Do dość popularnych sposobów okazywania drugiej stronie 
zainteresowania należą: potakiwanie głową, utrzymywanie kontaktu wzroko-
wego lub potwierdzanie swojej uwagi krótkimi, acz wymownymi dźwiękami 
typu: aha…, taaak… lub bardziej rozbudowanymi: rozumiem…, tak, słucham 
Pana/ią… Szczególną uwagę warto zwrócić na zachowanie tzw. łączności spoj-
rzeń. Lekarz zapatrzony w dokumentację, piszący na komputerze, badający 
pacjenta bez choćby przelotnego nawiązywania nim kontaktu wzrokowego 
jest zgodnie z opinią chorego mniej profesjonalny, a nawet nieszczery. Mało 
znaczący detal, wydawałoby się niemający wpływu na rzetelność wykonywa-
nych zadań, ma jednak ogromny wpływ na postrzeganie lekarzy. Chorzy, nie 
mając kompetencji do oceny warsztatu czy wiedzy pozwalającej na weryfikację 
medycznych diagnoz, konstruują swą ocenę, posiłkując się jedyną dostępną dla 
nich informacją, czyli swoimi wrażeniami.

159 Marcin Barylski i Zbigniew Kowalski w krótkim poradniku dla lekarzy Jak 
mówić, by pacjenci słuchali, zwracają uwagę, że problemy komunikacyjne 
z pacjentem wywołują u lekarzy nie tylko frustrację, będącą efektem niemocy, 
ale również złość, przytłoczenie odpowiedzialnością i żal (gdy w trudnym 
położeniu pacjent nie podejmuje współpracy, niejako zostawiając lekarza 
jedynym odpowiedzialnym za poprawę stanu zdrowia). M. Barylski, Z. Kowalski, 
Jak mówić, by pacjenci słuchali, Poradnik dla lekarzy WSPÓLNIE DLA SERCA, 
Sandoz, 2015, s. 6.

160 M. Makara-Studzińska, Komunikacja z pacjentem…, s. 65.
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Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, w której rozmówcy sygnalizują sobie 
wzajemnie, że akceptują okoliczności, w jakich się znaleźli oraz/lub aprobują 
to, o czym się do nich mówi. Odwołując się do metody aprobaty, nie chodzi 
o przyklaskiwanie każdej, nawet nierozsądnej wypowiedzi, lecz afirmowanie 
pewnych ustalonych reguł komunikacyjnych. Należy zwrócić uwagę, że kul-
turalne i konsekwentne respektowanie prawa pacjenta do np. dokończenia 
spokojnej i rzeczowej wypowiedzi, pozwala lekarzowi na symetryczne egzekwo-
wanie własnego prawa do zabrania głosu. Ustalanie granic i ich przestrzeganie 
okazuje się absolutnie niezbędne w zawodzie lekarza.

Parafraza to z kolei technika polegająca na powtórzeniu tego, co zostało 
nam zakomunikowane, ale za pomocą własnych słów i sformułowań. Chodzi 
bowiem o to, aby wypowiedź pacjenta podsumować krótko, rzeczowo, stosu-
jąc medyczną (ale niezbyt specjalistyczną) terminologię, pokazując mu rów-
nocześnie, że został dobrze zrozumiany. Taktyka parafrazy pozwala ponadto 
upewnić się, że odebrany komunikat pozostaje w zgodzie z intencjami nadawcy. 
Potencjalne nieścisłości czy niespójności w przekazie w przypadku posługiwa-
nia się techniką parafrazy powinny być przez pacjenta natychmiast wyłapane. 
Marek Motyka proponuje, aby parafrazując, stosować następujące stwierdzenia: 
Rozumiem, że…; O ile dobrze rozumiem, chciał pan powiedzieć…; Uważa pan, 
że…; A więc pańskim zdaniem…161. Podobnie przekazanie informacji zwrotnej 
dotyczącej poprawnego zdekodowania przekazu dokonać można, stosując tzw. 
technikę echa. W swej istocie przypomina ona poprzednio opisaną, jednak 
dotyczy innej grupy pacjentów. Otóż tę metodę stosuje się zwłaszcza w od-
niesieniu do osób posiadających ograniczone kompetencje komunikacyjne. 
W stosunku do nich proponuje się stosowanie metody okresowego powtarza-
nia niemal całej wypowiedzi, z dbałością o wierne odtwarzanie używanych 
uprzednio przez nadawcę słów. Echo pozwala więc pacjentowi usłyszeć własne 
sformułowania, tyle że padające z ust innej osoby. Przez to upewnia się w prze-
konaniu, że lekarz podąża za jego wypowiedzią.

Taktyką bazującą na ogólnie znanej prawidłowości, zgodnie z którą więk-
szą sympatię odczuwamy wobec osób do nas podobnych, nazwać można do-
strajaniem. W praktyce oznacza ona przyjmowanie analogicznej pozycji ciała, 

161 M. Motyka, Rola aktywnego słuchania w komunikacji terapeutycznej z pacjentem, 
„Problemy Pielęgniarstwa”, nr 2(19)/2011, s. 262.



95Rola odbiorcy w procesie komunikowania

używanie sformułowań charakterystycznych dla naszego pacjenta, kontrolę 
tempa wypowiedzi, wykonywanie odpowiednich gestów tak, aby zbliżała się 
ona do szybkości, z jaką wypowiada się chory. Mariusz Oboda przekonuje, 
że „świadome dopasowanie do zachowania drugiej osoby powoduje, że two-
rzy się wrażenie harmonii ciał, która w naturalny sposób wytworzyłaby się 
po dłuższym czasie i w bliskich relacjach. Jest to nieświadomie odbierane jako 
sygnał dobrej relacji i powoduje tworzenie pozytywnych odczuć w stosunku 
do rozmówcy, a także powstanie większego poczucia bezpieczeństwa i zaufa-
nia”162. Oczywiście bardzo ważne jest przy tym zachowanie umiaru i dyskretne, 
wspierające dostosowywanie się, nie zaś nienaturalne kopiowanie zachowań 
rozmówcy. Sztuczne gesty czy wręcz „małpowanie” sposobu wypowiadania się 
chorego prawdopodobnie zostanie natychmiast zauważone i zapewne na długo 
pozostanie w pamięci „przedrzeźnianego”.

Wydaje się, że najistotniejszą i najtrudniejszą techniką kontroli stopnia 
porozumienia się rozmówców jest tzw. technika ujawniania emocji. Z jednej 
bowiem strony profesjonalizm zawodowy wymaga od lekarza zachowania 
tzw. zimnej krwi i niepodejmowania żadnych działań o podłożu afektywnym, 
z drugiej jednak lekarze także mogą być jednostkami podatnymi na negatywne 
emocje. Ich rozładowywanie okazuje się zatem niezbędne, tym bardziej że prak-
tykowanie zawodu często wiąże się z wysokim poziomem stresu. Z tego też 
względu postuluje się dbałość o to, aby przynajmniej w kontakcie z pacjentem 
nie doprowadzać do napięć, a jeśli już takowe powstaną, natychmiast podjąć się 
ich redukcji. Jedna z proponowanych w tej książce metod polega więc na do-
pytywaniu się o emocje drugiej strony oraz komunikowaniu emocji własnych. 
Zazwyczaj dokonać tego można, podejmując próbę przerwania wypowiedzi 
komuś, kto podnosi głos lub zaczyna bazować na argumentacji emocjonalnej, 
i dopytania go o targające nim emocje. Często gniew bierze się ze strachu, nie-
zrozumienia, żalu lub ogólnie ze złości na zaistniałą sytuację, nie powstaje zaś 
w wyniku podjętych przez lekarza działań. Warto o tym pamiętać i wybuchu 
złości pacjenta lub jego rodziny nie brać „do siebie”, nie traktować jak osobi-
stego ataku. Beznamiętna analiza emocji rozmówcy pozwala lekarzowi łatwiej 
i szybciej zapanować nad sytuacją. „Dać się komuś wykrzyczeć” to zatem 

162 M. Oboda, op. cit., s. 61.
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postawa niewłaściwa, gdyż złość i zdenerwowanie wpływają na usztywnianie 
się postaw i blokują możliwość późniejszego porozumienia się.

Kolejna metoda wiążąca się z poprzednio omówioną polega na odzwier-
ciedlaniu. Do jej istoty należy branie na siebie odpowiedzialności za nazwa-
nie emocji drugiej strony. Słysząc zatem podniesiony głos, przerywa się mó-
wiącemu stwierdzeniem typu Wydaje mi się, że jest Pan zdenerwowany, czy 
uważa Pan, że ja w czymś zawiniłem? Po takim pytaniu możemy oczekiwać, 
że rozmówca zreflektuje się lub przynajmniej wytłumaczy powód zdenerwo-
wania. Warto pamiętać, o czym była już uprzednio mowa. Duża liczba osób 
ma bowiem problemy z nazywaniem własnych emocji, wyręczenie ich w tym 
zakresie może zatem nie tylko rozwiązać bieżący kłopot, lecz także przyczynić 
się do trwałego polepszenia relacji z otoczeniem. Zdaniem M. Motyki, „trafne 
określenie doświadczanych przez chorego uczuć, o ile ma miejsce w kontak-
cie budzącym zaufanie, znacznie ułatwia mu radzenie sobie z tymi uczuciami, 
a także pomaga uświadomić różne sprawy, których znaczenia dotąd nie był 
w pełni świadomy”163. Dzięki temu pacjent lepiej radzi sobie z przeżywaniem 
własnych emocji, a będąc ich świadomym, łatwiej mu poddać je kontroli.

Budując właściwe relacje na osi lekarz – pacjent, szczególną uwagę zwró-
cić należy na współodczuwanie komfortu z przebiegu rozmowy. Atmosferę 
tę stworzyć można poprzez podkreślenie symetryczności nawiązywanej relacji. 
Układ, w którym każda ze stron ma takie samo prawo do mówieni i słuchania, 
polepsza samopoczucie pacjenta, gdyż staje się on równoprawnym uczestni-
kiem procesu leczenia. A pacjent zadowolony z kontaktu z lekarzem, bardziej 
mu ufający i z większym zaangażowaniem stosujący się do zaleceń, jest pacjen-
tem w pewnym sensie lepiej rokującym.

2.5. Przekaz jako podstawa procesu komunikowania

Przekaz to treść aktu komunikacyjnego stanowiąca efekt intencjonalnego 
działania nadawcy (np. gdy lekarz udziela pacjentowi porady) lub będąca ak-
tywnością przypadkową (np. w sytuacji pojawiającego się na twarzy grymasu 

163 M. Motyka, op. cit., s. 263.
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osoby doświadczającej bardzo nieprzyjemnego zapachu)164. Oba aspekty pro-
cesu komunikowania wymagają odrębnego omówienia. Intencjonalność ko-
munikowania wiąże się bowiem także z pojęciem skuteczności, która to w pro-
cesie leczenia wydaje się jednym z najistotniejszych celów porozumiewania 
się. Wedle D. Cushmana i G. Whitinga, „o komunikowaniu mówimy wów-
czas, gdy informacja jest z powodzeniem przekazana od jednego uczestnika 
do drugiego”165. Moment taki oznacza, że proces komunikacyjny zakończył się 
sukcesem rozumianym jako przyjęcie przez odbiorcę komunikatu zgodnego 
z intencją nadawcy. Skuteczny nadawca charakteryzuje się więc taką umie-
jętnością sformułowania i przekazywania komunikatu, aby ten przekaz trafił 
do odbiorcy w postaci możliwie najbardziej zbliżonej do wyjściowych założeń 
(gdyż całkowicie wierne odczytanie przekazu nie zdarza się za każdym razem). 
Należy przy tym raz jeszcze zwrócić uwagę, że pragnąc przekazać pacjentowi 
maksimum niezbędnej mu wiedzy, łatwo przekroczyć cienką granicę pomiędzy 
informowaniem go a nakłanianiem czy wręcz manipulowaniem. Z tego też 
względu w kolejnych rozdziałach książki omówiona zostanie różnica pomiędzy 
komunikowaniem informacyjnym a perswazyjnym oraz scharakteryzowany 
zostanie schemat poprawnie zbudowanego komunikatu.

W kontekście analizy przekazu nie sposób ominąć drugiego ze wspo-
mnianych aspektów – komunikowania przypadkowego. Choć nie zawsze 
wyraża się ono w postaci gestu czy mimiki, i odwrotnie – nie zawsze sygnał 
komunikowania niewerbalnego stanowi pokłosie działania nieintencjonalne-
go – warto podjąć refleksję nad podstawowymi przejawami komunikowania 
bez słów.Waga tej formy porozumiewania się zależy wprawdzie od kontekstu 
kulturowego, w ramach którego zostaje osadzona, ale zdarza się, że po rozmo-
wie z drugim człowiekiem w jednostkowej pamięci zostaje przede wszystkim 
trudne do opisania pierwsze wrażenie czy ogólny obraz osoby, rzadziej zaś 
charakterystyczne dla niego słowa czy choćby większy fragment wypowiedzi. 
Rola komunikowania niewerbalnego oraz istota różnic międzykulturowych 
podjęta zatem zostanie na dalszych stronach opracowania.

164 Popularna encyklopedia mass mediów, red. J. Skrzypczak, Poznań 1999, s. 439.
165 D. Cushman, G. Whiting, An Approach to Communication Theory: Towards 

Consensus of Rules, „Journal of Communication”, nr 22/1972, s. 219, [za:] 
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe…, op. cit., s. 44.
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2.5.1. Informacja a manipulacja
Pomiędzy informowaniem a komunikowaniem perswazyjnym istnieje słabo 

zarysowana granica. W zasadzie nierzadko nie da się jej wskazać wcale. Prze-
kazywanie informacji, zwłaszcza w przypadku wykonywania zawodu lekarza, 
niejednokrotnie obarczone jest ryzykiem zahaczenia o grunt oddziaływania 
perswazyjnego. W takim ujęciu komunikacja przedstawia się następująco: 
z punktu widzenia nadawcy komunikat zostaje przekazany, cel osiągnięty, 
a pacjent poinformowany; z punktu widzenia odbiorcy istnieje przepaść mię-
dzy byciem poinformowanym a zmanipulowanym. Gdzie zatem przebiega 
ta granica? Czy chcąc skłonić pacjenta do postępowania zgodnego z zalece-
niami i zdrowym rozsądkiem, zawsze w jakimś stopniu się nim manipuluje? 
Czy odchodząc od prostego, niemal instruktażowego, surowego w formie ko-
munikowania informacyjnego zawsze przekracza się granicę komunikowania 
perswazyjnego? Udzielenie odpowiedzi na te pytania wcale nie jest zadaniem 
prostym i każdorazowo wymaga wzięcia pod uwagę szeregu różnych okolicz-
ności. Zanim jednak zostaną one omówione, warto raz jeszcze wrócić do kilku 
kwestii teoretycznych. Wspomniano bowiem, że pomiędzy komunikowaniem 
informacyjnym a komunikowaniem perswazyjnym czy wręcz manipulacją 
istnieje szereg stanów pośrednich. To swoiste continuum, na którego początku 
zarysować można informowanie, a na końcu perswazję pobudzającą (jej na-
rzędziem jest wspomniana już manipulacja). Kryterium podziału stanowi przy 
tym sposób prezentowania wiedzy oraz argumentów166. Cel komunikowania 
informacyjnego leży w porozumieniu się lekarza z pacjentem czy jego rodzi-
ną, dzielenie się z nimi ideami, myślami, wiedzą lub pomysłami. Co ważne, 
w tego rodzaju relacji żadna ze stron nie ma intencji wpływania na odbiorcę 
czy zmiany jego zachowania i sposobu myślenia. Medyk spotyka się z chorym, 
by rzeczowo, obiektywnie i jak najpełniej przekazać mu wszystkie informacje. 
Realizując ten zamiar, lekarz odwołuje się do a) definiowania, aby poinformo-
wać pacjenta o sensie stosowanych w leczeniu terminów, zabiegów czy leków; b) 
demonstracji, planując stosowanie możliwie szerokiego zestawu metod i technik 
wspomagających zrozumienie przekazywanych treści, tj. pokazywanie wyników 
badań, wskazywanie miejsc na kliszy RTG; c) narracji – z zamysłem ukazania 
choroby, procesu leczenia, procedur w porządku chronologicznym, opisując ich 

166 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, op. cit., s. 85-86.
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kolejne etapy; d) opisu przypadku zabiegów, specjalności czy choćby działania 
leków. Komunikacja informacyjna polega zatem na takim budowaniu przekazu, 
aby zarówno jego forma, jak i treść pozostawały w pewnym sensie neutralne 
emocjonalnie, a konkretnie – aby nie niosły ze sobą emotywnego zabarwienia, 
skłaniającego odbiorcę do działania zgodnie z intencjami nadawcy. Istotą tej 
relacji jest przekazanie „suchych” faktów, bez ich wartościowania. Tego rodzaju 
wpływ obserwuje się natomiast w przypadku komunikowania perswazyjnego. 
Jak przekonuje Em Griffin, ma ono na celu wywieranie wpływu na innych 
oraz takie prezentowanie treści, aby druga strona dobrowolnie, bez przymusu 
podjęła działania zgodne z wolą nadawcy. Celem działania perswazyjnego jest 
więc wyrażenie dobrowolnej zgody, a nie wymuszenie podporządkowania się167. 
Warto przy tym wspomnieć, że treść przekazu nie cechuje się obiektywizmem, 
lecz ma postać mogącą zmienić sposób myślenia i zachowania odbiorcy.

Przekładając wywód teoretyczny na praktykę życia codziennego, można 
wyobrazić sobie sytuację, w której lekarz komunikuje pacjentowi pewne treści 
w sposób wyraźnie sugerujący zachowania pożądane, np. rekomenduje dietę, 
proponuje odejście od nałogu, postuluje zwiększenie aktywności fizycznej. Jego 
zachowanie zaklasyfikować zatem można w poczet działań perswazyjnych. Czy 
to jednak źle? Absolutnie nie. W gruncie rzeczy pacjent zgłaszający się do ga-
binetu, przychodni czy szpitala często właśnie takiego zachowania od lekarza 
oczekuje. Obie strony realizują zatem społecznie akceptowane role, jeden dia-
gnozuje, leczy, radzi i prowadzi, drugi sugestiom tym się podporządkowuje. 
I zasadniczo nie ma w tym procesie nic złego. Nic do momentu, w którym 
któraś ze stron nie zaczyna żądać podporządkowania, a druga bezradnie i bez-
refleksyjnie żądaniom tym ulega. Celowo przy tym stosuje się wyrazy: strona 
czy nadawca – odbiorca, nie zaś bardziej, wydawałoby się adekwatne, pacjent – 
lekarz. Taki zabieg wynika z faktu, że manipulatorem może być zarówno jeden, 
jak i drugi. Warto zatem przyglądnąć się raz jeszcze rodzajom komunikowania 
perswazyjnego, tak aby oddzielić zachowania etycznie uzasadnione od zbudo-
wanych na manipulacji i chęci przejęcia nad kimś kontroli.

Perswazja przekonująca ma miejsce wówczas, gdy obie strony, czyli lekarz 
i pacjent, dążą do wzajemnego porozumienia, nawet jeśli ma się to odbyć kosz-
tem części ich pierwotnych życzeń czy zamierzeń. Wobec tego w obustronnie 

167 E. Griffin, op. cit., s. 539.
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korzystnej rozmowie ustala się, negocjuje, szacuje korzyści i straty, możliwości 
lekarza i pacjenta, tak aby podjąć ostatecznie dobrą i właściwą decyzję. Jeśli 
dyskusja ta odbywa się z poszanowaniem praw obu stron, tę formę perswazji 
uznać należy za działanie etyczne. Perswazja nakłaniająca jest aksjologicznie 
neutralna, a jej ocena zależy od towarzyszącego jej kontekstu. Ważnym aspek-
tem oceny pozostaje również cel, dla którego została podjęta i zrealizowana. 
Przykładowo przekonywanie pacjenta do pewnych postaw czy zachowań jest 
fundamentem skutecznego leczenia (czy profilaktyki), a nierzadko wielokrotne 
proszenie i motywowanie przekłada się na realne postępy w rehabilitacji. Stoso-
wanie w tym celu bardziej radykalnych rozwiązań, polegających na prezentacji 
np. materiałów filmowych obrazujących skutki lekceważenia przez pacjenta 
wskazań medycznych, uznać można za dopuszczalne. Mało tego, metody 
te są często stosowane, a ich skuteczność doceniono także w przypadku reali-
zacji prozdrowotnych kampanii społecznych. Warto jednakże zwrócić uwagę, 
że taktyka ta służy podjęciu przez pacjenta zachowań właściwych, ale stosowa-
na metoda ma de facto charakter szokowy, a więc silnie emocjonalny. Ponadto 
wywieranie presji na pacjenta poprzez bezustanne atakowanie go przekazem, 
choćby służyć miał jego zdrowiu, czy usilne przekonywanie go do określonego 
leku lub konkretnego miejsca świadczenia danej usługi często pacjenci odbiera-
ją jako zamach na ich wolność wyboru i dekodują w kategoriach przekroczenia 
granic zachowania etycznego. A contrario, pacjenci dla osiągnięcia założonego 
celu zdolni są do prowadzenia rozmowy w sposób sugerujący rozwiązanie. Bę-
dąc w stanie pobudzenia emocjonalnego wynikającego z lęku o własne zdrowie, 
nakłaniają lekarza do postępowania zgodnego z ich oczekiwaniami. Ten zaś 
działaniu temu sie poddaje, ponieważ nie ma żadnych racjonalnych przesłanek 
do poddawania w wątpliwość prawdziwości słów pacjenta.

Ostatni z typów perswazji nazywamy działaniem pobudzającym (perswazją 
pobudzającą). Jego celem jest narzucenie odbiorcy określonego wzorca myśle-
nia i wymuszenie na nim bardzo konkretnego zachowania. Na plan pierwszy 
wysuwa się zatem intencja nadawcy do narzucenia odbiorcy pewnej wizji 
otaczającego go świata168, przy czym nadawca manipulant nie cofnie się przed 

168 Perswazję pobudzającą często utożsamia się z działaniem propagandowym. 
Tego rodzaju przekazy, co ważne, podzielić można na tzw. białą i czarną 
propagandę. Propaganda biała ma przede wszystkim charakter jawny i odwołuje 
się do powszechnie dostępnych źródeł informacji, takich jak dane statystyczne, 
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zastosowaniem żadnego chwytu, który mógłby go doprowadzić do zaplano-
wanego celu. Z tego też względu ucieknie się nawet do kłamstwa, matactwa, 
przeinaczania, do wybielania siebie i oczerniania innych. Miła powierzchow-
ność, ogłada obejścia pomagają mu zdobyć kontrolę nad odbiorcą, której ten 
nie jest świadomy. W tym kontekście zagadnieniem bardzo interesującym wy-
daje się problematyka jednostkowej podatności na oddziaływania perswazyjne, 
podejmowana głównie przez psychologów.

Zagadnienie wpływu jednostki na zmianę postaw i zachowań innych 
rozpatrywano już w latach 50. XX wieku. Wzmiankowany już zespół psycho-
logów pod kierownictwem Carla Hovlanda169 koncentrował się na analizie 
wiarygodności nadawcy oraz zawartości komunikatu. Pierwsze ustalenia tej 
grupy odnosiły się do stwierdzenia, że osoby o dużej wiarygodności wywie-
rają większy wpływ na zmianę postaw niż osoby o mniejszej wiarygodności. 
Ponadto starano się określić związek pomiędzy siłą oddziaływania danego 
komunikatu a zmianą zachowań odbiorców. W efekcie badań eksperymental-
nych naukowcy z Uniwersytetu w Yale tylko częściowo potwierdzili istnienie 
korelacji, gdyż jak ustalono, innymi istotnymi zmiennymi okazały się również: 
poziom zaniepokojenia odbiorców, ocena nadawcy komunikatu, uprzednio 
posiadana wiedza na dany temat czy obrazowość opisu. Stwierdzono również, 
że niezależnie od tego, jak dobrze skonstruowano przekaz perswazyjny, nie 
wszystkie jednostki reagują na niego w ten sam sposób. Kryteriami różnicują-
cym predyspozycje odbiorców okazały się odmienności osobowościowe oraz 
osobiste znaczenie przynależności grupowej. W tym też zakresie dowiedziono, 
że „im wyżej ludzie cenią sobie przynależność do danej grupy, w tym większym 
stopniu ich postawy są zgodne z tymi, które się w niej preferuje i w związku 
z tym trudniej jest doprowadzić do ich zmiany”170. W zakresie natomiast różnic 
indywidualnych ustalono, że mniej podatne na perswazję są osoby inteligent-
ne, a innymi ważnymi cechami są również poziom samooceny, agresywności 
i wycofania się. Ale w przypadku tych trzech ostatnich nie udało się wykazać 
bezpośrednich, potwierdzalnych korelacji. Badania psychologów pozwalają 

wyniki badań naukowych czy wypowiedzi polityków. Jej przeciwieństwem jest 
propaganda czarna, która bazuje na maskowaniu i skrywaniu własnych źródeł 
informacji. Popularna encyklopedia mass mediów, op. cit., s. 441.

169 S. J. Baran, D. K. Davis, op. cit., s. 169.
170 Ibidem, s. 170.
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zatem sądzić, że „żadna z cech osobowościowych nie funkcjonuje niezależnie 
od dokonanej przez daną osobę oceny nadawcy, jej sądów na temat komunikatu 
i postrzegania społecznej nagrody lub kary, które mogą towarzyszyć przyjęciu 
bądź odrzuceniu danej postawy”171. Tym samym ze względu na indywidualne 
różnice osobowościowe oraz odmienność w postrzeganiu świata trudno jedno-
znacznie przesądzić o jednostkowej podatności na oddziaływanie perswazyj-
ne. Niewątpliwie nie jest w stanie dokonać tego także lekarz prowadzący. Aby 
skutecznie przekazać informacje, lekarz musi więc każdorazowo dokonywać 
wyważonej analizy pomiędzy dwoma biegunami: perswadowaniem i infor-
mowaniem. Patrząc na ten problem z drugiej strony, warto zastanowić się nad 
poziomem kompetencji pacjenta do oceny i podejmowania decyzji w związku 
z przekazaniem mu przez lekarza jedynie suchych informacji. Prezentacja tylko 
faktów, niewzbogaconych o stosowny komentarz lekarza sugerującego najlepsze 
możliwe postępowanie, pozostawia pacjenta często bezradnym i niezdolnym 
do podjęcia decyzji. Odstąpienie od komunikowania także nie jest rozwiąza-
niem, gdyż niepoinformowany pacjent również czuje bezradność i niepokój. 
Prawdziwym wyzwaniem okazuje się zatem umiejętność znalezienia swoistego 
złotego środka.

W pozycji Podstawy umiejętności komunikacyjnych172 czytelnikowi zapro-
ponowano test składający się z 20 stwierdzeń mających określić skłonności 
do manipulowania ludźmi. Poniżej zaprezentowano wspomniany zestaw173:

1. Dość podejrzliwie traktuję ludzi, w końcu jestem osobą rozsądną, 
z doświadczeniem.

2. Często trudno mi czuć się blisko z ludźmi (poza rodziną i najbliższymi 
przyjaciółmi).

3. Raczej nie mam zaufania do ludzi, sparzyłem/łam się parę razy.
4. Z doświadczenia wiem, że każdy, okazując mi sympatię, czegoś ode 

mnie chce.
5. Często ogarnia mnie zwątpienie.
6. Bardzo dbam o swój pozytywny wizerunek w oczach innych.

171 Ibidem.
172 Podstawy umiejętności komunikacyjnych oraz wybrane zagadnienia 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, publikacja będąca materiałem 
szkoleniowym dla lekarzy i dentystów, Warszawa 2013.

173 Ibidem, s. 291-292.
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7. Bywam osobą ironiczną, w końcu to oznaka inteligencji.
8. Kiedy coś można wygrać, zwykle zyskuję więcej niż inni.
9. Rzadko mówię wprost, co myślę naprawdę.
10. Potrafię tak kluczyć, żeby trudno było rozpoznać moje prawdziwe 

intencje.
11. W sytuacjach konfliktowych unikam otwartego stawiania sprawy.
12. Często odczuwam wrogość.
13. Nie lubię patrzeć ludziom prosto w oczy, to stresujące.
14. Miewam wątpliwość, czy na pewno uczciwie traktuję ludzi.
15. Bliska jest mi zasada: „oko za oko, ząb za ząb”.
16. Ujawnianie prawdziwych myśli to głupota.
17. Uważam, że traktowanie ludzi tak jak siebie po prostu się nie opłaca.
18. Często myślę, że inni są głupsi niż ja.
19. Unikam ujawniania prawdziwych emocji/uczuć.
20. Często nie najlepiej oceniam ludzi.

Interpretacja wyników testu budzi pewne wątpliwości względem ich na-
ukowego opracowania, niemniej jednak w prostym sformułowaniu badaczy 

„im więcej TAK, tym gorzej (dla pacjentów i dla Ciebie)” niewątpliwie kryje 
się prawda (choć trudno weryfikowalna w kategoriach zarówno ilościowych, 
jak i jakościowych).

Na koniec warto dodać, że dość powszechnie w środowisku nowych me-
diów spotkać można przykłady działalności pojedynczych pacjentów lub sto-
warzyszeń prowadzących akcje społeczne wymierzone przeciwko, ich zdaniem, 
manipulacyjnym praktykom niektórych firm farmaceutycznych czy podmiotów 
gospodarczych związanych z branżą medyczną174. Tego rodzaju działalność 
implikuje ostrożne podejście pacjentów do proponowanych im przez lekarzy 
medykamentów, zabiegów czy sprzętu medycznego. Niestety, jednostkowe 
doświadczenie w tym zakresie powoduje, że dany pacjent spogląda nieufnie 
na całe środowisko lekarzy, doszukując się manipulacji.

174 W tym kontekście warto poznać artykuł dotyczący etyki w reklamach 
farmaceutyków, E. Jankowska, Reklama – co wolno, a czego nie, „Przemysł 
Farmaceutyczny”, nr 2/2011.
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2.5.2. Dialog jako nieodłączny element pracy lekarza
Rozmowa stanowi nieodłączny element pracy lekarza. W zależności od po-

siadanej specjalności lekarz poświęca na nią mniejszą lub zdecydowanie więk-
szą część dnia pracy. Niezależnie jednak od tego, ile ma bądź ile chciałby mieć 
czasu, najważniejszy pozostaje efekt jego oddziaływania komunikacyjnego. 
Innymi słowy, mniej istotne jest to, ile mówi, ważniejsze – z jakim skutkiem. 
Bez wątpienia każdy lekarz ma wpływ na proces modelowania treści formuło-
wanych komunikatów i projektowanych schematów komunikacyjnych, który-
mi na co dzień się posługuje. Podejmując nad nimi refleksję, warto cyklicznie 
poddawać je analizie, by w miejsce wypowiedzi zdawkowych, powtarzanych 
w kółko wprowadzić schematy komunikacyjne prawidłowe. Te zaś, oparte 
na prostej regule, pozwolą na prowadzenie rozmowy uprzejmej, rzeczowej, 
satysfakcjonującej obie strony oraz pozwalającej osiągnąć założony cel.

Zacznijmy od prostego przykładu:
 – Pani doktor, martwią mnie nawracające wysypki na plecach mojego synka.
 – Ymm?
 – Proszę zobaczyć, o tu, na łopatce pojawiła się czerwona krostka!
 – Taaak, a konkretnie gdzie? Nie widzę!
 – Ale jak to, tutaj, proszę się dobrze przyglądnąć!
 – Nie widzę. Niczego tutaj nie ma. Proszę nie przesadzać.
 – Jak byłam w poniedziałek, to mi Pani doktor powiedziała, że widzi jakby 

się coś pojawiało. A w gazetach tyle teraz piszą, że każde dziecko może mieć 
alergię!

 – Taaak, ale dziś jest środa i nadal nic się nie pojawiło. Dajmy już temu 
spokój! Proszę obserwować i przyjść za dwa tygodnie!

 – Pani doktor, ale ja się o Piotrusia martwię. Niech pani raz jeszcze spojrzy, 
proszę pani…

 – Maść pani ma, to w razie czego posmarować.

Banalna i w gruncie rzeczy powtarzająca się w wielu odsłonach scena 
pokazuje brak umiejętności stanowczego i konsekwentnego podejścia do pa-
cjenta. Zostawiając na boku rozważania stricte medyczne, warto zwrócić 
uwagę na zaistniały w przykładzie błąd komunikacyjny. Lekarka, de facto 

„nachodzona” przez przewrażliwioną matkę, koncentruje się na poszukiwaniu 



105Przekaz jako podstawa procesu komunikowania

nieistniejących wysypek, o których matka dziecka przeczytała w prasie. Sytu-
acja powtarza się kilkakrotnie w ciągu tygodnia. Lekarz traci czas na pacjenta 
zdrowego, co odbywa się kosztem chorych, wymagających leczenia i troskliwej 
opieki. W efekcie lekarka jest zdenerwowana i aby nie okazywać negatywnych, 
drzemiących w niej emocji, pozwala sobie na dyskretny sarkazm, a nawet małą 
nieuprzejmość. Na koniec, aby nie ciągnąć wizyty w nieskończoność, kapitu-
luje i pośrednio przyznaje matce rację. Ona zaś i tak czuje się zignorowana, 
wcale nie jest uspokojona i prawdopodobnie do następnej wizyty zaobserwu-
je pojawienie się i zniknięcie jeszcze wielu innych krostek. Co ważne, matka, 
wychodząc z gabinetu, przepełniona będzie negatywnymi wrażeniami, nisko 
oceni kompetencje i uprzejmość lekarki, a przy braku przedyskutowanych ar-
gumentów w jej głowie pozostanie troska o dobro dziecka, dobro zagrożone 

„niezidentyfikowaną” i źle zdiagnozowaną wysypką. Mało wydaje się prawdo-
podobne, aby po tak poprowadzonej rozmowie matka przyjęła do wiadomości 
przekazane jej informacje i nie próbowała ich jeszcze zweryfikować: w inter-
necie, u sąsiadki lub innego lekarza.

Zasadne zatem wydaje się pytanie, jak zmienić tę sytuację, aby i lekarz, i pa-
cjentka mieli po tej wizycie poczucie obustronnej satysfakcji. W tym przypadku 
miałoby to oznaczać, że matka zostanie przez lekarkę przekonana, a darząc 
ją sympatią, zaufa jej uspokajającej diagnozie. Otóż drogą do osiągnięcia suk-
cesu jest stworzenie przez lekarza komunikatu kompletnego, to znaczy takiego, 
który zawiera cztery podstawowe elementy175:

1. obserwacje/spostrzeżenia – relacje w komunikacie tego, co jednostka 
zobaczyła, zarejestrowała, czego się dopatrzyła, co podpowiadają jej 
zmysły (poczuła, usłyszała itp.);

2. opinie formułowane odnośnie tego, co dana osoba spostrzegła. Jednost-
ka w odniesieniu do konkretnej kwestii czy sytuacji dokonuje osądu, 
co jej zdaniem jest dobre, słuszne, właściwe, zasadne, a co takie nie jest;

3. uczucia, czyli emocjonalne reakcje na zaistnienie danego zdarzenia 
czy sytuacji;

4. potrzeby/oczekiwania, tj. informacje dotyczące tego, co jednostka chce, 
uważa, potrzebuje, pragnie czy chciałaby w związku z tą konkretną 
sytuacją.

175 Za: M. Davis, K. Paleg, P. Fanning, op. cit., s. 53-55.
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Nie tylko rozpoznanie predyspozycji słuchacza i umiejętne planowanie pro-
cesu dotarcia do niego z przekazem waży na procesie komunikowania. Równie 
istotne wydaje się trafne formułowanie tychże komunikatów. Wyrażanie siebie 
jest sztuką, zwłaszcza wtedy, gdy budując przekaz, pod uwagę bierze się uczucia 
i potrzeby drugiej strony. Dlatego tak ważne dla porozumienia okazuje się nie 
tylko odpowiednie skomponowanie komunikatu pełnego, lecz także dbałość 
o odpowiedni kontekst i sposób, w jaki się ten przekaz wypowie.

Choć oczywiście nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania na wszystkie 
sytuacje komunikacyjne, a jednostki różnią się pomiędzy sobą osobowościowo, 
to jednak warto pamiętać o ogólnym schemacie komunikacyjnym (personali-
zując go, biorąc pod uwagę specyficzne środowisko pracy i charakterystyczne 
indywidualne cechy psychologiczne). Wśród korzyści wynikających z posia-
dania umiejętności poprawnego i skutecznego budowania komunikatów wy-
mienić należy obustronne zrozumienie, zaufanie, otwarcie się na współpracę 
pacjentów, poprawne relacje z otoczeniem, satysfakcję z nawiązywanych relacji 
oraz zaspokojenie własnych potrzeb.

Na koniec raz jeszcze należy przeanalizować opisaną poprzednio scenę 
i zastanowić się, jak mogłaby wyglądać, gdyby zbudować ją w oparciu o kom-
pletny komunikat lekarza.

 – Pani doktor, martwią mnie nawracające wysypki na plecach mojego syna.
 – Proszę pokazać.
 – Proszę zobaczyć, o tu na łopatce pojawiła się czerwona krostka!
 – Nic nie widzę.
 – Ale jak to, tutaj, proszę się dobrze przyglądnąć!
 – Nie widzę. Na szczęście tutaj niczego nie ma. Pani obawy są naprawdę 

nieuzasadnione (opinia). Kilkakrotnie obserwowaliśmy już zaczerwienienia 
i ustaliliśmy, że nie są one niepokojące (spostrzeżenie/obserwacja). Uważam 
więc, że nie ma sensu, aby fatygowała się Pani z tym do mnie kilka razy w tygo-
dniu. Poświęcając czas zdrowemu jak rydz Piotrusiowi, nie mam czasu na przy-
jęcie innych, poważnie chorych pacjentów, a to bardzo mnie martwi (uczucia). 
Proszę zatem nie rejestrować się do mnie z tym problemem wcześniej niż za dwa 
tygodnie (oczekiwanie/potrzeba).
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Biorąc pod uwagę spostrzeżenia, opinię, uczucia i potrzeby matki, które 
zostały nam wyraźnie zasygnalizowane, można w zaistniałej sytuacji komuni-
kacyjnej zrewanżować się jej tym samym. Lekarz także ma prawo do wyraża-
nia własnych potrzeb i nazywania swych uczuć. Ważne, aby zrobić to w spo-
sób odpowiedni (czyli nie zaczynać od wskazania oczekiwań, argumentując 
je jedynie emocjonalnie). Nie bez znaczenia pozostaje przecież fakt, że matka 
przyszła do lekarza po radę, a ta, zawarta w komunikacie kompletnym, po-
winna ją uspokoić.

2.5.3. Rola komunikowania niewerbalnego
Trudno nie zgodzić się ze sformułowaniem Jerzego Mikułowskiego-Po-

morskiego, który twierdzi, że „podczas gdy język mówiony czy pisany jest po-
wszechnie uważany za podstawowy środek komunikacji, to na ogół niewiele 
uwagi przypisujemy komunikacji niewerbalnej”176. Tymczasem, jak wtóruje 
mu Wiesław Sikorski, „obecny stan wiedzy o szeroko rozumianym języku 
ciała wyraźnie dowodzi, że dla efektywnego porozumiewania się z innymi 
osobami sprawność operowania mową ciała może być ważniejsza i korzyst-
niejsza niż biegłość wypowiedzi werbalnej”177. Konstatacja ta jest o tyle istotna, 
że komunikacja niewerbalna obejmuje wszystkie ludzkie zachowania, postawy 
i akcesoria (inne niż słowa), które komunikują wiadomości oraz mają wspólne 
znaczenie178. Mowa ciała wyraża się poprzez różnorodne sygnały uzewnętrz-
niane przez nadawcę w sposób świadomy lub mimowolny. Pewnego rodzaju 
przekazem jest także środowisko, otoczenie zewnętrzne i jego cechy szczególne, 
w ramach którego dochodzi do procesu komunikowania.

Świadomy nadawca wie zatem, że komunikowanie zachodzi znacznie 
wcześniej niż w momencie wypowiedzenia pierwszego słowa. Komunikatem 
jest bowiem także typowy dla odbiorcy i nadawcy sposób autoprezentacji, 
zarządzania czasem i przestrzenią, nawiązywania bezpośredniego kontaktu 
fizycznego czy wokalne cechy głosu179. Wszystkie te sygnały stanowią zarówno 

176 J. Mikułowski-Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, 
Kraków 2003, s. 92.

177 W. Sikorski, Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej, 
Kraków 2007, s. 9.

178 S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, op. cit., s. 199.
179 E. Głażewska, U. Kusio, Komunikacja niewerbalna. Płeć i kultura. Wybór 
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dla lekarza, jak i dla pacjenta bardzo istotny element procesu komunikowana. 
Zwróćmy bowiem uwagę na doniosłość tzw. pierwszego wrażenia oraz na to, 
jak wiele uwagi jednostki koncentrują na czyimś wyglądzie bądź zachowaniu. 
W tym kontekście wskazać należy na pierwszy z sygnałów komunikowania 
niewerbalnego, czyli autoprezentację. Jest ona złożoną, kompleksowa strukturą 
różnego rodzaju powiązanych ze sobą subkodów. Wśród nich wymienić moż-
na wygląd fizyczny danej osoby (makijaż, fryzurę, noszone dodatki), postawę 
(np. nachylenie się ku osobie rozmówcy świadczy o pozytywnym nastawieniu 
do partnera), zapach (choć informacje te często odbierane są nieświadomie, 
nastrajają bardziej lub mniej pozytywnie do partnera relacji) czy kontakt 
wzrokowy (przy czym szczególnie ważna jest częstotliwość i długość trwania 
kontaktu).

Autoprezentacja to subtelny, ale czytelny kod informujący strony relacji 
o statusie społecznym i zawodowym, prestiżu, sytuacji finansowej czy rodzinnej, 
o upodobaniach i gustach w zakresie mody, stylistyki lub nawet ulubionych 
barw. Przekaz płynący z autoprezentacji jest jednym z szerokiej gamy poza-
werbalnych komunikatów wysyłanych do otoczenia zewnętrznego. Pozornie 
wydaje się, że jest to sygnał stosunkowo prosty do odkodowania. W rzeczywi-
stości społeczeństw konsumpcyjnych okazuje się on jednak jednym z sygna-
łów bardziej mylących. Według Thorsteina Veblena ostentacyjna konsumpcja 
współczesnych społeczeństw prowadzi do koniecznego, permanentnego za-
spokajania jednostkowych potrzeb, które formułowane są w oparciu o wzorzec 
charakterystyczny dla przedstawicieli klas (grup) społecznych usytuowanych 
wyżej w hierarchii danego społeczeństwa. W efekcie jednostka podporząd-
kowuje się presji otoczenia zewnętrznego, choćby w wymiarze zewnętrznych 
oznak statusu, aby odczuwać szacunek do samego siebie180. W znakomitej 
mierze dążenie to ma na celu ukazanie wysokiego statusu materialnego i po-
kazania się otoczeniu z możliwie najlepszej strony. Kompensacja niedostatków 
ma przy tym charakter jeszcze bardziej ostentacyjny, gdyż potrzeba przykrycia 
braków staje się potrzebą niemal kompulsywną181.

zagadnień, Lublin 2012.
180 Th. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 1998, s. 67-70.
181 Szerzej na ten temat pisze Magdalena Szpunar w pozycji Kultura cyfrowego 

narcyzmu, Kraków 2016.
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W dekodowaniu tego rodzaju komunikatów zaleca się zatem ostrożność 
oraz powiązanie ich z innymi, dostępnymi odbiorcy sygnałami komunikacji 
niewerbalnej. Takim zaś może być chronemika, czyli analiza organizacji i za-
rządzania czasem. Czas stanowić może istotną przesłankę o spodziewanych, 
przyszłych relacjach z pacjentem oraz pozwala na wnioskowanie o dalszych 
cechach pacjenta (lekarza). A zatem analizie warto poddać: punktualność przy-
chodzenia na wizyty, organizację czasu pracy lekarza, długość formułowania 
wypowiedzi czy choćby szybkość pracy.

Kolejnym istotnym sygnałem komunikacji niewerbalnej jest parajęzyk, czyli 
wokalne cechy głosu (ton, natężenie, barwa) oraz interferencje wokalne (uf, ej, 
eee). Ten subkod komunikowania niewerbalnego informuje np. o pochodze-
niu mówcy (akcent, intonacja), wykształceniu (modulacja, akcentowanie) czy 
stanie emocjonalnym (mówienie drżącym głosem zdradza zdenerwowanie). 
Tego rodzaju interpretacja paralingwistyczna dokonywana być winna zawsze 
w odniesieniu do kontekstu rozmowy. Postulat ten formułuje się w związku 
z faktem, że w różnych kulturach istnieją dość duże rozbieżności w zakresie 
stosowania wspomnianych sygnałów. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu 
do kinezjetyki, zajmującej się m.in. badaniem znaczenia ruchu takiego, jak 
ekspresja twarzy, mowa ciała, mimika czy kontakt wzrokowy oraz proksemiki. 
Ta ostatnia kategoria pojęciowa wiąże się z analizą przestrzennych stereotypów 
ludzkiego zachowania oraz ich wpływu na komunikację interpersonalną. W jej 
ramach mieści się także związek pomiędzy relacjami przestrzennymi a psycho-
logicznymi, które występują w trakcie interakcji. Wiadomo bowiem, że każdy 
ma swoje ulubione miejsca, w których dobrze się czuje i chętnie do nich wraca, 
a obok nich przestrzenie budzące lęk czy niechęć. Dotyczy to nie tylko konkret-
nych miejsc, lecz także i dystansów. Z badań wynika, że można wskazać cztery 
zasadnicze typy dystansów, które charakteryzują rodzaj interakcji. Według 
twórcy proksemiki Edwarda T. Halla dystans intymny to odległość w granicach 
15-45 centymetrów. Taka bliskość możliwa jest głównie pomiędzy członkami 
rodziny, narzeczonymi czy generalnie osobami, które wiąże silne pozytywne 
uczucie. W nieco większym oddaleniu pozostają osoby bliskie, np. przyjaciele, 
z którymi jednostkę łączą bliskie relacje towarzyskie. Hall dystans osobisty sza-
cował na odległość w przedziale od 50 do 125 centymetrów. Dystans społeczny 
to z kolei odstęp od 120 do 360 cm, w ramach którego prowadzi się oficjalne 
rozmowy oraz załatwia interesy. W jeszcze większym oddaleniu przemawia 
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się publicznie czy prowadzi wykłady. Dystans publiczny to, zdaniem twórcy 
proksemiki, odległość powyżej 360 centymetrów182.

Schemat 9. Typy dystansów wg Edwarda T. Halla

dystans
INTYMNY

15-45 cm

dystans
OSOBISTY

50-125 cm

dystans
SPOŁECZNY

120-360 cm

dystans
PUBLICZNY

powyżej 
360 cm

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. T. Hall, Ukryty 
wymiar, Warszawa 1997, s. l71-180.

Według E. Halla głównym powodem zaistnienia stereotypów dystansu 
jest instynkt terytorialny. Realizuje się on w związku z tym, że każdy gatunek 
charakteryzuje się splotem różnego rodzaju instynktów, których spełnienie wy-
maga określonej przestrzeni183. Dystans sam w sobie może zatem być komuni-
katem o zaufaniu i akceptacji lub strachu i wycofaniu. Ważne, aby przekazując 
pacjentowi informacje, analizie poddać także jego reakcje niewerbalne. Nie bez 
znaczenia pozostaje również fakt, że lekarz może poprzez dobór odpowied-
niego dystansu komunikować własny sposób postrzegania bliskości relacji. 
Pewne informacje o drugiej osobie pozyskiwać można ponadto, obserwując 
charakterystyczny dla niej sposób nawiązywania bezpośredniego fizycznego 
kontaktu (tzw. haptyka). Analizie poddaje się np. uścisk dłoni, poklepywanie 
po plecach czy kontakt bardziej intymny. Krzysztof Skuza pisze, że informacje 
haptyczne „w dużej mierze określane są przez normy kulturowe, ale są również 
wyznaczane przez wzajemną relację bliskości, intymności i zaufania pomiędzy 
rozmówcami”184. Dotyk świadczy zatem o stopniu zażyłości pomiędzy osoba-

182 E. T. Hall, Ukryty wymiar, Warszawa 1997, s. l71-180.
183 J. Jacko, Zarządzanie dystansem w edukacji i w biznesie. Antropologiczne 

założenia proksemiki i ich wpływ na strategie komunikowania, [w:] 
Komunikowanie społeczne w edukacji. Dyskurs nad rolą komunikowania, red. 
W. Maliszewski, Toruń 2006, s. 75-76.

184 K. Skuza, Czynniki kształtujące proces komunikowania się. Analiza 
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mi, ale także uwarunkowany jest środowiskowo. Z tego też względu ponownie 
należy wziąć pod uwagę kontekst, w jakim dana relacja zachodzi, oraz charak-
terystyczne dla danej zbiorowości normy.

Na przebieg rozmowy wpływ mają także pewne elementy otoczenia ze-
wnętrznego, takie jak poziom hałasu, typ i rodzaj oświetlenia, temperatura 
czy kolor ścian. Architektura wnętrz na poziomie indywidualnym świadczyć 
może o poziomie życia czy upodobaniach i gustach. Na poziomie publicznym 
poprzez architekturę i urbanistykę poznać możemy kulturę, tradycję czy po-
trzeby estetyczne wpisane w dane miejsce185. Także kolorystyka jest przesłan-
ką do oceny danego miejsca jako ciepłego – sprzyjającego komunikacji, lub 
zimnego – w którym łatwiej o chłodniejsze relacje. W pomieszczeniu dusz-
nym, głośnym i ciemnym pacjentowi będzie trudniej spokojnie przyjąć złą 
informację. W pomieszczeniu zacisznym, odosobnionym, do którego ciągle 
nie zaglądają osoby trzecie, rozmowa z lekarzem będzie mieć charakter bar-
dziej osobisty, bardziej intymny. W takiej atmosferze łatwiej przyjmuje się złe 
informacje, uspokaja się nerwy, szczerze rozmawia. Dlatego koncentrując się 
na tym, co lekarz ma do zakomunikowania pacjentowi, warto nie zapominać 
o tym, jak i gdzie najlepiej mu tę informację przekazać. Krótkie, mimochodem 
rzucone przez lekarza pędzącego zatłoczonym korytarzem medyczne terminy, 
będą przez pacjenta odebrane całkowicie inaczej niż rozmowa, nawet krótka, 
ale rzeczowa, przeprowadzona w odizolowanym, oświetlonym i przyjaznym 
pacjentowi miejscu.

Wspomniane sygnały komunikowania niewerbalnego nie wyczerpują ca-
łości podjętej problematyki, gdyż ich liczba oraz wielość możliwych sposobów 
interpretacji pochodzących z analizy nakładających się na siebie przekazów 
powoduje sytuację, w której niemal niemożliwe staje wyczerpujące opisanie 
wszelkich aspektów tej formy komunikacji międzyludzkiej. Jak przekonuje 
brytyjski biolog Desmond Morris, człowiek dysponuje trzema tysiącami zna-
ków cielesnych, którymi posługuje się w komunikacji z drugim człowiekiem. 
Ponadto uważa się, że aż 50% informacji jednostki odczytują z obserwacji swo-
jego rozmówcy – z intonacji jego głosu, gestów, mimiki czy budowy fizycznej186. 

procesów komunikacyjnych w opiece zdrowotnej, „Euro-limes”, nr 1(6)/2006, 
www.euro-limes.ae.krakow.pl (dostęp: 29.10.2016).

185 Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996, s. 212.
186 A. Collins, Język ciała, gestów i zachowań, Warszawa 2003, s. 6-7.
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Warto przy tym jednak pamiętać, że dla niemal każdej sytuacji istotne stają się 
odmienne, dochodzące do odbiorcy informacje. I tak przyjmując perspektywę 
lekarza, za warte odnotowania uznaje się np. symptomy fizjologiczne (czer-
wienienie się, blednięcie, ściśnięte gardło), kod temporalny (charakteryzują-
cy długość trwania pewnych stanów emocjonalnych – jako wskazówka dla 
określenia szczerości okazywanych emocji) czy kod kontekstualny (dotyczący 
emocji, uzewnętrznianych przez jednostkę ze względu na pewne wymogi sy-
tuacyjne – współczucie, śmiech, zainteresowanie)187.

Podobnie jak w przypadku komunikowania werbalnego także sygnały ko-
munikacji pozawerbalnej wysyłane są w pewnym celu. Paul Ekmana i Wallace 
Friesen wskazali na pięć sygnałów, które pełnią konkretne funkcje w procesie 
porozumiewania się „bez słów” 188. Są to: adaptery, wskaźniki emocji, regula-
tory, ilustratory i emblematy.

Funkcja adaptacyjna realizowana jest w celu łagodzenia napięcia i zwięk-
szenia komfortu udziału w interakcji. Poprzez zastosowanie adapterów nastę-
puje redukcja stresu wywołana np. rozmową (dokonywać się może przez np. 
drapanie się po głowie, obgryzanie paznokci czy zaciskanie dłoni).

Funkcja ekspresji wiąże się z zastosowaniem wskaźników emocji. Jednostki 
w procesie komunikacji ujawniają swój stan emocjonalny wyrażany przez układ 
mimiczny (warto zatem obserwować mimiczny wskaźnik strachu, zaczerwie-
nienie uszu lub policzków czy kontakt wzrokowy).

Regulatorów z kolei używa się do regulacji płynności komunikowania 
i koordynowania przebiegu interakcji. Funkcja regulacyjna komunikowania 
niewerbalnego odnosi się więc do stosowania mechanizmów spowalniających 
rozmowę, np. przez zsunięcie okularów, przetarcie ich chusteczką i ponowne 
założenie, lub przyśpieszających ją przez obszerną gestykulację, mającą dać 
odbiorcy złudzenie zwiększenia tempa wypowiedzi nadawcy.

Funkcja uzupełniania dokonuje się poprzez ilustratory, które uzupełniają 
komunikat, precyzując go lub akcentując niektóre jego części (mimiką, pod-
kreślając zdziwienie, czy gestykulacją, opisując wielkość).

Ostatnią z wymienionych przez Ekmana i Friesen rolą komunikowania 
niewerbalnego jest funkcja zastępowania słów. Jednostki stosują w tym celu 

187 Zob. M. Desmond, Zachowania intymne, Warszawa 1998.
188 P. Ekman, W. Friesen, Unmasking the face, Prentice Hall 1975.
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emblematy, takie jak ruch ręką, głową, odchylenie ciała względem osi, za-
mknięcie oczu itp.

W zdecydowanej mierze, jak przekonują Barbara i Allan Pease, jednostki 
nie kontrolują wysyłanych przez siebie sygnałów niewerbalnych, dokonując 
tego nieświadomie i bezrefleksyjnie189. Warto jednak pamiętać, że i od tej 
reguły zdarzają się czasem wyjątki. Jednostki posiadające wysoki stopień sa-
mokontroli lub osoby specjalistycznie szkolone potrafią sterować wrażeniami 
odbiorców w sposób niemal dowolny. Wyniki dwojga australijskich badaczy 
wskazują bowiem, że „podczas spotkań biznesowych mowa ciała w 60-80% 
decyduje o wyniku negocjacji oraz że ludzie […] podejmują wstępną opinię 
o nowo poznanej osobie w ciągu mniej niż cztery minuty”190. Nie dziwi zatem 
zjawisko występujące w niektórych środowiskach związane z przykładaniem 
wyjątkowo dużej wagi do kontrolowania przekazów niewerbalnych.

W obu jednak przypadkach analiza sygnałów pozawerbalnych winna być 
jedynie składową szerszej analizy zachowań jednostki i w żadnym razie nie 
powinna być wyrwana z wyjściowego kontekstu. Bardzo ważne zastrzeżenie 
poprzedzające analizę poszczególnych, wybranych elementów mowy ciała 
mówi, że wnioskowanie o cechach danej osoby jedynie po pojedynczym ge-
ście czy sposobie wyrażania emocji mimicznych jest zazwyczaj bezzasadne. 
Mowa ciała to zespół różnego rodzaju zachowań, które dopiero łącznie mogą 
dać podstawę do oceny.

Gesty rąk i ramion należy podobnie jak wszystkie pozostałe typy gestów 
traktować jako element szerszego zbioru, a ten z kolei odnieść do treści werba-
lizowanych. Synchronizacja wszystkich elementów pozwala na wnioskowanie 
o szczerości wypowiedzi. Za nieautentyczne uchodzą natomiast takie gesty, 
które nie potwierdzają wypowiedzianych słów albo też są ze sobą sprzeczne. 
Konieczność interpretacji wielości elementów równocześnie powoduje, że jed-
nostki często popełniają błędy i nieraz wyciągają zbyt pochopne wnioski. Istnie-
ją jednak takie gesty, które uznać można za wyizolowane, a to oznacza, że ich 
zastosowanie można analizować bez odniesienia do szerszego kontekstu sytu-
acyjnego. Do gestów takich należy „wzniesiona” lub „opuszczona wieżyczka”191.

189 A. Pease, B. Pease, Mowa ciała, Poznań 2007, s. 32.
190 Ibidem, s. 31.
191 Zdjęcia zamieszczone w niniejszej części opracowana wykonane są przez 

autora i stanowią jego własność. Komentarze do nich przygotowano w oparciu 
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Zdjęcie 1  Zdjęcie 2

Pierwszy z nich (zdj. 1) to gest osoby wyniosłej, pewnej siebie, nawykłej 
do wydawania poleceń i ocen innych osób. Charakterystyczną cechą osób 
używających tego gestu jest skromność w stosowaniu innych gestów mowy 
ciała. Swego rodzaju asceza niewerbalna dodatkowo podkreśla siłę „wznie-
sionej wieżyczki”. Gestem bardzo podobnym, ale stosowanym raczej przez 
słuchaczy niż przez mówców jest gest „opuszczonej wieżyczki” (zdj. 2). Osoby 
złączające dłonie postrzegane są pozytywnie, natomiast zaciskające je – raczej 
negatywnie. Różnica wizualnie niewielka, choć niesie ze sobą zdecydowanie 
odmienne znaczenia.

Zaciśnięte dłonie (lub bardzo mocno zaplecione) dekoduje się jako przejaw 
frustracji, braku możliwości zrealizowania postawionego sobie celu. Stwierdza 
się również, że o poziomie natężenia negatywnych emocji wnioskować moż-
na nie tylko po sile zaciśnięcia dłoni, lecz także po wysokości ich ułożenia. 
Zdjęcie 3 przedstawia zatem pozycje niską – obrazującą najmniejszy poziom 

o m.in. A. J. Bierach, Komunikacja niewerbalna – za maską człowiek, Wrocław 
1997; R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2000; 
A. Collins, Język ciała gestów i zachowań, Warszawa 2003; M. Leary, Wywieranie 
wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk 2000; H. Lemmermann, 
Komunikacja werbalna. Szkoła retoryki, Wrocław 1997; A. Pease, Język ciała. Jak 
czytać myśli ludzi z ich gestów, Kraków 1997; G. Rebel, Naturalna mowa ciała, 
Wrocław 1999; W. Sikorski, Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji 
niewerbalnej, Kraków 2007; T. Reiman, Potęga mowy ciała. Jak odnieść 
zawodowy i towarzyski sukces, Gliwice 2010; C. Stuart, Sztuka przemawiania 
i prezentacji, Warszawa 2002. 
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frustracji. Uważa się, że czym ręce podniesione są wyżej, tym wyższy poziom 
natężenia negatywnych emocji u partnera interakcji.

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4     Zdjęcie 5    Zdjęcie 6

Z podobną relacją mamy do czynienia na zdjęciach od 4 do 6. Osoby skry-
wające ręce za sobą chcą coś ukryć – najczęściej negatywne odczucia. Chwy-
tając dłonią rękę, starają się niejako „pohamować się”. Czym wyżej schwycona 
zostaje ręka, tym większa samokontrola. Oczywisty pozostaje też fakt, że wy-
soko uniesiona ręka (zdj. 6) powoduje ogólne napięcie ciała, nisko schwycona 
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dłoń (zdj. 4) pozwala na przyjęcie bardziej naturalnej postawy, a więc i na bar-
dziej naturalną reakcję.

Bardzo wymowną i bogatą symbolikę mają także gesty okolic twarzy. Tego 
rodzaju ruchy wykonywane są przez jednostkę stosunkowo często, paradok-
salnie jednak szczególnie zauważa się je u innych, rzadziej zaś dostrzega się 
je u siebie. Gesty okolic twarzy pojawiają się zazwyczaj, gdy rozmówca pragnie 
zataić przed odbiorcą, że przekazywane przez niego treści są nieprawdziwe. 
Jak pisze Andy Collins, „najbardziej widoczne jest to u dziecka: jeśli skłamie, 
to zakrywa usta ręką, jeśli nie chce słuchać kolejnych napomnień matki, zakry-
wa demonstracyjnie uszy rękami itd. Dorośli reagują podobnie, ale ich gesty 
są skrywane, gdyż bar dziej panują nad odruchami ciała. Zakrywanie ust pal-
cami, dłonią czy pięścią ma znaczenie dwu stronne. Jeżeli Ty mówisz, a druga 
osoba czyni powyższe gesty, nale ży to rozumieć, że Twój interlokutor uważa, 
iż mówisz nieprawdę. Machinalne pocieranie nosa jest słabszą formą zakry-
wania ust. Osobie mówiącej nieprawdę wydaje się, że zakrywanie ust byłoby 
zbyt jawnym odruchem, więc pociera nos. Powodem może też być swędzenie 
skrzydełek nosa podczas próby kłamania. Wywołane to jest podrażnieniem 
zakończeń nerwowych stymulowanych przez mózg”192. Gesty pocierania oczu 
lub dotykania nosa mają zatem uchronić jednostkę przed negatywnymi do-
znaniami bycia przez odbiorcę rozszyfrowanym. Ciekawą jednostkową reakcją 
samokontroli jest również gest „odciągania kołnierzyka”. W zasadzie przypo-
mina on poprzednio opisane, ponieważ także bazuje na reakcji fizjologicznej 
powstałej na skutek wypowiadania słów nieprawdziwych. Wiesław Sikorski 
uważa wręcz, że reakcje te pojawiają się „w postaci odczuwania mrowienia 
w subtelnych tkankach twarzy i okolicy szyi. Oznacza to, że osoby mówiące 
nieprawdę odruchowo drapią się i pocierają, by w ten sposób poczuć fizyczną 
ulgę”193.

192 A. Collins, op. cit., s. 95-96.
193 W. Sikorski, op. cit., s. 142.
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           Zdjęcie 7  Zdjęcie 8

Bardzo czytelnym dla odbiorcy gestem jest także sposób ułożenia przez 
jednostkę nóg oraz przyjęta przez nią postawa ciała. Trzy zademonstrowane 
poniżej pozycje skrzyżnego ułożeniem nóg dają jednak podstawę do zupełnie 
innej oceny przyjętej sylwetki. Choć zwykle skrzyżowanie kończyn uznaje się 
za oznakę wycofania, poszukiwania poczucia bezpieczeństwa, braku komfortu 
psychicznego, to jednak każdą sytuację traktować należy osobno, w odniesie-
niu do szerszego kontekstu oraz wielości innych sygnałów komunikowania 
werbalnego. Zwróćmy bowiem uwagę, że siadanie na krześle z nogą założoną 
na nogę jest po prostu wygodne (zdj. 7), a w przypadku kobiet – stosowne.

W tym jednak przypadku mężczyzna siedzący na krześle (zdj. 8) skrzy-
żował nie tylko nogi, ale także i ramiona, a cały swój tułów mocno odchylił 
od osi. Zespół cech pozwala z dużą doza prawdopodobieństwa wnioskować 
o wysokim poziomie napięcia emocjonalnego i kumulacji negatywnych wra-
żeń. Osoba używająca takiego zespołu sygnałów daje wyraźnie znać o swoim 
wrogim czy nawet agresywnym nastawieniu do interlokutora bądź sytuacji. 
Podobnie negatywne wrażenie, ale już nie o tak agresywnym zabarwieniu, robi 
osoba przedstawiona na kolejnym zdjęciu (zdj. 9). W pozycji stojącej, krzyżu-
jąc ciało, pragnie stworzyć zaporę pomiędzy swoją osobą a otoczeniem. Pozę 
taką przyjmuje się w sytuacji, gdy jednostka dąży do zwiększenia dystansu 
pomiędzy partnerami interakcji lub gdy z braku fizycznej bariery (np. biurka 
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czy choćby wysokiego krzesła) pragnie odgrodzić się od rozmówcy w sposób 
choćby symboliczny.

Zdjęcie 9

Jednostki mają wrodzoną zdolność rozpoznawania niektórych gestów i ich 
interpretacji. Jak wspomniano, badania wykazały, że w procesie porozumie-
wania się sygnały pozawerbalne wywierają na rozmówców znacząco większy 
wpływ aniżeli wypowiadane przez nich słowa. Należy przy tym pamiętać, 
że w sytuacji zaistnienia niezgodności obu rodzajów komunikatów przekaz 
niewerbalny uznaje się za bardziej wiarygodny. Uwagi te są o tyle ważne, 
że często pacjenci nie rozumieją słów wypowiadanych przez lekarzy, gdyż obca 
jest im fachowa terminologia albo też zdenerwowanie nie pozwala skupić się 
na dochodzących do nich przekazach. W sytuacji niezrozumienia natomiast, 



119Przekaz jako podstawa procesu komunikowania

zgodnie z regułą Mehrabiana, pacjent w 7% odbiera treść wypowiedzi, w 38% 
koncentruje się na brzmieniu głosu, a aż w 55% na komunikacji niewerbalnej194.

2.5.4. Komunikowanie międzykulturowe
Polska jest jednym z najprężniej rozwijających się rynków turystyki zdro-

wotnej. Jak przekonują eksperci, najliczniejszą grupą wśród turystów medycz-
nych stanowią mieszkańcy państw Europy Zachodniej: Niemcy, Brytyjczycy 
i Skandynawowie195. Ich wybór podyktowany jest przede wszystkim wysoką 
jakością oferowanych usług oraz bliskością geograficzną.

Wykres 3. Kraj pochodzenia turystów medycznych w Polsce w 2014 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Arak, Polskie szpitale mogą zyskać 
na transgranicznym leczeniu, https://www.obserwatorfinansowy.pl z 15.12.2014.

W efekcie pacjent-obcokrajowiec, będący reprezentantem bardzo różnych 
kultur, coraz częściej pojawia się w polskich gabinetach lekarskich. Nawet jeśli 
w kontakcie z nim nie odczuwa się dyskomfortu związanego z barierą języko-
wą, to i tak tego rodzaju relacja układać się może w sposób nieco odmienny 

194 A. Mehrabian, S. R. Ferris, op. cit., s. 252.
195 P. Arak, Polskie szpitale mogą zyskać na transgranicznym leczeniu, 

https://www.obserwatorfinansowy.pl z 15.12.2014.
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od typowej. Warto więc zawczasu zastanowić się nad zasadami komunikowania 
międzykulturowego, poznać typowe kody kulturowe oraz nauczyć się rozpo-
znawać znaczenie wybranych symboli i gestów.

Międzykulturowość to zjawisko twórcze, niosące ze sobą aktywny wymiar 
różnorodności, który, jak czytamy w dokumentach Rady Europy, „zakłada 
interakcje między jednostkami, grupami społecznymi i społecznościami: […] 
Jako narzędzie uczenia się demokracji edukacja międzykulturowa świadomie 
kreuje sytuacje wymiany, wzajemnego oddziaływania i wzbogacenia się kultur. 
Jej celem jest wspieranie różnorodności i złożoności w procesie zmian kulturo-
wych”196. Przedrostek „między” oznacza przy tym, że naturalnie pojawiający 
się lęk przed obcym można przezwyciężyć, wskazując na występowanie związ-
ków i wymiany pomiędzy kulturami. Problem jednak w tym, że sama kultura 
składa się z elementów widocznych i tych głęboko w świadomości ukrytych. 
Doskonale proporcję pomiędzy oboma komponentami obrazuje odwołanie 
się do przenośni góry lodowej197.

196 Rada Europy, Intercultural education: managing diversity, strengthening 
democracy, Stała Konferencja Europejskich Ministrów Edukacji, Ateny, 10-12 
listopada 2003 r., [za:] F. Brotto, J. Huber, Kompetencje międzykulturowe dla 
wszystkich, Warszawa 2014, s. 22.

197 F. Brotto, J. Huber, op. cit., s. 18.
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Schemat 10. Metafora kultury

ŚWIADOMOŚĆ

PODŚWIADOMOŚĆ

sztuki piękne
literatura
teatr

taniec
ubiór

muzyka

koncepcja piękna

pojęcie skromności

idee przyświecające metodom wychowania dzieci

kosmologia

stosunek do zwierząt

motywacja do pracy

koncepcja sprawiedliwości

definicja grzechu

wzorce relacji przełożony-podwładny

sposoby pozyskiwania sympatii płci przeciwnej

historia

pojęcie przywództwa

tempo pracy

wzorce podejmowania decyzji

pojmowanie schludności

postawy wobec osób zależnych

mimika stosunek do chorób

aranżowanie przestrzeni

postrzeganie zmiany jako zjawiska

role związane z wiekiem, płcią, zawodem, pokrewieństwem  itp.

kontakt wzrokowy

schematy rozmów towarzyskich

pojmowanie czasu

definicja niepoczytalności

istota przyjaźni

interpretacja ram czasowych

samopostrzeganie

wzorce percepcji wizualnej

preferowanie współpracy lub rywalizacji

mowa ciała

stopień interakcji społecznych

pojmowanie dojrzałości

pojmowanie wiarygodności i logiki

wzorce radzenia sobie z emocjami

podejście do rozwiązywania problemów

jedzenie

Źródło: F. Brotto, J. Huber, Kompetencje międzykulturowe dla wszystkich, Warszawa 2014, s. 18.

Warto zatem zwrócić uwagę, że charakterystyczna dla jednostki postawa 
i hierarchia wartości funkcjonuje często w wymiarze podświadomości, a ze-
wnętrzne ich przejawy, tak silnie uwarunkowane kulturowo, demonstrowane 
są często mimowolnie. Relacja zachodząca na styku dwu kultur powoduje, 
że w umyśle jednostki niemal automatycznie pojawiają się obrazy będące 
w pewnym sensie niezależnymi od jej dobrej czy złej woli. Wynikają one z sy-
tuacji innej, nietypowej, takiej, w której być może jednostka znalazła się po raz 
pierwszy. W miejsce poznawczej pustki czy zwykłej niewiedzy „wklejamy” 
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zatem pewne wyobrażenia, przypuszczenia, stereotypy czy heurystyki poznaw-
cze198. Choć pomagają one w dokonywaniu szybkich kategoryzacji i pozwalają 
na uporządkowanie wizji świata zgodnie z własnym przeświadczeniem, to jed-
nak są to obrazy wykrzywione, uproszczone i niejednokrotnie krzywdzące 
partnera relacji komunikacyjnej. Linda Juang i David Matsumoto przekonują 
ponadto, że dość często niesłusznie zakłada się podobieństwo uczestników 
interakcji199. Błąd polega na oczekiwaniu, że pacjent-obcokrajowiec będzie 
zachowywał się tak jak każdy, czyli posługiwał się znanym kodem kulturowym.

Zanim deskrypcji poddane zostaną konkretne przykłady zachowań, na-
leży uprzednio nadmienić o kontekstowości kultury w ujęciu teorii Edwarda 
T. Halla200. Ten amerykański antropolog i etnolog podzielił kultury na grupy 
wysokiego i niskiego kontekstu. Kontekst rozumiany jest przez niego jako wcze-
śniejsze zdarzenia, rozmowy uczestników komunikacji czy charakterystyczne 
typy zachowania przyjęte w danej kulturze201. Wysoka kontekstowość polega 
zatem na zwracaniu szczególnej uwagi na zagadnienia związane z pozycją za-
wodową czy społeczną, gdyż kultura ta charakteryzuje się wysokim poziomem 
rytualizacji stosunków międzyludzkich. Natomiast kultury o niskiej kontek-
stowości uchodzą za nieprzywiązujące wagi do rytuałów czy ceremonii, nie 
są również tak wysoce zachowawcze. W praktyce więc osoby wywodzące się 
z kultur o odmiennym poziomie kontekstowości zachowywać się będą bardzo 
różnie. Szwajcarzy, Niemcy czy Skandynawowie to przykłady obcokrajowców 
wywodzących się z kultury niskiego kontekstu, którzy oczekują jasnego przeka-
zu słownego, domagają się podania danych i ich źródła pochodzenia, mniejszą 
wagę przykładają do sygnałów komunikacji niewerbalnej, uznają autorytety, 
od których spodziewają się usłyszeć konkretne instrukcje czy sugestie.

Osoby pochodzące z Dalekiego Wschodu, krajów arabskich czy śród-
ziemnomorskich, jako przedstawiciele kultur o wysokim poziomie kontek-
stowości, duże znaczenie przywiązują do komunikacji niewerbalnej i sieci 

198 E. Klepczarek, Dualistyczny model poznawczy i heurystyki Daniela Kehnemana 
i Amosa Tversky’ego, „Gospodarka w praktyce i teorii”, nr 2(31)/2012, s. 61.

199 D. Matsumoto, L. Juang, Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007.
200 E. T. Hall, Poza kulturą, Warszawa 2001.
201 A. Zięba, Język a kultura. Komunikacja werbalna w wybranych polskich, 

brytyjskich i amerykańskich programach telewizyjnych, „Investigationes 
Linguisticae”, nr 15/2008, s. 252.
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relacji społecznych, mniejszą zaś do klarowności przekazu, chętnie uciekając 
w dygresje oraz z dużą swobodą podchodząc do kwestii upływającego czasu.

Wspomniana znajomość różnic kulturowych pozwoli zatem zrozumieć cho-
rego i jego zachowanie, a przede wszystkim ustrzeże lekarza przed wydaniem 
pochopnej, negatywnej oceny. Warto zatem pamiętać, że witający się Anglicy, 
Niemcy, Skandynawowie i Japończycy staną w dość dużej względem partnera 
odległości. Inaczej turyści z Ameryki Południowej czy krajów śródziemnomor-
skich – do ich zwyczaju należy skracanie dystansu częstokroć do niepokojącego 
minimum. Przy tym chętnie stosują gest poklepywania po placach jako wyraz 
najwyższego uznania i zadowolenia. Włoch skłonny jest nawet do pocałunku 
w oba pliczki, choć raczej takiej spontaniczności oczekiwać można na pożegna-
nie. Z całą pewnością natomiast na wieńczący spotkanie pocałunek absolutnie 
nie należy pozwolić sobie w stosunku do pacjentów pochodzących z Ameryki 
Łacińskiej i państw śródziemnomorskich.

W Polsce podawanie lekarzowi ręki na przywitanie nie jest praktyką szeroko 
stosowaną, z takim jednak zachowaniem można spotkać się ze strony Ame-
rykanina. Mają oni w zwyczaju potrząsać ręką witanego kilkakrotnie (nawet 
5-6 razy). Nieco bardziej powściągliwi są w tym zakresie Brytyjczycy, jeszcze 
bardziej Niemcy. Przeciwnie Japończycy – na wyciągniecie ręki odpowiedzą 
głębokim ukłonem. Dość popularnym gestem (choć bardziej w relacjach 
biznesowych) towarzyszącym ukłonowi jest wręczanie partnerowi trzymanej 
oburącz wizytówki. Także Hindusi słyną z witania się poprzez ukłon, który 
oddają każdemu zgromadzonemu z osobna. Jeśli zatem w gabinecie znajdzie 
się personel pomocniczy, także i on zostanie osobiście przez Hindusa powitany. 
Warto o tym pamiętać i nie zbagatelizować tego wyrazu szacunku i grzeczno-
ści. Modyfikacji sposobów witania się istnieje bardzo wiele, czasem całkiem 
odbiegających od polskiego, dość zdawkowego „dzień dobry”. Dla przykładu 
mieszkańcy Bliskiego Wschodu kładą prawą rękę na sercu, następnie na czole, 
kolejno unoszą ją ponad głowę i zazwyczaj wypowiadają słowa, które w tłuma-
czeniu oznaczają tyle co „pokój z tobą”.

Zaistnienie już na wejściu pacjenta „innej” niż typowa sytuacji komu-
nikacyjnej wiąże się częstokroć z towarzyszącym lekarzowi dyskomfortem 
psychicznym. Kiedy nie wie, jak się zachować, gdy nie potrafi się porozumieć, 
zaczyna doświadczać poczucia zażenowania. Dodać jeszcze można, że często 
inność postrzegana jest w kategoriach czegoś gorszego, a zatem odmienne 
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zachowanie pacjenta interpretowane być może jako przejaw złego wychowania, 
bezczelności czy wręcz ułomności. Dla przykładu Japończycy na niezręczną czy 
stresującą sytuację bądź w odpowiedzi na złą wiadomość reagują śmiechem! 
Bułgarzy w ramach akceptacji i potwierdzenia kręcą głową (czyli odwrotnie 
niż my), Włosi i Francuzi żywo gestykulując, wymachują zamaszyście oboma 
rękami, a Chińczycy w trosce o dobre relacje zgadzają się na wszystko (nawet 
mając świadomość mizernych szans prawdopodobieństwa zaistnienia takiej 
sytuacji). Oczekując natomiast na pacjenta z Malezji, warto wziąć pod uwagę, 
że może spóźnić się nawet kilka godzin, a umówiony Egipcjanin czy Hindus 
wcale niekoniecznie pojawi się w ustalonym z nami terminie202. Dobrze pa-
miętać, że jeśli z racji innych obowiązków lekarz nie przyjmie spóźnialskich, 
uznany zostanie przez nich za niegrzecznego i nieprzyjaznego turystom. Wedle 
ich interpretacji winni zostać przyjęci, skoro tylko przyszli203.

Ważną kwestię stanowi właściwe interpretowanie sygnałów niewerbalnych. 
Często bowiem zdarza się przypisywanie gestom, mimice czy postawie ciała 
znaczeń charakteryzujących własną kulturę. Brak umiejętności rozkodowania 
tego rodzaju sygnałów znowu spowodować może sytuację, w której lekarz 
może poczuć się zagubiony czy po prostu nie zrozumie pacjenta. Na przykład 
dla Polaków zaistniała w gabinecie cisza jest zwykłą przerwą w rozmowie, dla 
Japończyka wyrazem dezaprobaty. Pacjent z Meksyku, podejmując sponta-
niczną rozmowę, będzie mówił wiele i radośnie, nieraz przerywając swojemu 
rozmówcy i nie dając mu dokończyć wypowiedzi. Równie spontaniczni będą 
Hiszpanie. Anglicy i Niemcy są jak na polskie standardy dość sztywni i ma-
łomówni. Natomiast egipska pacjentka będzie unikała wzroku lekarza nie dlate-
go, żeby chciała przed nim coś zataić, lecz ponieważ w jej kulturze zachowanie 
takie jest absolutnie niedopuszczalne. Ponadto kobietom z Egiptu wolno witać 
się tylko z inną kobietą. Na koniec warto uzupełnić, że tajlandzki rodzic nie 
pozwoli lekarzowi bez ważnego powodu pogłaskać pociechy po głowie i nie 
spodoba mu się, gdy lekarz głośno się nim będzie zachwycał. Po pierwsze 
dlatego, że czubek głowy jest siedliskiem duszy malucha, więc absolutnie nie 

202 K. Błeszyńska, Komunikacja międzykulturowa jako negocjowanie znaczeń, 
„Pogranicze. Studia Społeczne”, nr 21/2013, s. 146.

203 R. R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Warszawa 2000.
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należy jej dotykać204, a po drugie, ponieważ głośny ton głosu odbierany jest 
przez nich jako przejaw gniewu i dezaprobaty.

2.6. Rola nadawcy w procesie komunikowania

Słowa, mając moc terapeutyczną, mogą również nieodwracalnie ranić. Le-
karz jako osoba na co dzień pracująca słowem ma więc moc dodawania otuchy 
i podtrzymywania nadziei lub wznoszenia barier i odbierania wiary. Dobór 
używanych pojęć, sposób ich wypowiadania, budowanie atmosfery rozmo-
wy czy w końcu dbałość o obustronny komfort przebiegu rozmowy łącznie 
świadczą o umiejętnościach mówcy. Za jakością tego warsztatu przemawia 
także skupienie na drugim człowieku, empatyczna postawa, czasem umiejętne 
milczenie. Rozmowa z chorym to sztuka, przekonuje Jacek Łuczak. Na porta-
lu internetowym jednego z hospicjów tłumaczy, że pacjentom w kontaktach 
z lekarzami zależy nie na tym, by lekarze mówili wiele, lecz raczej nastawili się 
na bardzo uważne słuchanie. „Pustki […] nie sposób wypełnić słowami, wypeł-
nić ją może jedynie obecność człowieka. Chory często stawia trudne pytania. 
Nie należy spieszyć się z odpowiedzią. Chory dobrze wie, że my jej także nie 
znamy. Dlaczego więc stawia takie pytania? Może dlatego, żeby podzielić się 
bólem. Może to być także forma nawiązania z nami kontaktu”205. Kontaktu, 
który lekarz może uczynić miłym, satysfakcjonującym, rzeczowym, a zarazem, 
ciepłym, życzliwym i empatycznym.

204 Blog D. Nowek, Komunikacja międzykulturowa, czyli o komunikacji 
międzykulturowej w dyplomacji, biznesie i podróży. Czyli o tym, jak różnice 
kulturowe wpływają na negocjacje międzynarodowe w dyplomacji i biznesie 
oraz w jaki sposób powodują powstawanie uprzedzeń w trakcie podróżowania, 
http://www.komunikacja-miedzykulturowa.pl/p/blog-page.html (dostęp: 
12.10.2016).

205 J. Łuczak, Jak rozmawiać z chorym umierającym, http://hospicjum-palium.pl/
nowy/public/wydarzenia10/czytelnia1.pdf (dostęp: 12.10.2016).



126 Relacja lekarz – pacjent 

2.6.1. Stosowanie modyfikatorów werbalnych i terminologii 
medycznej

W ostatnich dwóch częściach książki uwagę skoncentrowano na przekazie 
oraz postawie słuchacza. Umieć słuchać i prawidłowo konstruować przekaz 
to bardzo ważne umiejętności. Jednakże oprócz tego rodzaju kompetencji 
warto podjąć pracę nad innym aspektem pracy lekarza – mówieniem. I choć 
dla większości osób mówienie nie jest żadnym problemem, to jednak niemal 
każdemu zdarzyło się kiedyś powiedzieć o jedno zdanie za dużo, popełnić 
feux pas, nie wiedzieć, co powiedzieć (albo jak), lub zwyczajnie zostać źle zro-
zumianym. Zawód lekarza okazuje się w tym kontekście wyjątkową profesją, 
gdyż bycie rozumianym warunkuje, o czym wspomniano już wielokrotnie, 
efektywną relację z pacjentem. Zawód lekarza wyróżnia się także w tym sensie, 
że jest tzw. zawodem zaufania publicznego. To zaś oznacza większe oczekiwania 
względem lekarzy. Pacjent, oddając się w ręce medyka, ufa, że ten mu pomoże, 
wierzy, że zrobi wszystko, aby go wyleczyć, a podporządkowując mu się, niejako 
zdaje się na jego łaskę. Oczekuje przy tym nie tylko fachowego, ale i miłego 
traktowania. A często „fachowo” i „miło” mogą dla każdego znaczyć co inne-
go. Pomijając jednak wielość znaczeń nadających sens wspomnianym wyra-
zom, należy w większym stopniu skoncentrować się na dwóch ogólniejszych 
kategoriach. Istnieją bowiem takie grupy słów, których lekarz w kontaktach 
z pacjentem winien się wystrzegać, a odwrotnie – słysząc je od pacjenta, inter-
pretować je w „odpowiedni”, tj. powiązany z kontekstem sposób. Do kategorii 
tych zaliczyć można modyfikatory werbalne i fachową terminologię medyczną.

W procesie porozumiewania się ludzi niektóre słowa wykorzystywane 
są w celu zmiękczenia, złagodzenia lub swoistego rozmycia wypowiedzi. Inni 
modyfikatory werbalne stosują w zgoła odwrotnym celu, aby z pozoru uprzej-
mą wypowiedź zatruć jadem, z uśmiechem na ustach wbić komuś szpilę lub 
w mniej wyszukany sposób dopiec komuś do żywego. Paradoksalnie, mogą 
to być nawet te same sformułowania, lecz sam sposób ich wykorzystania ob-
ciąża emocjonalnie daną wypowiedź. Wspomniano już uprzednio, że interpre-
tacja słów zawsze dokonywać się winna w odniesieniu do szerszego kontekstu, 
w przeciwnym razie prowadzić może do błędnych wniosków. Toteż poniżej 
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zaprezentowane przykłady mają charakter egzemplifikacyjny i nie należy do ich 
analizy wykorzystywać zawsze jednej i tej samej normy interpretacyjnej206.

Zdanie Pani nigdy nie przychodzi punktualnie! w ekstremalnych przy-
padkach faktycznie może być prawdziwe, jednakże stosowanie pojęć typu 
zawsze lub nigdy wiąże się często z ryzykiem falsyfikacji. Innymi słowy, jeśli 
pacjentka choć raz przyszła punktualnie, to taka wypowiedź może być przez 
nią natychmiast skontrowana. Zaleca się zatem ostrożność w forowaniu tak 
kategorycznych sądów, gdyż „nigdy” oznacza ani razu, więc zazwyczaj w ogóle 
się nie zdarza (!).

Znów Pan potrzebuje pomocy? – „znów” znaczy jeszcze raz, a konkretnie 
przynajmniej o ten jeden raz za dużo. Często bez stosownego namysłu używa 
się słów, które do wypowiedzi nie wnoszą nic poza niesympatyczną repry-
mendą. Jeśli zatem intencją wypowiedzi nie jest dezaprobata czy napomnienie, 
warto ze swej wypowiedzi wyrzucić niepotrzebnie nieżyczliwe sformułowanie.

Z całą pewnością Pani sobie poradzi! to zdanie pełne wiary i absolutnego 
przekonania, że ktoś da radę, sprosta, udźwignie. „Z całą pewnością” nadzwy-
czajnie podkreśla bezsporność wypowiedzi. Warto zauważyć, że rolą personelu 
medycznego często jest także pomoc werbalna, wsparcie w niesieniu trudów 
codziennego dnia czy ciężkiej choroby. Stosowanie tego rodzaju komunikatów 
to bodziec bardzo pozytywny i motywujący. Jednostce łatwiej podjąć trudne 
wyzwanie, jeśli wie, że osoby, którym czasem bezgranicznie ufa i w których 
pokłada wielkie nadzieje, bardzo w nią wierzą.

Jeszcze tego Pan nie zrobił?! nie jest zwyczajnym zapytaniem o to, czy pacjent 
zakończył już daną czynność, lecz swoistą przyganą, że działa tak niesamowicie 
opieszale. „Jeszcze” wypowiedziane z zawieszonym w górze głosem ma za za-
danie napiętnować tryb pracy, ukazać nieporadność, poddać w wątpliwość 
kompetencje czy motywacje chorego.

Tylko Pani mówię, co usłyszałam – czasami jednostce brakuje odwagi, aby 
stanowczo wyrazić własną opinię. Sympatia do pacjenta, względy przyjaźni, 
gniew przełożonego czy obawy przed reakcją innych osób skłaniają jednostkę 
do stosowania swoistych zasłon werbalnych. W tym też celu odwołuje się ona 
do modyfikatorów, które odpowiedzialność za sformułowanie opinii przeno-
szą na trudne do weryfikacji osoby trzecie, bliżej nieokreślone, „niegodziwe 

206 M. McKay, M. Davis, P. Fanning, op. cit., s. 54-73
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szepty korytarza” czy anonimowe wpisy na portalach internetowych. W prak-
tyce więc wypowiedź ta wnosi jedynie informacyjny zamęt, potęguje niepew-
ność, a w niektórych przypadkach może wręcz nosić znamiona zakulisowego 
plotkarstwa.

Modyfikatory werbalne to szeroka kategoria słów zaburzających jedno-
znaczność wypowiedzi. Ich stosowanie niemal zawsze powoduje konieczność 
podjęcia głębszej refleksji zarówno nad nadawanym im znaczeniem, jak i mo-
tywami użycia207. Dekodowanie komunikatu jedynie w jego warstwie znacze-
niowej powoduje wzajemne niezrozumienie i w efekcie nieosiągnięcie celu 
przez nadawcę, czego dowodzi kolejne sformułowanie.

Troszeczkę zgłodniałem mówi pacjent, który od doby będąc na czczo, ocze-
kuje na swoją kolejkę ciągle przesuwanego zabiegu operacyjnego. Użyte przez 
niego słowo „troszeczkę” (tudzież „odrobinkę”) ma za zadanie wykazać jego 
tolerancję dla zaistniałej sytuacji, zaprzeczyć postawie roszczeniowej, infor-
mując równocześnie, że jest już „okropnie głodny”! W tym więc przypadku 
użytego przez niego słowa „troszeczkę” nie należy traktować dosłownie, lecz 
z właściwą poprawką kontekstową.

Ostatni przykład obrazuje możliwość stosowania modyfikatorów werbal-
nych w kontaktach zawodowych w obrębie samego personelu medycznego. 
W komunikacji poziomej, podobnie jak w przypadku kontaktów z pacjen-
tami, modyfikatory werbalne mają moc kreowania dobrej lub złej atmosfery 
współpracy.

Gratuluję, dla odmiany Ty wygrałeś konkurs! – trudno taki komunikat po-
traktować jako szczerą radość z wygranej. Rozmówca przez użycie sarkazmu 
zawoalowanego w słowach „dla odmiany” wyraźnie deprecjonuje kompetencje 
zwycięscy, podkreślając równocześnie, że osiągnięty sukces przez niektórych 
postrzegany być może jako co najmniej podejrzany.

Modyfikatory werbalne użyte w omawianych zdaniach wyraźnie zmienia-
ją sens wypowiedzi. Warto zastanowić się, jak by brzmiały, gdyby pozbawić 
je nacechowanych emocjonalnie sformułowań: Nie przyszła Pani punktu-
alnie. Pan potrzebuje pomocy? Poradzi sobie Pani. Czy zrobił Pan…? Mówię, 
co słyszałam. Zgłodniałam. Gratuluję wygranej w konkursie! Choć oczywiście 

207 W. Sikorski, Diagnostyczne i komunikacyjne znaczenie sygnałów głosowych 
w relacji terapeutycznej, „Psychoterapia”, nr 2(157)/2011, s. 50.
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są to przykładowe modyfikacje, należy zwrócić uwagę, że zdania nabrały cha-
rakteru neutralnego. Sugeruje się zatem ostrożne i poprzedzone namysłem 
stosowanie także i innych modyfikatorów: ciągle jeszcze, jedynie, naprawdę, 
naturalnie, ostatnio, po prostu, przypuszczalnie, rzeczywiście, teraz, tylko, znów.

Drugą kategorią słów, którą praktykujący lekarz winien stosować z dużą 
dozą ostrożności, jest fachowa terminologia medyczna lub żargon lekarski. 
Dla zdecydowanej większości pacjentów terminy medyczne są niezrozumia-
łe, a niekiedy brzmią wręcz przerażająco. Doskonale ukazano to w scence 
szkoleniowej z zakresu komunikacji klinicznej portalu Medycyna Praktyczna. 
Otóż jeśli lekarz, przekazując pacjentowi informację dotyczącą zabiegu, mówi, 
że „będzie można pobrać do badania histopatologicznego ewentualne zmiany 
patologiczne, co pozwoli rozpoznać zmiany nowotworowe albo stwierdzić 
na przykład dysplazję lub metaplazję”208, powoduje u pacjenta obawę przed 
proponowanym mu zabiegiem. Jego strach wiąże się zaś nie z samym zabie-
giem, lecz raczej z faktem, że nie wie, o jaki zabieg chodzi i w jakim celu ma się 
mu poddać. Trudno więc nie zgodzić się z Tomaszem Sobierajskim, który 
twierdzi, że „niezrozumienie jest źródłem niewiedzy, a niewiedza prowadzi 
do strachu”209. Jeśli zatem pacjent przestanie rozumieć lekarza, zaczyna się 
go bać, a gdy się boi, wtedy najpierw przestaje go słuchać, a z czasem pewnie 
także i do niego przychodzić. Potwierdzają to wyraźnie badania nad pacjentami 
neurologicznymi. Wśród takich pacjentów 51% uważa, że lekarze stosują nie-
zrozumiałe dla nich sformułowania, a co jeszcze gorsze – jedynie 7% medyków 
zdawało sobie z tego faktu sprawę210.

Słowa leczą, przekonuje Bibianna Mossakowska, „to udowodniony fakt. 
Dobrym i mądrym słowem mogą leczyć nie tylko duchowni, filozofowie, 

208 A. Ratajska, A. Woźniewicz, Opis i empatia, czy żargon i obojętność 
w przekazywaniu pacjentowi informacji?, portal dla lekarzy Medycyna 
Praktyczna, http://www.mp.pl/komunikacja/lekarz-pacjent/trudny_
pacjent/120526,opis-i-empatia-czy-zargon-i-obojetnosc-w-przekazywaniu-
pacjentowi-informacji (dostęp: 30.10.2016).

209 T. Sobierajski, Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem, portal dla lekarzy 
Medycyna Praktyczna, http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/
komunikacja/73505,jak-skutecznie-rozmawiac-z-pacjentem (dostęp: 
30.10.2016).

210 A. Potemkowski, Komunikacja z pacjentem ze stwardnieniem rozsianym, 
„Neurologia Praktyczna”, nr 1(70)/2013, s. 46-53.
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pedagodzy, psycholodzy, ale również lekarze. Będąc lekarzem przez 55 lat 
w oddziale zabiegowym chirurgii dziecięcej Szpitala Bielańskiego w Warsza-
wie, przekonałam się, jak wielką rolę w terapii pacjentów odgrywa słowo”211. 
Tę wypowiedź potwierdzają fakty opisane przez Bernarda Lowna we wstępie 
do książki Normana Cousinsa The Healing heart: antidotes to panic and helples-
sness212. Dla podkreślenia słów warszawskiej pediatry warto przytoczyć dość 
obszerny cytat, obrazujący moc słów ukrytych w lekarskim żargonie: „Pewien 
lekarz w czasie obchodu referował stan pacjentki znajdującej się w początkowej 
fazie syndromu niewydolności krążenia spowodowanego zwężeniem zastawki 
trójdzielnej. – Jest to klasyczny przypadek S.T. – oznajmił Lownowi. Posłużył 
się inicjałami łacińskiej nazwy schorzenia Stenosis tricuspidalis. Gdy tylko 
lekarz wyszedł, Lown zauważył, że pacjentka zaczęła się czymś dręczyć, jej 
samopoczucie się pogorszyło. Zrobiono badania; jej płuca, poprzednio czyste, 
powoli wypełniały się płynem. Zapytał więc ją, co się stało. Otóż zrozumiała 
ona, że lekarz ocenił jej stan jako terminalny. Wszystkie próby uspokojenia 
pacjentki, zapewnienia, że jest wręcz przeciwnie, nie zmieniły jej przekonania. 
Wieczorem kobieta zmarła z powodu ostrej niewydolności krążenia. I druga 
historia optymistyczna. Podczas obchodu ze studentami Lown zwrócił uwa-
gę na ciężko chorego pacjenta i przy omawianiu jego stanu użył określenia 

„zdrowy, bardzo głośny trzytaktowy cwał”. Termin „rytm cwałowy” oznacza, 
że mięsień sercowy zamiera z powodu znaczącego uszkodzenia i rozciągnię-
cia się. Właściwie w tym wypadku nie było już nic do zrobienia, a nadzieja 
na poprawę była niewielka. Aż tu nagle pacjent zaczął zdumiewająco szybko 
powracać do zdrowia. Przyczyna tego wyjaśniła się parę miesięcy później. 
Okazało się, że określenie „zdrowy cwał” pacjent zinterpretował pozytywnie. 
Uznał, że jego serce zachowuje się jak silny koń. To nastawiło go optymistycz-
nie i dodało mu wiary w poprawę zdrowia, która rzeczywiście nastąpiła”213.

211 B. Mossakowska, Słowa leczą. Porozmawiajmy, „Tygodnik Ilustrowany” 
z 8 lutego 2016, http://tygodnikilustrowany.pl/opinie-ekspertow/slowa-lecza-
porozmawiajmy/ (dostęp: 30.10.2016).

212 Polskie tłumaczenie: Uzdrawiające serce: przeciwdziałanie panice i bezsilności. 
N. Cousins, The Healing heart: antidotes to panic and helplessness, W W Norton 
& Co Inc 1983.

213 A. Stanisławska, Słowa, diagnoza, prawda – rozmowa 
z Wojciechem Eichelbergerem, „Tygodnik Przegląd” z 27 maja 2013, 



131Rola nadawcy w procesie komunikowania

Fachowa terminologia medyczna jest naturalnym językiem praktyki lekar-
skiej i jako taka musi być na co dzień stosowana. Wydaje się więc, że całkowite 
odcinanie pacjentów od medycznego nazewnictwa należy uznać także za błąd. 
Pacjent (zwłaszcza przewlekle chory) powinien być wprowadzany w podsta-
wy stosowanej w jego przypadku terminologii, gdyż minimalne kompetencje 
w tym zakresie pozwolą mu łatwiej odnajdywać się w jego sytuacji. Sztuczne 
utrzymywanie pacjenta z daleka od świata pojęć medycznych, nazw terapii, ba-
dań czy sprzętów jest formą infantylizowania go i w pewnym sensie odbierania 
mu podmiotowości w procesie leczenia. Rola lekarza polega zatem na rozpo-
znaniu kompetencji kulturowych i komunikacyjnych pacjenta i dostosowaniu 
poziomu stosowanej terminologii do jego poziomu zrozumienia.

2.6.2. Komunikacja z pacjentem zgłaszającym zastrzeżenia 
do diagnozy

Niemal każdy pacjent, wysłuchawszy niepomyślnej dla niego diagnozy, 
zaczyna odczuwać strach, narasta w nim fala niepewności, pojawiają się wątpli-
wości. Moment zapoznania się chorego z diagnozą, jak twierdzą twórcy raportu 
Trudna relacja lekarz – pacjent okazuje się „przełomowy dla jego dalszych lo-
sów. Często w tej właśnie chwili decyduje się, czy chory podejmie, czy odrzuci 
leczenie, z jakim nastawieniem stanie do walki […] Pacjenci są oszołomieni, 
informacja o chorobie najczęściej jest pełnym zaskoczeniem. Potrzebują uspo-
kojenia i dobrej energii, aby zmierzyć się z sytuacją, w której się znaleźli”214. 
Skrajne emocje zaburzają jasność myślenia, stają się złym doradcą, a niejed-
nokrotnie niepohamowane, odreagowane zostają na przekazującym złe wieści 
lekarzu. I choć różne bywają reakcje ludzkie, tak jak odmienne są ich osobo-
wości, tak umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych winna być 

http://www.tygodnikprzeglad.pl/slowa-diagnoza-prawa-rozmowa-wojciechem-
eichelbergerem/ (dostęp: 14.11.2016).

214 Trudna relacja lekarz – pacjent, fragment raportu z badań „Choroba 
nowotworowa – doświadczenia pacjentów”, zrealizowanych 
na zlecenie AXA Życie i Fundacji Społecznej „Ludzie dla ludzi”, 
http://ludziedlaludzi.pl/database/uploads/file/Choroba%20nowotworowa%20

-%20do%C5%9Bwiadczenia%20pacjent%C3%B3w.pdf (dostęp: 16.11.2016). 
Badanie zostało zrealizowane w 2014 roku w formie dyskusji grupowych, 
w których na terenie całego kraju udział wzięło 125 osób będących w trakcie lub 
krótko po zakończeniu leczenia onkologicznego.
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na wyposażeniu każdego lekarza215. Pacjent, który w odruchu niedowierzania 
zaczyna wątpić w poprawność wnioskowania diagnosty lub po prostu nie 
wierzy w to, co usłyszał, nie powinien być przez lekarza traktowany jak wróg 
czy tym bardziej jako osoba mu nieprzychylna. Dla własnego komfortu psy-
chicznego medyk winien nauczyć się oddzielać aktywność pacjenta wszczętą 

„przeciw jego osobie” od tej podjętej „w sprawie”. Chodzi bowiem o to, że częstą 
reakcją obronną jest zaprzeczenie, czyli wyrażenie braku akceptacji dla zaist-
niałej sytuacji. Chory, nie zgadzając się z diagnozą, nie dowierza zasłyszanej 
informacji, a nawet może ją wypierać216. Siłą rzeczy ten niekomfortowy stan 
chorego staje się także udziałem lekarza jako osoby będącej przekaźnikiem 
niepomyślnej diagnozy. Komunikowanie informacji optymistycznych nie 
wymaga od nikogo szczególnych umiejętności, gdyż sama treść przekazu jest 
dla pacjenta na tyle istotna, że jej forma schodzi na plan dalszy. W przypadku 
natomiast informacji złych forma komunikatu nabiera znaczenia i choć treść 
pozostaje w pewnym sensie niezmienna, to kwestia sposobu jej przekazania 
w dużym stopniu ma wpływ na sposób postrzegania zaistniałej sytuacji. Kwestią 
kluczową staje się więc sposób rozmowy z pacjentem (tudzież jego rodziną) 
zgłaszającym zastrzeżenia do lekarskiej diagnozy. Potrzebują oni rozmowy, 
w czasie której ich się nie urazi, nie pogrąży w jeszcze większej rozpaczy, 
a jednocześnie przekazując prawdę, skutecznie odeprze formułowane zarzuty. 
Zastrzeżenia do diagnozy zgłaszają również pacjenci, których informacje nie 
zaskoczyły, których stan zdrowia jest stosunkowo dobry, lecz którzy z jakiś 
powodów podważają kompetencje lekarza, mają wynikające z doświadczenia 
wątpliwości, po prostu nie ufają lekarzowi. Choć trudno w takiej sytuacji zapro-
ponować konkretną procedurę skutecznie rozwiązującą tego rodzaju kryzysy 
komunikacyjne, wydaje się, że warto wskazać na różne metody komunikacji 
z osobą wątpiącą w słuszność wypowiadanych przez lekarza racji217.

215 W tym kontekście warto polecić teksty Zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie 
sytuacji konfliktowych oraz Radzenie sobie z manipulacją i agresją, oba zawarte 
w pozycji: Podstawy umiejętności komunikacyjnych oraz wybrane zagadnienia 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, op. cit., s. 257-310.

216 J. Łuczak, Jak rozmawiać z chorym umierającym, op. cit.
217 W niniejszych rozważaniach posiłkowano się materiałami dr Renaty Rosmus 

dotyczących psychologii w relacjach z klientem, www.wpia.us.edu.pl/…/
materialy_psychologia_w_relacjach_z_klientem (dostęp: 20.11.2016). 
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1. Metoda „tak, ale” – pacjent zgłaszający zastrzeżenia, formułując swe 
pytania, częściowo może mieć rację. Dzieje się tak na przykład w sytu-
acjach, gdy oczekuje, że lekarz zleci mu dodatkowe badania. Nie znając 
istoty rzeczy, chory może nie zdawać sobie sprawy, że badania te nie 
będą implikowały żadnych wniosków medycznych, choć same w sobie 
można byłoby wykonać. W takiej sytuacji można przyznać pacjento-
wi rację, jednakże z podaniem własnego zastrzeżenia, dla przykładu 
To prawda, ale proszę wziąć pod uwagę, że…

2. Metoda odpowiedzi na pytanie – pytaniem – w sytuacji, gdy pacjent, 
zgłaszając swe wątpliwości, powołuje się na posiadane dane, warto za-
pytać go np. Do jakich badań konkretnie się Pan/i odwołuje?, Czy może 
się Pan/i powołać na jakieś konkretne źródło? lub Czy wedle Pańskiej 
opinii te badania będą niosły ze sobą istotne dla nas wnioski?

3. Metoda zwrotu zastrzeżenia – z chorym warto rozmawiać szczerze, 
a zatem jeśli lekarz nie zgadza się z jego opinią, może zapytać np. Czy 
Pan/i jest rzeczywiście pewny/a, że…? lub Czy jest Pan przekonany, że…? 
Rzeczowej i spokojnej rozmowie służy także pytanie o wiarygodność 
posiadanych przez pacjenta danych, ich słuszności, rzetelności, kom-
pletności czy pochodzenia z zaufanego (autorytatywnego) źródła. 
Dla przykładu zatem można powiedzieć: Nie mam zaufania do badań 
przeprowadzonych na tak niewielkiej próbie badawczej, a co Pan/i myśli 
na ten temat?

4. Metoda analizy – polega na podziale całego problemu nurtującego 
pacjenta na poszczególne elementy składowe i dyskusji nad kolejnymi, 
osobno traktowanymi zagadnieniami. Aby jednak pacjent nie poczuł 
się zlekceważony i nie pomyślał, że unikamy odpowiedzi na jego py-
tanie, warto zwrócić się do niego np. w następujący sposób: Pana/i 
zastrzeżenie dotyczy w rzeczywistości kilku zagadnień, proszę pozwolić, 
że omówmy je po kolei…

5. Metoda konsekwencji – niestety niejednokrotnie zdarza się, że pa-
cjenci (lub ich rodziny) pomimo rozmowy nie przyjmują do wia-
domości przekazywanych im informacji i na przykład nie wyrażają 

Wydaje się bowiem, że wiele z technik stosowanych w kontaktach z klientem 
biznesowym można z pewną ostrożnością starać się przenieść na grunt 
rozmowy lekarza z pacjentem.
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zgody na przeprowadzenie danego badania. Wtedy też powinno się 
im wskazać konsekwencje zaniechania proponowanego leczenia lub 
podejmowania innych, niewłaściwych aktywności: Jeśli rzeczywiście 
podejmiemy proponowane przez Pana/ią leczenie, to należy oczekiwać, 
że… lub Założywszy, że nie wyrazi Pan/i zgody na przeprowadzenie 
operacji, możemy przyjąć, iż… Warto przy tym zwrócić uwagę, by wska-
zywanie konsekwencji nie przyjęło formy straszenia ani też nie zostało 
potraktowane przez chorego jako wyraz niezadowolenia z faktu za-
dawania przez niego pytań. Chory upewniony, że rozważył wszystkie 

„za” i „przeciw” oraz rozumiejący swoją sytuację, będzie, po pierwsze, 
lepiej współpracował, po drugie, darzył lekarza większym zaufaniem, 
co ma fundamentalny wpływ na przebieg leczenia. Po źle przeprowa-
dzonej rozmowie pacjenci mogą skarżyć się na brak porozumienia 
z lekarzem, autokratyczny sposób leczenia, nieuprzejmość personelu, 
a nawet na jakość leczenia.

6. Metoda odwrócenia uwagi od negatywnych aspektów – pacjent zgła-
szający zastrzeżenia do postawionej diagnozy czy sposobu postępo-
wania lekarza może w rzeczywistości oczekiwać od niego większej 
uwagi czy wsparcia. Z tego też względu warto postarać się poszukać 
wraz z nim pozytywnych aspektów zastanej sytuacji. I choć nie jest 
to zadanie łatwe, z pewnością będzie ono prostsze dla lekarza niż 
chorego. Skoncentrowanie się na fakcie przebywania w najlepszym 
szpitalu w regionie, niedawnego odremontowania oddziału, zakupie-
nia najlepszej aparatury, wreszcie zwrócenie uwagi na ustabilizowaną 
sytuację rodzinną pacjenta czy wsparcie w dzieciach może bardzo 
choremu pomóc. Ukazanie istotnych dla niego, a nieznanych mu czy 
niedocenianych detali powinno w jakimś stopniu ukoić żal, wlać tro-
chę otuchy czy wskazać na dotychczas niezauważane aspekty własnej 
sytuacji społecznej: Ma Pan/i szczęście, że ma Pan/i przy sobie dwójkę 
tak wspierających Pana/ią dzieci, Co za szczęście, że w zeszłym roku 
zakupiliśmy na oddziale najnowszy sprzęt mogący… lub zwyczajnie 
Z drugiej strony może mógłby/łaby Pan/i rozważyć…

7. Metoda zmiany perspektywy – dość oczywistym zachowaniem cho-
rego jest dokonywanie oceny biorącej pod uwagę jedynie jego pozy-
cję. I choć zastrzeżenia mogą w ujęciu pacjenta wydawać się zasadne, 
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to przyjrzenie się im z innej strony może ukazać ich niewłaściwość, 
brak związku z faktami, negatywną rolę w procesie leczenia. Dlatego 
dobrą metodą jest ukazanie choremu innej perspektywy, np. Spójrzmy 
na tę sprawę z perspektyw dyrektora szpitala/sąsiada z sali…

8. Metoda odsunięcia w czasie – czasem zdarza się, że lekarz nie może 
z pacjentem dłużej porozmawiać. Brakuje mu bowiem czasu lub też 
w danym momencie jest on tak rozchwiany emocjonalnie, że rozmowę 
lepiej nieco odsunąć w czasie. Stawianych przez chorego zastrzeżeń 
nie należy jednak zignorować, lecz przepraszając za chwilową przerwę 
w rozmowie, warto obiecać, że wróci się do nich w bardziej odpowied-
nim momencie, np. W obecnej chwili muszę wykonać bardzo ważny za-
bieg, ale jak tylko wrócę, z chęcią odpowiem na wszystkie Pana/i pytania. 
Proszę łaskawie w tym czasie zapisać mi je na kartce.

Pacjent zgłaszający zastrzeżenia do diagnozy potrzebuje szczerej, kon-
kretnej i merytorycznej rozmowy z lekarzem. Niezależnie zatem, czy ma się 
do czynienia z chorym zaskoczonym diagnozą, czy pacjentem wzburzonym, 
roszczeniowym i niezgadzającym się z diagnozą, lekarz poprzez rozmowę 
emocje te istotnie może zredukować.

2.6.3. Komunikowanie o niepomyślnym rokowaniu i śmierci
Dorota Witt, powołując się na przeprowadzone w Skandynawii badania, 

przekonuje, że „najwięcej samobójstw wśród pacjentów onkologicznych nie 
zdarza się wcale w momencie, gdy terapia nie przynosi spodziewanych skutków, 
a tuż po usłyszeniu diagnozy, nawet gdy są spore szanse na wyleczenie. To po-
kazuje, jak silne wrażenie wywierają na chorym te pierwsze słowa lekarza”218. 
Zdolności empatyczne oraz wiedza w zakresie strategii komunikacyjnych daje 
możliwość unikania błędów jatrogennych, pisze Małgorzata Osipczuk. Opty-
malne dla pacjenta sposoby poinformowania go o chorobie pomogą mu ob-
niżyć poziom stresu i zachować osobiste zasoby zaradcze (psychologiczne, 
somatyczne czy energetyczne)219. Autorzy podejmujący się badania zagadnień 

218 M. Witt, Sztuka rozmowy z pacjentem, portal Polskiego Towarzystwa 
Komunikacji Medycznej, http://komunikacjamedyczna.pl/sztuka-rozmowy-z-
pacjentem/ (dostęp: 20.11.2016).

219 M. Osipczuk, Przekazywanie informacji pacjentom, Psychotekst – Portal Pomocy 
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psychologicznych aspektów reakcji na chorobę nowotworową wskazują 
na znaczenie wewnętrznych mechanizmów obronnych wytwarzanych przez 
pacjentów do walki ze stresem wywołanym uzyskaniem informacji o ciężkiej 
chorobie. Pacjenci reagują zatem płaczem, zwiększeniem wiary i mobilizacją, 
zachowaniem poczucia humoru, wyparciem i buntem lub kompensacją220. 
Lekarz, będąc posłańcem złych wieści, staje się swoistym buforem emocjo-
nalnych reakcji pacjenta. Z tego też względu jeszcze w latach 80. XX wieku 
w środowisku medycznym toczyła się naukowa dyskusja dotycząca kogo i czy 
informować o podejrzeniu choroby oraz o samej chorobie. Obecnie zatajanie 
prawdy należy do rozwiązań rzadko występujących, co wiąże się pośrednio 
z wynikami badań samych pacjentów. W artykule Przekazywanie informacji 
pacjentom autorka powołuje się na wyniki ankietowego pomiaru zapotrzebo-
wania pacjentów na informacje o chorobie. Badania przeprowadzone w Pol-
sce wykazały, że „około 75% chorych chce informacji, choćby były przykre. 
Najbardziej pożądane jest uzyskanie wiadomości o diagnozie, o przebiegu 
leczenia, o przyszłych badaniach, o zalecanych i przeciwwskazanych formach 
zachowania w czasie rekonwalescencji i później. 92,5% polskich pacjentów chce 
wiedzieć więcej o samej chorobie, która ich trawi, a 93% – więcej o sposobach 
jej leczenia”221. Warto również dodać, że 44% polskich pacjentów deklarowa-
ło fakt bycia niedoinformowanym w procesie leczenia. Przywoływane przez 
autorkę badania zrealizowane na terenie Stanów Zjednoczonych pokazują 
odmienne statystyki. Otóż 91% amerykańskich pacjentów onkologicznych 
wyrażało wolę poznania diagnozy, 97% – chciało dowiedzieć się czegoś o lecze-
niu, natomiast 88% pacjentów było zainteresowanych prognozą. Ponadto 55% 
osób poinformowanych o diagnozie raka odczuwało uspokojenie222. W świetle 
przywołanych badań bardziej istotne staje się zatem pytanie o to, jak diagnozę 
przekazać, nie zaś, czy w ogóle o niej informować. Sposób przekazywania in-
formacji jest istotnym elementem relacji lekarza z pacjentem oraz dobrostanu 

Psychologicznej, http://psychotekst.com/artykuly.php?nr=9 (dostęp: 20.11.2016).
220 Komunikacja zawodowa z pacjentem z rozpoznaną chorobą nowotworową, portal 

Gastroenterologia Praktyczna, http://www.gastroenterologia-praktyczna.pl/
a1855/Komunikacja-zawodowa-z-pacjentem-z-rozpoznana-
choroba-nowotworowa.html/m340 (dostęp: 20.11.2016).

221 M. Osipczuk, op. cit.
222 Ibidem.
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chorego na etapie diagnostycznym i terapeutycznym. W całym okresie leczenia 
pacjenci często zadają pytania, na które personel medyczny powinien umieć 
udzielać odpowiedzi. Pytanie „Czy ja umieram?” należy do najtrudniejszych 
i z reguły chory nie może liczyć na odpowiedź – pisze Jacek Łuczak w książce 
Sztuka rozmowy z chorym: „Byłem niedawno przypadkowym świadkiem takiej 
sytuacji na oddziale kardiologicznym, gdzie znajdujący się w ciężkim stanie 
niewydolności krążenia starszy już chory powiedział do pielęgniarki «Siostro, 
ja umieram». Odpowiedź brzmiała: «zaraz poproszę lekarza». Ale lekarz miał 
pilniejsze zajęcie i odwlekał przyjście do chorego. Gdy umierający ponowił 
swoje wyznanie, pielęgniarka odpowiedziała «proszę się nie denerwować, przy-
gotowuję zlecony przez lekarza wlew z dopaminy, wkrótce podłączę kroplówkę 
i na pewno poczuje się pan lepiej»”223. Taką postawę Jacek Łuczak określa mia-
nem medykalizacji. Stanowi ona swoistą ucieczkę lekarza czy szerzej personelu 
medycznego przed trudnymi i niewygodnymi pytaniami terminalnie chorych. 
Problem w tym, że w obliczu śmierci przyjęcie postawy zamkniętej przez oso-
bę znajdującą się najbliżej odbiera umierającemu szansę, być może ostatnią, 
na wypowiedzenie się, zwierzenie ze swych obaw, lęków czy wyrażenie prośby.

Sztukę przekazywanie informacji o niepomyślnym rokowaniu i o śmierci 
w stopniu zasługującym na uznanie posiadł Jan Kaczkowski, doktor teologii 
lub – jak sam o sobie mówił – onkocelebryta. Całą posiadaną energię i wiedzę 
wykorzystywał on do prowadzenia dwóch przedsięwzięć: hospicjum pod we-
zwaniem św. Ojca Pio w Pucku oraz projektu Areopag Etyczny224. Pozyskaną 
dzięki pracy w hospicjum wiedzę ksiądz Kaczkowski przekazywał młodym 
lekarzom i studentom medycyny. Uczył ich głównie tego, jak rozmawiać o cięż-
kiej chorobie i o śmierci oraz jak tę wiadomość przekazać choremu. Jego życie 
potoczyło się w sposób przydający mu dodatkowego autorytetu – sam bowiem 
chorował na glejaka mózgu. Był zatem osobą i doświadczoną, i wiarygodną, 
rzec by można, potrójnie – przez wiedzę, praktykę zawodową i doświadczenie 
życiowe. W dalszej części tekstu sugestie dotyczące sposobów przygotowania się 
lekarza do podjęcia komunikacji o niepomyślnym rokowaniu i o śmierci oraz 
zasad współpracy z pacjentem terminalnym powiązano właśnie ze spuścizną 

223 J. Łuczak, Czy tylko słowa?, [w:] Sztuka rozmowy z chorym, red. A. Grajcarek, 
Kraków 2001, s. 100.

224 Strona internetowa projektu Areopag Etyczny: http://www.areopagetyczny.org 
(dostęp: 20.11.2016).
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Jana Kaczkowskiego – menedżera kierującego hospicjum, ciężko chorego 
pacjenta, osoby w zakresie komunikacji wykształconej i doświadczonej oraz 
nauczyciela blisko związanego z zawodowym środowiskiem lekarzy.

CZAS WYSOKIEJ JAKOŚCI

My pacjenci oczekujemy tzw. czasu wysokiej jakości. Czyli, że pan doktor 
poświęci mi 7 minut, ale to 7 minut będzie dla mnie. Nie będzie trzy razy 
odbierał telefonu, nie będzie chodziła pani pielęgniarka czy sprzątająca 
z mopem225.

Jak przekonuje Kaczkowski, pacjenci nie oczekują od lekarzy, że ci poświęcą 
im gros ze swojego czasu pracy. Chodzi o to, by przeznaczone dla nich minuty 
były w całości poświęcone IM. Koncentrowanie się na pacjencie i na jego pro-
blemie w momencie, gdy dochodzi do wzajemnego spotkania, daje choremu 
gwarancję zainteresowania się konkretnie nim, jego przypadkiem, jego osobą 
i jego problemem. Pacjent nie wie, jak bardzo podzielną uwagę ma jego lekarz 
prowadzący i nie bardzo interesują go omawiane w czasie wizyty procedury, dla 
niego ważny jest jego indywidualny, jednostkowy przypadek. Dlatego nawet 
gdy lekarz posiada zdolność koncentrowania się na kilku kwestiach równo-
cześnie i nie przeszkadza mu szpitalny zgiełk, czas poświęcony konkretnemu 
pacjentowi winien być zawsze czasem najwyższej jakości.

ZACHOWANIE WYSOKICH STANDARDÓW KULTURY OSOBISTEJ

Taka kultura obcowania z drugim człowiekiem, uważność na drugie-
go człowieka, która kazałaby nam traktować pacjenta indywidualnie 
i personalistycznie226.

225 Ksiądz uczy lekarzy, jak rozmawiać z chorymi. „Traktuję to jako emocjonalną 
ścieżkę zdrowia”, z 26 sierpnia 2015 r., http://www.tvn24.pl/wiadomosci-
z-kraju,3/ksiadz-kaczkowski-uczy-mlodych-lekarzy-jak-rozmawiac-z-
pacjentami,571920.html (dostęp: 30.11.2016).

226 Jestem onkocelebrytą znanym głównie z tego, że mam raka. Ksiądz 
Jan Kaczkowski o lekarzach, walce z chorobą i imprezie w hospicjum, 
z 12 września 2014 r., https://www.radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/
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W jednym z wywiadów Kaczkowski przywoływał fragmentu filmu Pora 
umierać z Danutą Szaflarską w roli głównej. Scenka, w której aktorka wciela się 
w rolę pacjentki wchodzącej do gabinetu lekarskiego i słyszącej słowa lekarki: 

„Niech się rozbierze i położy”, nie jest zapewne przez środowisko lekarskie 
lubiana. Należy jednak uczciwie przyznać, że tego rodzaju sformułowania 
pobrzmiewają w polskich szpitalach po dziś dzień. Brak zwyczajnej ludzkiej 
życzliwości i grzeczności, choćby i był incydentalny, winien zniknąć w ogóle, 
a w przypadku obcowania z pacjentami śmiertelnie chorymi – w szczególno-
ści. Życzliwość i zaufanie buduje się bowiem od samych drzwi, od zapukania 
do pokoju, od przywitania i przedstawiania się, po dbałość, aby badanie prze-
prowadzone zostało z zachowaniem pełnej intymności i godności pacjenta. 
Dla chorego kontakt z lekarzem i jakość tego kontaktu jest niezwykle istotną 
składową procesu leczenia. Nie dalej jak wczoraj miałem rozmowę ze wspaniałą 
osobą z hospicjum – pisał Kaczkowski – która opowiadała, że dla niej nie była 
najgorsza informacja o nowotworze, ale to, jak ją zdyskwalifikowano od operacji, 
na korytarzu, w przejściu. „Pani nie będziemy operować. Proszę dzwonić po ro-
dzinę”. Czyli tak naprawdę „Mamy Cię w nosie”. Potem co prawda próbowano 
się nią zająć profesjonalnie, ale była tak uderzona pałką w głowę, że nie była 
w stanie tego przyjąć. Pierwsze, co chciała zrobić, to stamtąd uciec. Mimo że le-
karze się starali, ten pierwszy kontakt okazał się tak traumatyczny227.

TRAKTOWANIE PODMIOTOWE

Nie mogę się zgodzić, żeby ze swoimi pacjentami przechodzić na „ty”. Po-
nieważ – kiedy w sposób naturalny zdrowie pacjenta będzie się pogarszać – 
przyjedzie taki moment, kiedy będę musiał powiedzieć: „panie Tomaszu, 
spokój, panie Tomaszu nie nakręcajmy się”. Trudno mi będzie powiedzieć: 

„Tomek spokój”. Podobnie wymagam od swojego personelu, by nie zwracał 

item/16377-ks-jan-kaczkowski-w-rg-chcialbym-zeby-lekarze-poswiecali-
pacjentowi-czas-wysokiej-jakosci.html (dostęp: 30.11.2016).

227 M. Gąsior, Ks. Jan Kaczkowski: „Pukam się w przeżartą rakiem głowę 
i mówię: jeśli przestaniesz wstawać do umierających, to spadaj!”, 
http://natemat.pl/91459,ks-jan-kaczkowski-pukam-sie-w-przezarta-rakiem-
glowe-i-mowie-jesli-przestaniesz-wstawac-do-umierajacych-to-spadaj (dostęp: 
30.01.2016).
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się do pacjentów „babciu”, „dziadku”. Za to bym dyscyplinarnie wywalił 
z pracy. To jest obrzydliwe, uderza w największą godność człowieka228.

Problematyka podmiotowego traktowania pacjenta wiąże się w sposób nie-
rozerwalny z dwoma poprzednio omówionymi zagadnieniami. Lekarz dbający 
o dobrostan psychiczny swego pacjenta traktuje go podmiotowo229. Przejawa-
mi tego rodzaju postawy jest m.in. zapoznanie się z wynikami badań pacjenta 
przed rozmową, zwracanie się bezpośrednio do pacjenta, nawiązywanie z nim 
kontaktu wzrokowego czy odnoszenie się do pacjenta z szacunkiem, a zatem 
zwracanie się do niego z zachowaniem wszelkich form grzecznościowych. Trak-
towanie podmiotowe to także podchodzenie do każdego tak samo, niezależnie 
od jego obecnego stanu zdrowia oraz od tego, kim był, zanim zachorował.

228 Przestałem być katolickim talibem, gdy zobaczyłem, że świat nie jest czarno-biały, 
z 23 grudnia 2014 r., http://www.tvp.info/18169004/przestalem-byc-katolickim-
talibem-gdy-zobaczylem-ze-swiat-nie-jest-czarnobialy (dostęp: 30.11.2016).

229 Magdalena Rusin w artykule Podmiotowość pacjenta w interakcji fizjoterapeuta – 
pacjent podejmuje się szerokiego omówienia pojęcia i znaczenia podmiotowości 
chorego. Autorka, definiując pojęcie podmiotowości, cytuje K. Korzeniowskiego, 
według którego „podmiotowość polega na tym, iż działania jednostki 
są przez nią aranżowane i rozwijane, w oparciu o własne wartości i standardy. 
Podmiotowość jest specyficznym rodzajem regulacji stosunków zachodzących 
pomiędzy człowiekiem a otoczeniem, gdzie człowiek sprawuje kontrolę 
poznawczą, czyli posiada umiejętność rozumienia, przewidywania kolejności 
czynności” (s. 48-49). Jednostka, będąc podmiotem, jest zatem sprawcą 
zdarzeń występujących zarówno w świecie zewnętrznym, jak i wewnętrznym, 
będąc przy tym osobą zdolną do świadomego kierowania własnym życiem, 
decydowania o swoim losie i kreowania swojego obrazu (s. 50-51). Wedle 
Korzeniowskiego podmiotowość jest to „uświadomiona działalność inicjowana 
i rozwijana przez jednostkę według jej własnych wartości i standardów” 
(s. 59). K. Korzeniowski, Podmiotowość człowieka. Metateoretyczne ramy 
teorii, [w:] K. Korzeniowski, R. Zieliński, W. Daniecki, Podmiotowość jednostki 
w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, Wrocław 1983, [za:] M. Rusin, 
Podmiotowość pacjenta w interakcji fizjoterapeuta – pacjent, „Zeszyty Naukowe 
WSPiA” w Poznaniu, nr 3/2007, s. 203.
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MÓWIENIE PRAWDY

Przede wszystkim doradzam szczerość. Jak nie wiemy, co powiedzieć, 
to o tym mówmy „Nie wiem, co Tobie powiedzieć, ja też się strasznie 
boję, ale chcę być przy Tobie”. Czasami niepotrzebnie wchodzimy w rolę 
pocieszacza, gościa, który mówi: «nie bój się, będzie dobrze». Co to zna-
czy «będzie dobrze»? To znaczy, że natychmiast wyzdrowiejesz, a skąd 
my to możemy wiedzieć. Powtarzanie tej formułki jak mantry bywa zagłu-
szaniem naszego strachu. Warto powiedzieć: «wiesz co, jest mi cholernie 
głupio, nie umiem Ci pomóc». Wtedy pacjent sam poprowadzi Cię przez 
swoją chorobę i będziecie uczciwi wobec siebie na takim najprostszym 
ludzkim poziomie. Jeśli lekarz ma tego typu problem, też warto, by po-
wiedział: «wiem, że to dramatycznie trudne, także dla mnie», zamiast 
banałów w stylu «będziemy się starać», choć to będzie lepsze niż ucieka-
nie w metabełkotliwy język procedur medycznych, którego pacjent i tak 
w stresie nie rozumie230.

Mówienie drugiemu człowiekowi prawdy, która bez wątpienia go zra-
ni, nie jest zadaniem łatwym. Także dla lekarza konieczność znalezienia się 
w tego rodzaju sytuacji wiąże się z ogromnym stresem. Często pojawia się 
więc chęć ucieczki, choćby we wspomnianą przez Jacka Łuczaka postawę me-
dykalizacji. Partnerski model komunikowania zakłada jednak symetryczność 
relacji, współdecydowanie, empatyczny podział odpowiedzialności pomiędzy 
lekarzem a pacjentem. Hołdowanie tej zasadzie wyklucza zatem możliwość 
ucieczki przed rozmową z pacjentem czy zatajenie przed nim prawdy, z którą 
ma prawo się zapoznać.

ANALIZA SYGNAŁÓW ZWROTNYCH

„Pani Zosiu, mówi pani, że choruje na grypę. Dwa miesiące ona nie 
ustępuje pomimo antybiotyków. Zrobiliśmy badania. Wie pani co?” – 
patrząc na nią i mając kontakt wzrokowy – obawiam się, że to jest coś 

230 Ks. Jan Kaczkowski, Pukam się…, op. cit.
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poważniejszego. […] Patrzymy na reakcję. Jeżeli chora już się kuli w sobie 
i chowa, robimy krok w tył231.

Pacjenci w bardzo wieloraki sposób przeżywają swoją chorobę i w różny 
sposób realizują społeczną rolę chorego. Do sposobu rozmowy z pacjentem 
podchodzić należy możliwie najbardziej elastycznie, a podstawową i niezby-
walna wskazówką postępowania winna być analiza reakcji pacjenta. Elastycz-
ność rozumieć należy jako umiejętność dopasowania się do potrzeb pacjenta, 
nie zaś oczekiwanie, że to podopieczny dostosuje się do komunikacyjnych 
kompetencji lekarza. Analiza werbalnych i niewerbalnych sygnałów zwrot-
nych stanowi natomiast wskazówkę do dalszego postępowania oraz pozwala 
na określenie poziomu przyswajalności niepomyślnych informacji. Jedni bo-
wiem wiedzą dużo i chcą wiedzieć wszystko, inni wolą kilka dni oswajać się 
diagnozą, jeszcze inni preferują życie w nieświadomości. Wydaje się jednak, 
że tylko rozmowa przeprowadzona w standardzie „wysokiej jakości” pozwala 
na poznanie pacjenta lepiej, by leczyć go skuteczniej.

* * *

Tworzenie satysfakcjonujących relacji z pacjentem wymaga od lekarza wy-
sokiego poziomu motywacji i zaangażowania. Komunikacja zaangażowana jest 
przy tym procesem wymagającym, gdyż lekarz, podejmując decyzję, kieruje się 
zdaniem chorego, współuczestniczącego w procesie terapeutycznym. W dłuż-
szej perspektywie czasu tego rodzaju współpraca lekarzowi się jednak opłaca. 
Jak pokazują bowiem badania polskich pacjentów z osteoporozą, ci, „którzy 
zadają pytania, wymagają szacunku i uprzejmości, częściej odczuwają satysfak-
cję w kontakcie ze służbą zdrowia, doświadczają mniej działań niepożądanych, 
a ponadto dotrzymują terminów wizyt i lepiej stosują się do zaleceń”232. Nato-
miast badania amerykańskich firm ubezpieczeniowych wskazują, że u podstaw 

231 Ksiądz Jan Kaczkowski o podejściu do chorych na raka, z 3 czerwca 2015 r., 
http://zwierciadlo.pl/mobile/2015/nie-bo-rak/ksiadz-jan-kaczkowski-o-
podejsciu-do-chorych-na-raka (dostęp: 30.11.2016).

232 N. Bryl, Analiza czynników wpływających na efektywność leczenia chorób 
przewlekłych na przykładzie osteoporozy, praca magisterska napisana pod 
kierunkiem prof. dr hab. med. Wandy Horst-Sikorskiej, Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 51.
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70% skarg pacjentów na lekarzy leżały problemy komunikacyjne233. Suche 
informowanie powinno zostać zastąpione rozmową poprzedzoną aktywnym 
słuchaniem chorego i prowadzoną w atmosferze wzajemnego szacunku i ak-
ceptacji dla pełnionych przez obu członków relacji ról. Rozmowa ta często nie 
jest łatwa dla żadnej ze stron, zwłaszcza gdy przekazywane wieści są trudne 
i przez pacjenta niepożądane. Rzeczowość i koncentracja na faktach „może 
zostać odebrana jako obojętność, obcesowość, brutalne potraktowanie, czy 
brak empatii – konstatuje psycholog kliniczny Małgorzata Adamczyk. – Od-
powiadanie wyłącznie na pytania chorego może spowodować, że pacjent nie 
uzyska informacji niezbędnych do zmobilizowania się i podjęcia nierównej 
walki o powrót do zdrowia. Roztkliwiania nad każdym kolejnym pacjentem nie 
udźwignie żaden lekarz. Pozostaje życzliwa rzeczowość, nacechowana troską 
i chęcią udzielenia pomocy, którą pozytywnie przyjmie wielu pacjentów, którzy 
z przeświadczeniem, że stan ich zdrowia jest ważny dla lekarza, podejmą walkę 
z chorobą”234. Złoty środek poległaby zatem na elastycznym, empatycznym 
traktowaniu każdego pacjenta, podchodzeniu do niego personalistycznie oraz 
holistycznie, wreszcie postrzeganie go nie w ramach przypadku chorobowego 
czy chorej jednostki, lecz jako chorego człowieka, czasem bardzo w swej sytu-
acji zagubionego i przestraszonego.

233 D. Witt, op. cit.
234 Choroba nowotworowa – doświadczenia pacjentów, op. cit., s. 17. 
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Rozdział 3 
Specyficzne sytuacje komunikacyjne

3.1. Agresywny pacjent

Z agresywnym pacjentem najczęściej mają do czynienia lekarze pogotowia 
ratunkowego, pracujący w POZ oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych235. 
Niestety, tego rodzaju zachowania zdarzają się coraz częściej i zaczynają sta-
nowić problem także dla medyków innych specjalności236. Z tego też względu 
bardzo ważna staje się znajomość reguł postępowania z chorym silnie pobu-
dzonym emocjonalnie. Koncentrują się one zasadniczo wokół czterech obsza-
rów problemowych: wiedzy medycznej, znajomości przepisów prawa, sposobu 
organizacji pracy (i miejsca pracy) oraz kompetencji psychologicznych i ko-
munikacyjnych pomagających w redukcji napięcia. W niniejszym rozdziale, ze 
względu na ściśle określone pole zainteresowań badawczych, skoncentrowano 
się głównie na strategiach komunikacyjnych. Nie wdając się w rozważania 
na temat samej agresji, jej źródeł, definicji i typów, warto zwrócić uwagę na fakt, 
że w przypadku kontaktu z trudnym pacjentem najczęściej ma się do czynienia 
z agresją werbalną (krzyki, obelgi, podważanie kompetencji) bądź też fizyczną 
(popychanie, szarpanie, uderzenie). Eksperci wskazują, że zjawiska te dotyczą 
przeszło połowy lekarzy, wykazują tendencję wzrostową i co gorsza, agresorami 
bywają nie tylko sami chorzy, ale także członkowie ich rodzin237.

235 M. Sygut, Coraz więcej agresji pacjentów wobec personelu medycznego. Winny 
zły system?, portal Rynek Zdrowia.pl, http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/
Coraz-wiecej-agresji-pacjentow-wobec-personelu-medycznego-Winny-zly-
system,146154,2.html (dostęp: 22.11.2016).

236 Z danych policyjnych wynika, że w 2011 roku odnotowano 321 przypadków 
agresywnego zachowania pacjentów względem personelu medycznego, 
natomiast w 2013 roku tego rodzaju przestępstwa zgłoszono aż 395 razy. Narasta 
agresja pacjentów wobec lekarzy. Jakie są przyczyny?, portal Medexpress.pl, 
http://www.medexpress.pl/lekarz/narasta-agresja-pacjentow-wobec-lekarzy-
jakie-sa-przyczyny/51646/ (dostęp: 22.11.2016).

237 M. Paszkowska, Agresja pacjentów jako problem w pracy 
lekarzy, http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/
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Z zachowaniami agresywnymi pacjentów zasadniczo poradzić sobie można 
na dwa sposoby, podejmując działania profilaktyczne lub doraźne. Kategorie 
te różnią się pomiędzy sobą nie tylko koniecznymi do zastosowania metodami 
i technikami, ale przede wszystkim napięciem emocjonalnym towarzyszą-
cym podejmowanym czynnościom. W drugim z wyróżnionych przypadków 
działanie w stresie, w obronie własnego bezpieczeństwa wymaga ogromnego 
opanowania, ale także wcześniejszego przemyślenia problemu oraz dokona-
nia stosownej analizy (choćby miejsca pracy). Krótko mówiąc, aby dobrze 
przygotować się do bezpośredniego kontaktu z pacjentem agresywnym, warto 
odpowiednio wcześniej wdrożyć procedury profilaktyczne. Kluczowym zada-
niem całego personelu medycznego jest zatem stworzenie atmosfery wolnej 
od przemocy, wdrożenie procedur zapobiegających zachowaniom agresyw-
nym oraz podnoszenie jednostkowych kompetencji w zakresie specyficznych 
umiejętności komunikacyjnych.

Osoba agresywna czuje w stosunku do przeciwnika (bo tak traktuje drugą 
stronę nawiązanego kontaktu) przede wszystkim złość. Kumulujące się w jej 
wnętrzu negatywne emocje uwolnione zostają wskutek najrozmaitszych sy-
tuacji zapalnych, do których Anna Kliś zalicza m.in. długi czas oczekiwania, 
nieznane środowisko, brak prywatności, nieradzenie sobie z emocjami, nie-
udzielenie pacjentowi wystarczających informacji na temat stanu jego zdrowia, 
poczucie niezrozumienia, zmieszanie, dezorientację czy zmęczenie238. Sytuacje 
agresywnego zachowania pacjenta zawsze osadzone są w pewnym kontekście 
sytuacyjnym oraz zależą od wielu czynników determinujących przebieg re-
lacji. Jedynie umiejętność opanowania własnych emocji oraz podejmowania 
działań zawczasu przemyślanych pozwoli na wygaszenie konfliktu i nawiąza-
nie satysfakcjonującej współpracy z pacjentem. Poniżej skatalogowano zatem 

agresja-pacjentow-jako-problem-w-pracy-lekarzy (dostęp: 29.11.2016). 
Niepokojące dane ujawniają badania zrealizowane na oddziałach 
psychiatrycznych. Wszystkie ze zbadanych w latach 2007-2008 pielęgniarek 
zatrudnionych na tego rodzaju oddziałach podały, że w swojej pracy 
zawodowej doświadczyły zachowań agresywnych ze strony swoich 
pacjentów. R. Markiewicz, Zachowania agresywne pacjentów wobec personelu 
pielęgniarskiego zatrudnionego w oddziałach psychiatrycznych, „Current 
Problems of Psychiatry”, nr 13(2) /2012, s. 95.

238 A. Kliś, Profilaktyka agresji i przemocy u pacjentów w ośrodkach dializ, „Forum 
Nefrologiczne”, nr 2(4)/2011, s. 178.
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najistotniejsze zasady postępowania w kontakcie z pacjentem agresywnym 
werbalnie.

1. Zachowaj spokój, nie daj się sprowokować – w kontaktach z osobą agre-
sywną werbalnie nie należy reagować złością czy podniesionym tonem 
głosu, opanowanie i zachowanie spokoju pozwalana na podejmowanie 
bardziej przemyślanych działań oraz zwiększenie dbałości w doborze 
używanego słownictwa.

2. Nie okazuj strachu – okazanie strachu może być odebrane przez agre-
sora jako przyzwolenie na przejęcie kontroli nad sytuacją.

3. Daj agresorowi czas na uspokojenie się – niejednokrotnie konsekwent-
na odmowa dalszej rozmowy i sformułowanie potrzeby opanowania 
emocji przez pacjenta pozwoli mu na ochłonięcie, wygaszenie konfliktu 
oraz jest formą dania pacjentowi szansy, aby wyszedł z twarzą z sytuacji, 
w której poniosły go nerwy.

4. Nie polemizuj z nim, nie przejawiaj zachowań konfrontacyjnych – re-
akcja krzykiem na krzyk, emocjonalne formułowanie własnych ar-
gumentów czy próba nieprzejednanej obrony własnych racji może 
doprowadzić do eskalacji konfliktu.

5. Utrzymuj kontakt wzrokowy – brak kontaktu wzrokowego odbierany 
jest często jako przejaw słabości czy zagubienia, w sytuacji konflikto-
wej sygnał ten może dać agresorowi poczucie przewagi, dominacji nad 
personelem medycznym. Ale warto również pamiętać, że zbytnie kon-
centrowanie się na twarzy czy oczach pacjenta agresywnego wyzwala 
w nim dodatkowe negatywne emocje.

6. Zidentyfikuj źródło pobudzenia, oddziel emocje od problemu. W sy-
tuacji stresowej jednostki mają tendencję do innego traktowania osób 
wykazujących swą dezaprobatę względem nich, niż gdy niezadowole-
nie zgłaszane jest względem zaistniałej sytuacji. Lekarz winien zatem 
określić, czy chory zgłasza zastrzeżenia względem podejmowanych 
przez niego czynności, czy też nieodpowiednie zachowanie wynika 
z np. zbyt długiego oczekiwania w kolejce. Pomimo że atak zawsze 
pozostaje doświadczeniem niemiłym, warto względem zarzucanych 
czynów zachować należyty dystans (zwłaszcza gdy nie ma się żadnego 
wpływu na zaistniałą sytuację). Jeśli więc pacjent denerwuje się, po-
nieważ czuje się bezradny, a gorączkujące od godziny dziecko płacze 
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mu na rękach – wypowiadanych przez niego obelg nie należy traktować 
osobiście. Umiejętność racjonalnego rozdzielenia emocji od problemu 
pomaga zachować spokój i opanowanie.

7. Nie zamykaj drzwi w pomieszczeniu, a jeśli jest taka możliwość, dys-
kretnie je otwórz – do zalet takiego zachowania należy zwiększenie 
przestrzeni (ciasnota potęguje negatywne emocje), zwielokrotnienie 
liczby świadków zdarzenia (niektórzy pacjenci przejawiają agresję 
słowną tylko w sytuacji zachowania anonimowości oraz odizolowania 
w czterech ścianach, natomiast przy świadkach zaczynają bardziej się 
kontrolować) oraz pozostawienie sobie wolnej drogi ucieczki (w sytu-
acji niekontrolowanej eskalacji konfliktu).

8. Wycofaj się ze strefy prywatnej – warto przypomnieć, że dystans osobisty 
to odległość pomiędzy rozmówcami w granicach 50-125 centymetrów. 
W przestrzeni tej dochodzi do kontaktów pomiędzy bliskimi sobie 
osobami lub takimi, które czują względem siebie sympatię i szacunek. 
W relacji z pacjentem agresywnym lepiej wycofać się poza granicę 
2 metrów, co stanowi dla lekarza dystans bezpieczny i jest swoistym 
komunikatem o braku akceptacji dla zaistniałej sytuacji.

9. Zaproponuj, aby pacjent usiadł – stojąc nad pacjentem (w tej sytuacji 
proponuje się unikać stawania zbyt blisko i od tyłu) lekarz zdobywa 
nad agresorem pewną przewagę, a zatem łatwiej mu przejąć kontrolę 
nad rozmową i szybciej wdrażać techniki rozładowywania napięcia.

10. Mów głosem spokojnym, ciepłym, łagodnym i opanowanym – jak już 
wspomniano, medyk dbający mimo wszystko o najwyższe standardy 
kultury słowa i wykazujący się spokojem oraz opanowaniem może 
w ten sposób tonować niosące przemoc zachowania pacjenta.

11. Przedstaw się – anonimowość zwiększa poziom napięcia emocjo-
nalnego, dlatego też warto poprosić, aby także pacjent podał swoje 
personalia.

12. Nie używaj sformułowań typu nakazowego – zwracanie się do pacjenta 
słowami Wejść! Usiąść! Nazwisko? zwiększa anonimowość oraz stanowi 
próbę zmuszenia pacjenta do pewnych zachowań, lepiej zatem prosić 
chorego, stosując zwroty neutralne i grzecznościowe, np. Pani Tereso, 
czy mogłaby mi Pani powiedzieć, jak możemy Pani pomóc?
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13. Przyznaj pacjentowi rację – gdy celem lekarza jest powstrzymanie 
agresji pacjenta, warto, aby zwracając się do niego, wyraził swoje zro-
zumienie dla zaistniałej sytuacji. Gdy w grę wchodzą duże negatywne 
emocje, nie warto upierać się przy własnych racjach.

14. Okaż chęć pomocy i rozwiązania problemu – gdy tylko agresor zaczyna 
tracić na swojej pewności i emocje zaczynają lekko opadać, można 
okazać mu zrozumienie i chęć rozwiązania jego problemu. Należy 
przy tym skupić się na istocie sprawy, wykazując się wielkim spokojem 
i przesadną wręcz kulturą osobistą.

15. Odwróć uwagę pacjenta – na koniec można również postarać się skie-
rować uwagę chorego na inne tory, przez zmianę tematu rozmowy 
(na np. luźną pogawędkę na temat kwestii całkowicie niezwiązanej 
z problemem pacjenta) lub zaproponować choremu szklankę wody.

Jak słusznie przekonuje Joanna Rymaszewska, „personel każdej jednostki 
opieki medycznej powinien być przeszkolony w zasadach postępowania z pa-
cjentem pobudzonym, tak by działania podjęte przez jego członków były spójne 
i harmonijne, a nie chaotyczne i wzajemnie się wykluczające”239. Z tego też 
względu warto czerpać wzorce prawidłowego zachowania z praktyki instytucji 
czy organizacji, które posiadają stosowne na tę okoliczność procedury i stan-
dardy zachowania. Wśród nich wyróżnić można aplikowane w administracji 
samorządowej techniki nieagresywnej obrony240. Zostaną one wypunktowane 
i krótko omówione.

1. Zdarta płyta to metoda polegająca na ciągłym powtarzaniu tych sa-
mych słów kluczowych. Aby jednak nie sprawiać wrażenia papugi, 
warto odwołać się do stosowania wielokrotnej parafrazy. Przywoływane 
argumenty muszą być zatem rzeczowe, ujęte krótko, bez odwoływania 
się do szczegółów, bez zahaczania o wątki poboczne. Komunikowane 
treści należy przedstawić w sposób konkretny, uprzejmy, acz stanowczy.

239 J. Rymaszewska, Postępowanie z pacjentem agresywnym i pobudzonym, 
„Psychiatria w Praktyce Klinicznej”, nr 2(1)/2008, s. 77.

240 J. Dudzińska, Porozumiewanie się z klientem w nowoczesnej administracji 
samorządowej a świadomość prawna petentów, http://pu.wsptwp.eu/wp-content/
uploads/2011/03/Porozumiewanie-si%C4%99-z-klientem-w-nowoczesnej-
administracji-samorz%C4%85dowej-a-%C5%9Bwiadomo%C5%9B%C4%87-
prawna-petent%C3%B3w.pdf (dostęp: 22.11.2016). 
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2. Zasłona dymna – polega na pozornym przyznaniu racji mówiącemu: 
Być może ma Pan rację… W istocie intencją mówiącego nie jest wyja-
śnienie własnego stanowiska, lecz domaganie się konkretów od adwer-
sarza: A tak konkretnie, to co ma Pan mi do zarzucenia?

3. Uprzedzenie krytyki to metoda stosowana w sytuacji, gdy rzeczywiście 
został popełniony błąd. Aby nie dopuścić do zachowań agresywnych, 
warto wyprzedzić reakcję pacjenta, przedstawiając choremu krótkie 
wyjaśnienie, przepraszając i proponując konkretne rozwiązanie. Inaczej 
mówiąc, celem tej metody jest próba rozładowania napięcia, zanim 
potencjalnie może nastąpić eskalacja konfliktu.

4. Poszukiwanie ocen pozytywnych – pacjent sfrustrowany, zdenerwowany 
czy wręcz agresywny koncentruje się jedynie na negatywnych aspek-
tach problemu. Warto zatem po uspokojeniu go wskazać na możliwie 
wiele pozytywnych stron jego sytuacji lub osób, z którymi ma kontakt.

5. Demaskowanie aluzji – polega de facto na zmuszeniu drugiej strony 
do wyrażenia krytyki wprost. Stosunkowo łatwiej jest uzewnętrznić 
niezadowolenie, uciekając się do aluzji czy gry słów, niż wypowiedzieć 
ją bezpośrednio do adresata.

Agresywne zachowanie pacjenta nie pozostaje bez wpływu na dobrostan 
psychiczny lekarza i całego personelu medycznego uczestniczącego w zajściu. 
Warto zatem zadbać o to, aby po jego zakończeniu samemu się uspokoić. Dba-
jąc o komfort pacjentów, nie należy zapominać o swojej wewnętrznej równo-
wadze. Przeproszenie pacjentów i zrobienie sobie choćby pięciu minut przerwy 
nie narazi pacjentów na stratę, której nie można by było im zrekompensować 
w czasie spokojnej i rzeczowej wizyty.

3.2. Postępowanie w sytuacjach 
eskalującego konfliktu

Konflikt jest immanentną cechą towarzyszącą każdej ludzkiej społeczno-
ści, a zatem każda jednostka była kiedyś świadkiem bądź uczestnikiem jakie-
goś sporu. Te, w gruncie rzeczy specyficzne, sytuacje komunikacyjne mogą 
przyczynić się do rozwiązania problemu bądź przeciwnie – wątpliwości czy 
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antagonizmy dodatkowo zwiększyć. W przypadku scenariusza bardziej pesymi-
stycznego – konflikty zamiast wygaszania emocji prowadzą do eskalacji sporu. 
Lekarz, pracując w środowisku pracy wysoce nasyconym ludźmi, w sposób cał-
kowicie naturalny narażony jest na zaistnienie sytuacji konfliktowych. Relacje 
pomiędzy lekarzem i pacjentem to wielopłaszczyznowe oddziaływania, które 
zawsze mogą nosić w sobie znamiona konfliktu. Jak piszą autorzy artykułu 
Relacja pacjent – lekarz: konflikt postaw w aspekcie farmakoterapii nadciśnienia 
tętniczego, „obecna rola lekarza jest trudna, nie jest on już jedyną wyrocznią 
w aspekcie zdrowia i choroby. Podobnie chory nie jest osobą biernie poddającą 
się decyzjom lekarza”241. Istnieje wiele punktów zapalnych mogących przyczy-
nić się do wystąpienia sytuacji konfliktowych. Powstają one zazwyczaj w sytu-
acji, gdy decyzja lekarza stoi w sprzeczności z oczekiwaniami pacjenta lub gdy 
np. możliwości finansowe pacjenta są mniejsze niż ordynowane przez lekarza 
koszty leczenia242. Jeśli konflikt dotyczy problemów stricte medycznych, pisze 
Anna Ratajska, zazwyczaj można go rozwiązać przez „przedyskutowanie posia-
danych informacji i opinii oraz dostępnych dowodów i zaleceń. Jeżeli konflikt 
zostanie rozwiązany w sposób konstruktywny, może pojawić się pełniejszy ob-
raz sytuacji i właściwych rozwiązań”243. Jeśli natomiast u podłoża konfliktu leżą 

241 W. Bryl, K. Hoffmann, D. Pupek-Musialik, Relacja pacjent – lekarz: konflikt 
postaw w aspekcie farmakoterapii nadciśnienia tętniczego, „Nowiny Lekarskie”, 
nr 4(82)/2013, s. 335.

242 Na marginesie dodać można, że sytuacje konfliktowe w relacjach lekarz – 
pacjent stanowią także pochodną konfliktów pomiędzy ustawodawcą, NFZ, 
przemysłem farmaceutycznym, lekarzami i farmaceutami. Konflikt związany 
z wprowadzeniem tzw. ustawy refundacyjnej odnosił się do pomysłu, zgodnie 
z którym „ustawa przewidywała karanie lekarzy za wypisanie recepty na lek 
refundowany osobie nieuprawnionej. Lekarze w obronie własnych interesów 
zaczęli stawiać pieczątki Refundacja leku do decyzji NFZ. Z kolei część 
farmaceutów, również broniąc własnych interesów, nie chciała takich recept 
realizować”. Ofiarami wielopoziomowego konfliktu stali się jednak, nie będąc 
stroną sporu – pacjenci pozostawieni bez możliwości zakupu potrzebnych 
im leków. M. Gałuszka, Nowe zjawiska w relacji lekarz – pacjent w kontekście 
rozwoju internetu, op. cit., s. 125.

243 A. Ratajska, Postępowanie w sytuacjach konfliktowych, portal Medycyny 
Praktycznej, zakładka poświęcona komunikacji klinicznej, http://www.mp.pl/
komunikacja/lekarz-pacjent/trudny_pacjent/116577,postepowanie-w-
sytuacjach-konfliktowych (dostęp: 22.11.2016).
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osobiste problemy chorego czy jego specyficzne cechy osobowościowe, wtedy 
przed zaistnieniem sytuacji konfliktowych lekarzowi nie uda się ustrzec, może 
natomiast dobrze się do nich przygotować i, co najważniejsze, wiedzieć, jak 
nie dopuścić do eskalacji konfliktu, lecz konsekwentnie dążyć do wygaszania 
niepotrzebnych emocji. Sugeruje się więc następujące wytyczne:

1. Kontroluj sferę niewerbalną – duży poziom zaangażowania w konflikt 
powoduje, że jednostki stają się obojętne na dochodzące z zewnątrz 
sygnały. W zacietrzewieniu nie reagują na prośby, nie przyjmują argu-
mentów, pozostając biernymi także na komunikaty pozawerbalne. Dla-
tego też kiedy konflikt wymyka się spod kontroli, warto zwróć uwagę 
na kilka kwestii. Po pierwsze, przeanalizować sposób mówienia (szybko, 
niewyraźnie, chaotycznie, podniesionym głosem), po drugie, należy 
zapanować nad gestykulacją (zwłaszcza unoszeniem rąk, odejściem 
od ofensywnej pozycji ciała, kontrola granic osobistej terytorialności 
rozmówcy), a w końcu skontrolować mimikę (przyjmowanie lekcewa-
żącego czy szyderczego wyrazu twarzy, analiza kolorytu skóry, sposobu 
nawiązywania kontaktu wzrokowego).

2. Skoncentruj się na konkretach – problem z konfliktami polega na tym, 
że często w miejsce argumentacji merytorycznej (odnoszącej się 
do istoty rzeczy) górę zaczynają brać emocje. Jednostka świadoma 
narastających emocji winna skoncentrować się na konkretach (prosząc 
o to także rozmówcę). Konieczność bazowania na faktach i analiza kon-
kretnych przypadków nie obniży zapewne poziomu emocji, spowoduje 
natomiast, że nie przyćmią one istoty konfliktu. Przywoływanie fak-
tów zmusza do większego zaangażowania intelektualnego, do wysiłku 
umysłowego, który wymaga opanowania się i wyciszenia. Przejście 
zatem do konkretów może przyczynić się do przynajmniej chwilowego 
wygaszenia kumulujących się emocji.

3. Skup się na słuchaniu – koncentrując się na przedstawianych przez 
drugą stronę argumentach, łatwiej nad nimi dyskutować. Jeśli nato-
miast proces słuchania obarczony zostaje wieloma ograniczeniami, 
rozmówcy towarzyszy przekonanie, że nie jest słuchany i rozumiany, 
co dodatkowo nasila jego konfrontacyjną postawę.

4. Zwolnij – jeśli jako profesjonalista lekarz ma wrażenie, że rozmowa 
zaczyna zmierzać w niewłaściwym kierunku, winien przed wszystkim 
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wyhamować emocje własne. Zapanowanie nad sobą jest możliwe dzię-
ki zwolnieniu tempa mówienia, podejmowaniu dłuższego namysłu 
nad dobieranymi słowami oraz kontroli tempa oddechu. Przez wielu 
niedoceniana i traktowana jako mało poważna metoda głębokich wde-
chów i wydechów pozwala przede wszystkim zdobyć dodatkowy czas, 
niezbędny do przemyślenia istoty problemu.

5. Poproś o czas – jeśli zwolnienie tempa nie wystarczy, warto zapropo-
nować przerwę. Chwila relaksu pomoże obu stronom zmitygować się, 
uspokoić emocje, przemyśleć kilka spraw i spokojniej powrócić do roz-
mowy. W czasie przerwy dobrze jest wyjść z pomieszczenia, w którym 
doszło do eskalacji konfliktu, i rozejść się w różne strony. Przerwa 
ma służyć ochłonięciu, nie zaś przeniesieniu konfliktu w inne miejsce. 
W krótkiej (lub jeśli zajdzie taka potrzeba w nieco dłuższej) przerwie 
warto rzeczywiście się zrelaksować, napić wody, obmyć twarz chłodną 
wodą. Nie należy tej pauzy natomiast wykorzystywać do budowania 
kolejnej strategii komunikacyjnej czy formułowania w myślach kolej-
nych wypowiedzi.

Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że problemu nie uda się rozwiązać. 
Faktu tego nie należy jednak interpretować w kategorii porażki, za sukces uznać 
bowiem można zapanowanie nad emocjami. Wyhamowanie eskalującego pro-
blemu dowodzi istnienia woli rozwiązania problemu, dużej samoświadomości 
oraz dojrzałości komunikacyjnej tego, kto przejął w tym zakresie inicjatywę.

3.3. Rozmowa z pacjentem nieśmiałym

Nieśmiałość to termin, który psychologowie wiążą z dwiema zasadniczymi 
kwestiami: stanem emocjonalnym utożsamianym z jednym z rodzajów lęku 
społecznego oraz cechą osobowości244. Nieśmiałość rozumiana jako rodzaj 
stanu psychicznego nawiązuje do występowania pewnego zespołu charakte-
rystycznych cech, przejawiających się na płaszczyźnie emocjonalnej (strach, 

244 I. Dzwonkowska, Nieśmiałość i jej korelaty, „Przegląd Psychologiczny”, nr 3(46)/ 
2003, s. 307.



154 Specyfczne sytuacje komunikacyjne 

obawa), poznawczej (irracjonalne myśli) i behawioralnej (wycofanie się, de-
ficyt kompetencji społecznych). Dają one o sobie znać zwłaszcza w sytuacji, 
gdy dana jednostka czuje się oceniana przez innych. Na wspomniany zestaw 
cech składa się poczucie zażenowania, zakłopotania, skrępowania, lęku, kon-
centracja na przeżywanych emocjach, zaniechanie podejmowania działań 
podlegających ocenie oraz ucieczka przed przeżywaniem emocji związanych 
z nieśmiałością. Niestety, często przed tymi negatywnymi emocjami uciec się 
nie da, gdyż funkcjonowanie w społeczeństwie wiąże się z permanentnym 
konfrontowaniem się z innymi, z ich oczekiwaniami, ocenami czy potrzebami. 
Nieśmiałość jako cecha oznacza względnie trwałą tendencję do przeżywania 
przez jednostkę istotnego dyskomfortu psychicznego w sytuacji, gdy musi na-
wiązać interakcję z innymi ludźmi. Wyniki analiz zaprezentowane w pozycji Jak 
przezwyciężyć nieśmiałość i lęk przed otoczeniem? wyraźnie wskazują na dzie-
dziczność omawianej cechy, choć tego rodzaju stan emocjonalny koreluje 
również z występowaniem pewnych cech psychologicznych245. Badania Philipa 
G. Zimbardo odkrywają jeszcze inną społeczną naturę problemu nieśmiałości, 
jej powszechny, a wręcz masowy charakter występowania. Otóż strach przed 
ludźmi charakteryzuje zdecydowaną większość Amerykanów, aż 80% z nich 
przyznało, że w jakimś okresie swojego życia doświadczyło nieśmiałości, ponad 
40% spośród nich uważało siebie za „obecnie nieśmiałych”, ok. 25% określiło 
siebie mianem „chronicznie nieśmiałych”, natomiast jedynie 7% respondentów 
stwierdziło, że nigdy nie czuli się onieśmieleni246.

Przyczyn nieśmiałości zdiagnozowano bardzo wiele, lecz wśród najczęst-
szych wymienia się niską samoocenę, brak wiary w siebie, wcześniejsze do-
świadczenia (np. ośmieszenie, wyszydzenie), zbyt wygórowane oczekiwania 
rodziców względem dziecka (poczucie bycia niedostatecznie dobrym, mą-
drym, grzecznym…), nieśmiałość rodziców i brak odpowiedniej liczby kon-
taktów społecznych. W efekcie stan ten stanowi przeszkodę w nawiązywaniu 
znajomości, podejmowaniu kontaktu z osobami nieznanymi, w publicznej 
obronie własnych praw i sądów, artykułowaniu potrzeb, opinii, przekonań, 
utrudnia myślenie i precyzyjne formułowanie własnych myśli oraz prowadzi 
do nadmiernego koncentrowania się na przeżywaniu własnych emocji. Pacjent 

245 M. M. Antony, R. P. Swinson, Jak przezwyciężyć nieśmiałość i lęk przed 
otoczeniem?, Gliwice 2007, s. 51-51.

246 P. G. Zimbardo, Nieśmiałość, Warszawa 2000.
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nieśmiały okazuje się więc trudny w kontakcie, pozostaje wycofany i często 
milczący. W tak specyficznej sytuacji komunikacyjnej proponuje się podjęcie 
następujących czynności:

1. Nie nawiązuj zbyt nachalnego kontaktu wzrokowego – kontakt wzroko-
wy peszy wiele osób. Jeśli pacjent nie jest zbyt pewny siebie, poczucie, 
że ktoś na niego patrzy, dodatkowo go obciąża. Obdarzenie wchodzą-
cego pacjenta przelotnym spojrzeniem jest niezbywalnym elementem 
przywitania, jednak warto wyczuwać różnicę między spojrzeniem 
a utrzymywaniem stałego kontaktu wzrokowego.

2. Bądź taki jak on – w odniesieniu do osób powszechnie znanych, mą-
drych czy pięknych jednostki zazwyczaj czują respekt, a osoby nie-
śmiałe kontakt z lekarzem deprymuje dodatkowo. Gdy zatem okaże się 
choremu swoją „wyższość”, mierzoną pozycją w strukturze społecznej, 
pacjent może jeszcze bardziej się zablokować. Warto więc schować 
przed nim emblematy lekarskiego statusu i postarać się „być taki jak 
on” albo jak „jeden z nich”. Aby jednak zostać dobrze zrozumianą, 
dodam, że chodzi tu jedynie o aspekt komunikacyjny, a więc między 
innymi o dostosowanie języka (słownictwa) do wykształcenia pacjenta, 
tempa mówienia do jego wieku, głośności do otoczenia zewnętrznego 
czy tembru głosu do emocji chorego.

3. Nie oceniaj – główną przyczyną nieśmiałości jest poczucie bycia źle 
(niekorzystnie) ocenianym. Jeśli zatem po zadanym pytaniu, lekarz 
badawczo przygląda się pacjentowi, zmagającemu się z trudem udzie-
lenia odpowiedzi, ten może mieć poczucie, że poddawany jest recenzji. 
Lepiej wobec tego wystrzegać się obserwowania chorego czy komento-
wania zasłyszanej wypowiedzi. W przypadku wystąpienia wątpliwości 
zasadne staje się jednak sformułowanie kolejnego pytania. Ważne jest 
przy tym, aby do nieśmiałych pacjentów zwracać się spokojnym i ła-
godnym głosem, a kiedy odpowiadają – nie ponaglać ich i nie przery-
wać im wypowiedzi.

4. Naucz, jak należy się zachować – nieśmiałość często bierze się z lęku, 
że się źle wypadnie, że nie wiadomo, jak się zachować, że popełni się 
gafę lub wypowie w niestosowny sposób. Redukcja stresu towarzyszą-
cego wizycie u lekarza może zatem nastąpić dzięki pozyskaniu możliwie 
wyczerpującej informacji, dotyczącej tego, czego się od niego oczekuje 
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i jaka rola zostanie mu przypisana. Zadbanie o przekazanie pacjentowi 
zestawu niezbędnych danych pozwoli mu lepiej przygotować się do ko-
lejnych wizyt, a w czasie ich trwania poczuć się choć trochę pewniej.

5. Bądź moderatorem rozmowy – osoby nieśmiałe są małomówne, gdyż 
stres blokuje w nich spontaniczność, poczucie humoru, a nawet moż-
liwość nawiązania zwyczajnej rozmowy. Oczekiwanie inicjatywy, 
przejęcia odpowiedzialności za samodzielne i całościowe zreferowanie 
problemu jest zatem błędem, a milczące oczekiwanie na wypowiedź 
chorego jedynie pogorszy sytuację i wprowadzi pacjenta w jeszcze 
większe zakłopotanie.

6. Bądź pomocny – zaufanie, które buduje się w relacji z pacjentem, jest 
podstawowym kapitałem, procentującym w procesie dalszego leczenia. 
Jeśli więc chory wyczuwa, że ma wsparcie, że prowadzący go lekarz jest 
mu życzliwy i że zawsze może zwrócić się do niego o pomoc, poczuje 
się pewniej. Pewność ta winna zaś przełożyć się na większą swobodę 
w prowadzeniu rozmowy.

Nieśmiały pacjent dzięki zastosowanym przez lekarza technikom komu-
nikacyjnym, nieśmiałym być nie przestanie. Jedyne, na co można mieć wpływ, 
to ośmielenie go w tych konkretnych sytuacjach i nawiązanie z nim takiej re-
lacji, która z jednej strony ułatwi proces diagnostyczny i terapeutyczny, z dru-
giej zaś zapewni choremu komfort funkcjonowania w zaistniałych w związku 
z chorobą okolicznościach.

3.4. Nadopiekuńcza matka

Do gabinetu z 16-letnim pacjentem wchodzi matka. Ona zajmuje miejsce przy 
lekarskim biurku, on siada na krzesełku przy drzwiach. Już od wejścia matka 
tłumaczy powód wizyty, szczegółowo wymienia zażywane leki, wyprzedzająco 
udziela wszystkich informacji. W trakcie badania odpowiada na każde zadane 
chłopcu pytanie, w zasadzie nie dając mu dojść do głosu. Gdy jednak ośmielony 
zachętą lekarza nastoletni chory zaczyna powoli swą wypowiedź, matka prze-
rywa mu i poprawia niemal każde jego słowo.
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Opisana powyżej sytuacja nie zdarza się rzadko. W gabinetach pojawiają 
się matki, którym trudno jest zaakceptować fakt, iż ich nastoletnie już dzieci 
zdolne są do samodzielnego udzielenia odpowiedzi na pytania, stanowiąc przy 
tym cenniejsze, bo bezpośrednim źródło informacji.

Nadopiekuńcza matka to duży problem zarówno dla dziecka, jak i dla 
lekarza. Chcąc dobrze wykonać swą pracę należałoby nawiązać dobry kon-
takt z dzieckiem, co nie jest łatwe. Zbagatelizowanie uwag matki nie wchodzi 
w rachubę, gdyż, po pierwsze – jest ona jego opiekunem prawnym i ma pra-
wo być w gabinecie247, a po drugie – dominująca matka, zapewne już dawno 
całkowicie zdominowała swe dziecko, które nie ma zwyczaju wypowiadania 
się przy rodzicu. Matka nadopiekuńcza to często osobowość autorytarna, 
jednostka charakteryzująca się potrzebą bycia ważną, a w stosunku do wła-
snego dziecka – wręcz niezastąpioną. Nadopiekuńczy opiekun dodatkowo 
wzmacnia poczucie bezradności swojego dziecka przez roztaczanie nad nim 
nadmiernej opieki, tym samym zniechęcając potomka do wykazywania własnej 
zaradności. Często postawa ta implikowana jest strachem, że sami przestaną 
być potrzebni, a zatem są nadgorliwi w sprawowaniu opieki, aby zaspokajać 
potrzeby własne248. Kobiety takie cechuje egoizm i często reagują one agresją, 
jeśli tylko uznają, że ktoś lub coś może zagrażać jej dziecku. Paradoksalnie 
takim potencjalnym zagrożeniem może być właśnie zadający dużo pytań le-
karz. Paradoks ten wiąże się z rozdźwiękiem pomiędzy społeczną rolą lekarza 
a sposobem postrzegania tej roli przez dysfunkcjonalnego rodzica. Wydawać 
by się bowiem mogło, że matka poświęcająca się dla dziecka, być może prze-
sadnie dbająca o jego bezpieczeństwo, bliższa jest postawie altruistycznej. 
Permanentne zabieganie o zdrowie i dobre samopoczucie drugiego człowieka 
wymaga wysiłku, ogromnej pracy, wielu wyrzeczeń. Często jednak nadopie-
kuńcza matka pragnie być dla dziecka osobą jedyną, najważniejszą, niezbęd-
ną, boi się stracić jego uwagę i chce zawsze mieć je przy sobie. Lekarz także 
dbający o dobrostan dziecka, roztaczający nad dzieckiem fachową, medyczną 
opiekę traktowany być zatem może jako intruz ingerujący w bezpieczny, her-
metyczny świat społecznych relacji rodziny. Co ważne i co warto powtórzyć, 

247 Prawa te regulowane są m.in. ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw 
pacjenta, Deklaracją praw pacjenta WHO, Europejską kartą praw pacjenta czy 
Europejską kartą praw dziecka w szpitalu.

248 M. Osipczuk, op. cit.
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działania matki motywuje potrzeba własna, nie zaś dobro dziecka. Powodów 
takiej postawy jest wiele, wśród których najczęściej wymienia się: uwikłanie 
w niesatysfakcjonujący związek z partnerem (w którym brak bliskości, miłości 
i zainteresowania ze strony partnera kompensuje się relacją z dzieckiem, sta-
jącym się partnerem „zastępczym”)249, reprodukcja schematów z dzieciństwa, 
brak umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami (paraliżujący strach 
o dziecko) czy nieumiejętność zaspakajania własnych potrzeb (a przez to życie 
życiem dziecka)250. Niezależnie jednak od przyczyny nadgorliwość wycho-
wawcza hamuje rozwój społeczny dziecka251. Dla osób postronnych oznacza 
to duży kłopoty w nawiązaniu właściwych relacji z niepełnoletnim pacjentem. 
Można oczekiwać, że chory nie został nauczony swobodnie rozmawiać z kim-
kolwiek w obecności matki. Narzucanie się w rozmowie, krytyczne nastawienie 
do wypowiedzi swego potomka czy wszystkowiedzący styl wypowiedzi matki 
powodują, że dziecko wycofuje się z nawiązywania kontaktów z otoczeniem, 
biernie zdając się w tej kwestii na opiekunkę. Taka postawa osoby dorosłej 
wprowadza w ruch, co warte podkreślenia, samonapędzającą się spiralę: kiedy 
dziecko nie może samo o sobie decydować, staje się bezradne, a jego bezrad-
ność stanowi dla matki uzasadnienie zajmowania się nim i sprawowania nad 
nim ciągłej kontroli.

Na koniec tej krótkiej charakterystyki warto zwrócić jeszcze uwagę na dwie 
ważne kwestie. Pierwsza z nich odnosi się do skłonności nadopiekuńczych ma-
tek do wyolbrzymiania problemów (przelotne bóle głowy nazywają „straszliwy-
mi migrenami”, stan podgorączkowy „gorączką”, zadrapanie – „okropną raną”). 
Na uzyskane od matki dane należy więc nałożyć odpowiedni filtr interpretacyj-
ny. Po drugie, nadgorliwy rodzic dbający przesadnie o bezpieczeństwo dziecka 
permanentnie koncentruje jego uwagę na potencjalnych zagrożeniach, dziecko 

249 A. M. Strzeszewska, System rodziny pochodzenia, a poczucie własnej wartości 
i oczekiwania od małżeństwa u młodych dorosłych, „Kwartalnik Naukowy”, 
nr 3(19)/2014, s. 110.

250 Społeczne kwestie nadopiekuńczości szeroko omówione zostały w pozycji: 
Społeczna rola matki, wyzwanie współczesnego macierzyństwa. Raport z badań 
2015, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 
http://rops-katowice.pl/dopobrania/2015.07.31-raport.pdf (dostęp: 29.11.2016).

251 E. Wysocka, B. Ostafińska-Molik, Zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne 
a typ rodziny pochodzenia – analiza teoretyczna i wyniki badań, „Resocjalizacja 
Polska”, nr 8/2014, s. 131-155.
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wyrasta więc w atmosferze wszechobecnie czyhającego zła, uczy się dostrzegać 
zagrożenia, ale niekonieczne je eliminować. W efekcie młody człowiek nasiąka 
poczuciem zagrożenia i także zaczyna reprodukować dostarczane przez matkę 
schematy ciągłego koncentrowania się na sobie, swoim bezpieczeństwie czy do-
brostanie. Nadopiekuńczość rodzicielska, podkreśla Maria Jankowska, wspiera 
postawę lękową dziecka, a osoby takie mają „zaniżony obraz samego siebie i ni-
skie poczucie swojej wartości. Postrzegają siebie jako osoby mało wartościowe, 
niekompetentne i pod każdym względem nieatrakcyjne. Inni ludzie są uważani 
za zagrażające im, odrzucające i nie dające wsparcia. Osoby takie w sytuacji 
bliskości w związku przejawiają niepokój, niepewność i obawy. Okazywanie 
uczuć sprawia im trudność, są niezwykle silnie reaktywni emocjonalnie. Nie 
umieją zaufać innym ludziom, obawiają się zależności, odtrącenia i porzucenia. 
W zachowaniu przejawia się to często wręcz niechęcią do kontaktów społecz-
nych, pasywnością, nieśmiałością i unikaniem konfliktów”252. Podejmując więc 
zintensyfikowane działania na rzecz nawiązania kontaktu z dzieckiem trud-
nej matki, warto pamiętać, że nie będą one standardowe i w pewnym sensie 
mogą okazać się rozczarowujące. W obliczu jednak konieczności świadczenia 
pomocy medycznej oraz nawiązania relacji komunikacyjnej można odwołać 
się do kilku zasadniczych metod.

1. Podziel role. Stwórz zasady – konieczność wyraźnego określenia ról 
matki i syna pozwoli zarówno jej wypowiedzieć się na dany temat, jak 
i od niego pozyskać niezbędne informacje. Możliwie wczesne ustalenie 
zasady, kto na jaki temat udziela odpowiedzi, i konsekwentne respekto-
wanie ustalonych reguł stanowią szansę stworzenia satysfakcjonującej 
obie strony atmosfery współpracy i zaufania. Całkowita marginalizacja 
znaczenia rodzicielki prawdopodobnie i tak się nie uda, natomiast 
nadmierne forsowanie konieczności nawiązania relacji z dzieckiem 
doprowadzić może nawet do agresywnych zachowań matki.

2. Nie oceniaj – obwinianie matki za jej dysfunkcjonalną postawę, karce-
nie za nadopiekuńczość czy wręcz szorstkie traktowanie z większym 
prawdopodobieństwem doprowadzą do zmiany lekarza prowadzącego 
niż sposobu bycia matki.

252 M. Jankowska, Przywiązanie w okresie wczesnego dzieciństwa jako prototyp 
relacji człowieka dorosłego, „Fides et Ratio”, nr 3(23)/2015, s. 40. 
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3. Zwracaj się personalnie – godną polecenia metodą nawiązywania 
bezpośredniej rozmowy z nastolatkiem jest zwrócenie się do niego 
po imieniu: Tomku, proszę, pokaż dokładnie, gdzie cię boli. W ten spo-
sób lekarz wyraźnie podkreśla osobę, do której kieruje swe pytanie 
i od której oczekuje odpowiedzi. Równocześnie należy powstrzymać się 
od używania stosowanych i narzucanych przez matkę zdrobnień typu 
Tomuniu, Żuczku czy Dudusiu. Sformułowania te jedynie podkreślają 
infantylność chorego, a zatem i jego niesamodzielność (warto przy 
okazji wspomnieć, że nastolatkowie nie lubią tego rodzaju zdrobnień 
i wstydzą się, kiedy rodzice używają ich publicznie).

4. Wypowiedź kieruj do konkretnej osoby – zadając Tomkowi pytanie czy 
udzielając rad, lekarz winien wyraźnie zwrócić się w stronę chłopca, 
tak aby nawiązać z nim kontakt wzrokowy. Patrzenie na chorego, nie 
zaś na matkę, dyskretnie wyeliminuje ją z danego fragmentu rozmowy, 
co być może ośmieli nastolatka.

5. Nagradzaj prawidłowe postawy – na koniec rozmowy należy pamię-
tać o wspieraniu i motywowaniu do ponownych właściwych zacho-
wań. Małe dziecko wystarczy zachęcić naklejką, nastolatkowi warto 
z uśmiechem podziękować za wolę współpracy, samodzielność oceny 
czy dorosłość w formułowaniu opinii.

Stworzenie długotrwałych relacji na osi lekarz – nastoletni pacjent w odle-
glejszej perspektywie czasowej przyczynić się może do wspierania samodziel-
ności dziecka poprzez podsuwanie mu wyobrażeń o sprawczości własnego 
działania (np. Tomku, będziesz brał tabletkę na gardło nie częściej niż co 6 go-
dzin), kreowania wizji możliwości radzenia sobie samemu (np. Tomku, sięgaj 
po tabletkę, kiedy uznasz, że jest ci ona absolutnie niezbędna) lub stawianie 
wymagań, które są w jego zasięgu (np. Tomku, notuj dokładnie, w jakich oko-
licznościach nasilają się twoje bóle głowy). Nastolatek, któremu w środowisku 
domowym nie tworzy się przestrzeni do wykazania się zachowaniami samo-
dzielnymi, zapewne z trudem zaakceptuje stawiane mu przez lekarza wyma-
gania. Ale być może ta z pozoru niewielka ingerencja zapoczątkuje istotną 
zmianę w sposobie, w jaki nastolatek będzie postrzegał sam siebie i swoją rolę 
w relacjach z lekarzem prowadzącym.
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3.5. Pacjent „przyklejony” do smartfona

Coraz więcej osób dobrowolnie uzależnia się od ulubionego urządzenia. 
To konstatacja, w której nie ma, niestety, nawet odrobiny przesady. Przywiąza-
nie do przyrządu łączącego w sobie wiele dotychczas rozproszonych narzędzi, 
takich jak telefon, aparat fotograficzny, magnetofon czy telewizor deklarują oso-
by przynależące do zróżnicowanych kohort wiekowych. Z badań jednoznacznie 
wynika, że to smartfon stał się dzisiejszym oknem na świat i że poprzez to małe 
urządzenie jednostki z roku na rok chętniej łączą się z internetem253. A zatem 
era PC powoli przechodzić zaczyna do historii, a współczesnością zawładnęły 
niewielkie pudełeczka z gigantycznymi możliwościami. O ile nie ma w tym 
miejscu potrzeby opisywania wszystkich jego opcji, o tyle warto zwrócić 
uwagę na średnią ilość czasu poświęcanego na konsumpcję treści dzięki temu 
urządzeniu dostępnych. Powołując się na badania KPCB Internet Trends 2014 
zrealizowane w kilkudziesięciu krajach świata (polegające na oszacowaniu stop-
nia korzystania z mediów „ekranowych”, takich jak telewizor, laptop/komputer 
stacjonarny, tablet i smartfon254), należy podkreślić, że polscy użytkownicy 
nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych średnio 98 minut po-
święcają na telewizję, 132 minut na komputer, 61 minut na tablet i aż półtorej 
godziny na smartfona. Choć w stworzonym rankingu Polacy plasują się na jed-
nej z ostatnich pozycji, liczbę godzin poświęconych na korzystanie z mediów 
i tak należy uznać za bardzo dużą. Są to wartości średnie, a więc obejmujące 
swym zasięgiem korzystających nałogowo oraz niekorzystających wcale. Dodać 
jeszcze należy, że badanie zrealizowano w warunkach dla respondentów natu-
ralnych, a więc takich, w których posiadali oni swobodny dostęp do wszystkich 
urządzeń. W realiach szpitalnych sytuacja ta ulega natomiast diametralnej 
zmianie, gdyż pacjent z braku innych zajęć oraz w obliczu posiadania ogra-
niczonego arsenału dostępnych mu atrakcji koncentruje się zazwyczaj na jed-
nym, wybranym urządzeniu, którym często jest właśnie smartfon (poniższe 
uwagi równie dobrze dotyczyć mogą pacjentów kompulsywnie korzystających 

253 D. Batorski, Technologie i media w domu i w życiu Polaków, [w:] Diagnoza 
społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T.Panek, Rada 
Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015, s. 374.

254 KPCB Internet trends 2014, Kleiner Perkins Caufield & Byers, 
http://www.kpcb.com/blog/2014-internet-trends (dostęp: 29.11.2016).
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z tabletu). Niełatwo zatem leczyć pacjenta, o którego uwagę konkurować trzeba 
z elektroniczną zabawką, równie trudno zrozumieć, że pokolenie Y traktuje 
korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych jako 
czynność naturalnie towarzyszącą innym aktywnością realizowanym offline.

Pacjenci spędzający czas w sieci często robią to ze zwykłej nudy. Taki spo-
sób trwonienia czasu pozwala uciec przed sytuacją niekomfortową, strachem, 
niepewnością czy ogólnie sytuacją nietypową. Smartfon może być zatem 
formą umilenia sobie czasu oczekiwania czy sposobem facylitacji i radzenia 
sobie z lękiem. Na surfowaniu po internecie bądź oddając się elektronicznej 
grze czas płynie miło i przyjemnie, a przede wszystkim szybko. Dlatego też 
nie każdy pacjent korzystający z elektronicznego urządzenia jest pacjentem 
trudnym. Problem zaczyna się wtedy, gdy nadmierne użytkowanie technologii 
przeszkadza w komunikacji czy wręcz w procesie terapeutycznym. W takiej 
sytuacji wydaje się, że lekarz nie powinien konkurować o uwagę skupionego 
na grze pacjenta. Medyk to osoba „tu i teraz”, człowiek postawiony wyraźnie 
po stronie świata realnego, przychodzący do pacjenta w związku z namacal-
nym problemem zdrowotnym. Lekarz nie może dać się „wciągnąć do gry”, nie 
może stać się elementem przeplatającej się realnej i wirtualnej rzeczywistości. 
Dlatego też niezwłocznie winien ustalić obowiązujące reguły, wskazując na spo-
soby wypełniania przez obie strony posiadanych ról społecznych. Komuniku-
jąc zasady, informuje równocześnie, że to on jako gospodarz danego miejsca, 
szanując pacjenta, domaga się respektowania także przynależnych personelowi 
praw. Postawienie przez lekarza granic i wyznaczenie reguł stanowi (być może 
pierwsze) tego rodzaju doświadczenie jednostki. Jeśli więc zasady te zostaną jej 
zakomunikowane i przez nią przyjęte, w dalszej kolejności mogą być egzekwo-
wane. Często pacjent postępujący niewłaściwie robi tak, gdyż po prostu nie wie, 
jak należy się zachować. Postępowanie oczywiste dla personelu medycznego 
niekoniecznie tak się jawi pacjentowi, a zasada domniemania wiedzy i kom-
petencji w tym akurat aspekcie raczej rzadko się sprawdza.

 » Pacjent z pokolenia Y

Znakomitą częścią pacjentów „przyklejonych” do smartfona są osoby uro-
dzene po roku 1980. Datę tą przyjąć można za symboliczną, gdyż wedle niektó-
rych właśnie wtedy nastąpił swoisty przełom pokoleniowy i w miejsce generacji 
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X na świat przyszło pokolenie Y255. Zewnętrznym przejawem przynależności 
do wspomnianej kohorty wiekowej jest, najprościej rzecz ujmując, posiadanie 
na stałe włączonych tabletów, telefonów czy PSP. Za istotniejsze należy jednak 
uznać przeobrażenia wewnętrzne, łączące się z faktem permanentnego korzy-
stania z najnowszej technologii, która zmienia sposób bycia, funkcjonowania 
i w końcu myślenia członków tej generacji. Znajomość odmienności stylu ży-
cia pokolenia Y256 pozwala lepiej się z nimi porozumiewać i nie podejmować 
decyzji w oparciu o nieadekwatne względem nich kryteria oceny. Warto zatem 
prześledzić pięć zasadniczych oraz kluczowych dla tego pokolenia cech257.

1. Niecierpliwość – osoby urodzone po 1980 roku to bardzo duża i różno-
rodna grupa, do której należą zarówno osoby swobodnie poruszające 
się w globalnej sieci, jak i te całkowicie cyfrowo wykluczone. Z tego też 
względu samo pojęcie ma charakter umowny, a jego autorzy przestrze-
gają przed błędami uogólnień i jednorodnej klasyfikacji. Zasadniczo 
jednak uważa się, że osoby obecnie trzydziestoparoletnie lub młodsze 
cierpią na jedną z cywilizacyjnych chorób XXI wieku, jaką jest niecier-
pliwość. Przypadłość ta ma głęboko uzasadnione źródło – a jest nim 

255 Generation Y, „Ad Age”, August 30, 1993. s. 16.
256 W literaturze przedmiotu wskazuje się na kilka podobnych do pokolenia 

Y terminów: generacja Google czy pokolenie Millennium. Istnienie pewnych 
różnic definicyjnych, o ile istotne dla szczegółowego ich opisu, na potrzeby 
niniejszego opracowania wydaje się zbędne. D. Nicholas, I. Rowlands, D. Clark, 
P. Williams, Google Generation II: web behaviour experiments with the BBC, 

„New Information Perspectives”, Vol. 63 No. 1, 2011, s. 28-45 oraz W. Strauss, 
N. Howe, Millennials Rising: The Next Great Generation, New York 2000.

257 Opracowano na podstawie: P. Williams, I. Rowlands, Information 
Behaviour of the Researcher of the Future, „A British Library/
JISC Study”, http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/reppres/ 
ggworkpackageii.pdf (dostęp: 01.09.2013), D. Nicholas, I. Rowlands, We are 
all the Google Generation: serious implications for the information society, 
http://www.cide.edu/ponencias/Generacion_Google_ presentation_Ian.pdf 
(dostęp: 01.09.2013) oraz A. Garapich, J. Ciemniewska, Pokolenie Y. Wychowani 
w sieci 2013, Polskie Badania Internetu, http://www.slideshare.net/P_B_I/
pokolenie-y-wychowani-w-sieci-2013 (dostęp: 03.09.2013), T. O’Reilly, What 
Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation 
of Software http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html (dsotęp: 
03.09.2013), M. Szpunar, Nowe – stare medium…, op. cit.
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internet. W sieci wszystko bowiem dzieje się od razu: pożądana stro-
na ładuje się w mgnieniu oka, poszukiwana informacja dostępna jest 
po dziesiętnej części sekundy, maile wysyła się jednym kliknięciem, gra 
ulubiony wykonawca, wchodzący na ekrany kin topowy film oglądnęły 
już miliony internautów. Kultura natychmiastowości odciska swe pięt-
no w sposób nieodwracalny, a nabyte w sieci przyzwyczajenia młodzi 
ludzie za wszelką cenę pragną zaimplementować do powolnego świata 
rzeczywistego. Odłączający się z sieci na chwilę i oczekujący w kolejce 
pacjent czuje się więc nie tylko sfrustrowany, ale także całkowicie za-
gubiony w nowej, nieznanej dla siebie sytuacji. Doświadcza przy tym 
ogromnego dysonansu. Rozdźwięk pomiędzy światami, w których 
funkcjonuje, jest trudny do zaakceptowania. Dlatego rodzi się w nim 
niepokój, emocjonalne pobudzenie, złość, a niekiedy nawet agresja. 
Dające się w internecie zaprogramować, intuicyjnie zrozumiałe i wi-
zualnie atrakcyjne otoczenie zewnętrzne nie chce dać się kontrolować 
w życiu rzeczywistym! Zrozumiały dla wielu brak kontroli pacjenta nad 
procesem leczenia dla przedstawicieli pokolenia Y staje się doświad-
czeniem wyjątkowo frustrującym.

2. Zaufanie do siebie – twierdzi się, że osoby z pokolenia Y bardzo wierzą 
w sprawczość własnego działania. Nie boją się podejmowania no-
wych wyzwań i nie uciekają przed nieznanymi doświadczeniami. Nic 
dziwnego, w wirtualnym świecie zdobyli praktykę, której efekty, choć 
z trudem dające się przyrównać do tzw. życiowej mądrości, pozostają 
dla nich autentycznym wskaźnikiem własnych możliwości258. Oczy-
wiście długo można by z taką oceną dyskutować, ale dla pokolenia 
Y doświadczenie zdobyte w sieci pozwala im wierzyć w siebie, wysoko 
oceniać swoje możliwości i być głęboko przekonanym, że jeśli innym 
spotkanym w sieci się powiodło, im także się uda. Takie „pozytywne 
myślenie” wynika także z faktu, że w razie porażki pozostaje zawsze 
zmiana sieciowej tożsamości, likwidacja profilu czy w ostateczności… 
kolejne życie.

258 Więcej na ten temat piszę w artykule Lustrzany świat indywidualizmu pokolenia 
2.0, „Horyzonty Wychowania”, nr 24(12)/2013, s. 93-108.
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3. W parze z zaufaniem do siebie idzie inna, bardziej uciążliwa dla oto-
czenia cecha – pewność siebie. Dysfunkcjonalna staje się ona zwłaszcza 
wtedy, gdy jest czyjąś wadą, nie zaś pozytywnym aspektem osobowo-
ści. Pewność siebie w wirtualnym świecie zdobywa się w stosunkowo 
prosty sposób, funkcjonując jedynie na tych płaszczyznach, na których 
jest się docenianym, dowolnie kreując sieciową tożsamość, pozosta-
jąc za zasłoną anonimowości, selektywnie udostępniając informacje 
o sobie samym i w końcu korzystając z niepoliczalnej ilości szans, 
wspinając się na kolejne, niedostępne dla innych poziomy gry. Pacjent 
myślący pozytywnie oraz wierzący w powodzenie podejmowanych 
przez siebie przedsięwzięć wydawać się może niemal idealny. Problem 
jednak w tym, że w przeciwieństwie do internetu w zmaganiu z choro-
bą pozytywnych rezultatów nie osiąga się od razu, a często nie da się 
ich w ogóle zaplanować. Osoby z pokolenia Y stają się więc bardziej 
podatne na frustrację, mniej pokorne, a winą za brak postępów w le-
czeniu obarczają lekarzy. Mają przy tym do dyspozycji omnipotentnego 
doktora Google, który jest dla nich skarbnicą informacji wszelakiej 
oraz gwarancją skutecznej terapii. Badania ARC Rynek i Opinia wska-
zują, że przeszło „60% internautów przyznaje, że poszukuje informa-
cji zdrowotnych w internecie. Zdecydowana większość z nich uważa, 
że informacje te są bardzo przydatne i stosuje je w życiu codziennym. 
Ponad połowa respondentów (52%) poszukujących informacji na temat 
chorób przyznaje, że zdarzyło im się leczyć siebie lub swoich bliskich 
metodami wskazanymi w internecie bez konsultacji z lekarzem lub 
farmaceutą, a 91% z nich uważa, że takie leczenie okazało się skutecz-
ne”259. Ale skuteczności leczenia na poziomie przeszło 90% można 
oczekiwać jedynie od… doktora Google’a. Tymczasem, jak słusznie 
zauważa Tomasz Sobierajski, wiedza pochodząca od doktora Google’a 
jest nieuporządkowana, niepełna i naszpikowana mitami medycznymi. 
Bazujący na tej wiedzy internauta oczekuje od lekarza, że będzie ich 
partnerem do dyskusji i pomoże im tę wiedzę uporządkować. Brak 
zrozumienia googlersi traktują jak odrzucenie, gdyż ich wolą jest 

259 Internet leczy skutecznie, ARC Rynek i Opinia 2012, http://www.arc.com.pl/
internet_leczy_skutecznie-41999450-pl.html (dostęp: 30.11.2016).
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współdecydowanie o swoim zdrowi i podejmowanych względem nich 
czynnościom. Zdaniem Sobierajskiego, „trudno im się dziwić. Ale na-
leży ich uświadomić, że metody i sposób, które wybrali do realizacji 
tego celu, mogą im tylko zaszkodzić”260.

Wracając raz jeszcze do poszukiwanych przez internautów wskazówek 
medycznych, należy zaznaczyć, że aż 61% z nich w globalnej sieci oczekuje 
znaleźć informacje dotyczące samych chorób i ich objawów, dane o właści-
wościach i działaniach leków (41%), adresy ośrodków zdrowia, poradni lub 
gabinetów lekarskich (40%), wiadomości o domowych sposobach leczenia 
(31%) oraz o cenach leków (29%), opiniach na temat lekarzy i porad osób, 
które mają podobne problemy zdrowotne (28%). Jedynie (albo aż) 9% z nich 
sprawdza, czy lekarz postawił dobrą diagnozę i 6% kontroluje, czy przepisano 
mu odpowiednie leki261.

4. Komentowanie i ocenianie – funkcjonowanie w wirtualnym świecie 
wymaga zaangażowania. Aby przejść na kolejną stronę www, zalo-
gować się, wybrać interesującą stronę, jednostka musi podjąć choć-
by najmniejszą aktywność. Między innymi kwestia zaangażowania 
użytkownika wyróżnia internet jako tzw. nowe medium na tle prasy, 
radia czy telewizji (media tradycyjne). Radio i TV wystarczy włączyć, 
gazetę otworzyć, a dobrane przez nadawcę treści mogą być czytane, 
słuchane, oglądane. Wszelkie komentarze, które rodzą się w tym czasie 
w głowach odbiorców, tam pozostają lub najwyżej stają się udziałem 
najbliższego otoczenia. Przestrzeń internetu zmieniła także i tę sferę. 
Niemal zawsze pod artykułami, audycjami, filmami czy zdjęciami 
internauta może pozostawić swój komentarz. Ocenić można wszyst-
ko, wszystkich, zawsze, niezależnie od jednostkowo posiadanych 
kompetencji, bez względu na stopień znajomości rzeczy, bez związku 
z meritum. Kultura lajków wyposażyła, posiłkując się terminologią 
Andrew Keena, amatorów w potężne narzędzie nie przez wszystkich 

260 T. Sobierajski, 33 czytaniki…, op. cit., s. 58.
261 J. Olędzki, O wizerunku lekarzy i nie tylko. Public Relations w systemie opieki 

zdrowotnej (analiza badania opinii pacjentów ze stycznia 2014 r.), [w:] 
Komunikowanie w ochronie zdrowia…, op. cit., s. 137.
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wystarczająco doceniane262. Pacjent Y zanim przyjdzie do lekarza, 
sprawdzi dostępne o nim w sieci informacje, a po wizycie, także w sieci, 
podzieli się swoimi wrażeniami. Niejednokrotnie ocenami dzieli się 
także z osobami oczekującymi w kolejce, z personelem pomocniczym, 
z samym lekarzem. Ocena czy potrzeba skomentowania chwili jest 
dla nich naturalną aktywnością, przy czym im taki pacjent młodszy, 
tym potrzeba ta okazuje się silniejsza. Dodatkowo osoby młode mają 
w zwyczaju okraszenie komentarza stosownym, zrobionym w danym 
miejscu selfie, czyli fotografią ze sobą w roli głównej. Dla nich to for-
ma wypowiedzi, nawiązania kontaktu z najbliższymi. I choć może się 
komuś to zachowanie nie podobać, nie powinno już nikogo dziwić.

5. Partnerstwo – łatwość oceniania każdego oraz powszechne społecz-
nie przyzwolenie na komentowanie wszystkiego wiąże się z kwestią 
specyficznie pojętego partnerstwa. Pojęcie to przeanalizować należy 
na tle szeroko rozumianych zmian kulturowych, które obserwuje się 
od kilkunastu już lat. Istotna zmiana odnosi się choćby do zwyczaju 
mówienia do wszystkich na „ty”. W audycjach radiowych, do dzwo-
niących słuchaczy, niezależnie od ich wieku, prezenterzy zwracają 
się po imieniu, a w popularnym telewizyjnym show dzieci bez naj-
mniejszego skrępowania jurorów traktują jak równych sobie kolegów. 
Na fundamencie egalitaryzmu zbudowany został także sam internet263. 
Będąc przy tym medium anonimowym, stworzył płaszczyznę dla osób 
równych sobie, czyli bez wewnętrznych hierarchii czy tradycyjnie 
rozumianych autorytetów. W takim środowisku wyrasta młode po-
kolenie, które autorytetów nie posiada bądź w natłoku różnorodnych 
wzorców nie potrafi się na żaden zdecydować. Z brakiem wzorców 
spotyka się przy tym od dzieciństwa, gdyż w sieci skontrolować moż-
na wiedzę nauczyciela, zaszantażować go wpuszczeniem na YouTube 
kompromitującego go, spreparowanego na domowym komputerze 
filmiku, a rodziców oszukać pobieraniem z sieci gotowych rozwiązań 
zadań domowych. 

262 A. Keen, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.
263 M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem 

i społeczeństwem, Poznań 2003. 
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Ta uproszczona i mocno negatywna wizja pokolenia Y przedstawiana zo-
stała celem ukazania rzeczywistości osób młodych, w której przyszło im funk-
cjonować i z której pokusami muszą się na co dzień mierzyć. Nie oceniając, 
nie generalizując, warto zdawać sobie sprawę z odmienności ich doświadczeń, 
a w związku z tym potrzeb i oczekiwań. Znając je, łatwiej zrozumieć pacjenta 
z pokolenia Y. Relacja z nim opierać się zatem winna na logice partnerstwa, 
z wyraźnym zaznaczaniem granic i zasad wypełniania ról. Musi też mieć fun-
dament w rozmowie, przy czym leczący winien mieć świadomość, że pacjent 
będzie przekazywane przez niego treści konfrontował z danymi dostępnymi 
w sieci. Ponadto nie może zbraknąć częstych interakcji, dających choremu po-
czucie pozostawania w kontakcie oraz podejmowania w jego sprawie działań.

3.6. Pacjent, który nie chce wyjść z gabinetu

Konieczność zmieszczenia się w narzuconym przez NFZ limicie 15 minut 
na pacjenta, kolejka osób oczekujących na przyjęcie lub natłok obowiązków po-
wodują, że przeciąganie przez jednego chorego wizyty ponad niezbędny wymiar 
staje się dla lekarza męczące, niezręczne czy wręcz irytujące. Dyskretne sugestie 
nie przez każdego pacjenta zostaną odpowiednio zrozumiane, natomiast sfor-
mułowania kategoryczne mogą być z kolei odebrane jako przejaw zachowania 
nieadekwatnego albo wręcz niegrzecznego. Zapobieganie zaistnieniu tego ro-
dzaju sytuacjom pozwala lekarzowi samodzielnie zarządzać długością wizyty 
i co ważne, zakończyć ją w określonym momencie, żegnając się z pacjentem 
w dobrej atmosferze. Zachowaniami sprzyjającymi możliwościom powiązania 
ze sobą czasem sprzecznych interesów pacjenta i lekarza są praktyki związane 
z wyznaczaniem granic, witaniem i żegnaniem pacjenta oraz po raz kolejny – 
efektywnym zarządzaniem czasem.

1. Ja tu jestem gospodarzem – to sformułowanie odnosi się do prostej za-
sady, według której pacjent wchodzący do gabinetu ma status gościa, 
lekarz zaś gospodarza. Gospodarz winien więc gościowi uprzejmość 
i grzeczność, chory zaś, będąc gościem, ma zachowywać się zgodnie 
z przyjętymi przez gospodarza zwyczajami. Gdy pacjent zachowuje się 
niestosownie, warto więc nie pozostawać biernym. Być może postępuje 
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tak ze zwyczajnej niewiedzy, a nie braku dobrej woli. Dlatego warto, 
traktując chorego z należytą atencją, wtajemniczyć go w obowiązujące 

„u mnie” zasady. Ich znajomość powinna zwiększyć komfort samego 
pacjenta, a lekarzowi przydać pewności w egzekwowaniu prawa do ich 
przestrzegania.

2. Gdy witam, to żegnam – bazując na wcześniejszej zasadzie, będącej 
analogią do życia prywatnego czy wręcz towarzyskiego, warto do-
dać, że często wypełniając obowiązki gospodarza, gości wita się już 
w drzwiach wejściowych. Mało tego, przywitanie okrasza się miłym 
słowem, serdecznym uśmiechem, a nawet podaniem ręki. Warto więc 
to, co w naszej kulturze tradycyjne i wartościowe, próbować zaimple-
mentować na grunt relacji zawodowych. Witanie pacjenta w drzwiach, 
kierowanie do niego słów uprzejmości, a nawet wyciągnięcie ręki (choć 
w tym przypadku postulowana jest pewna ostrożność) stanowi moment 

„otwarcia” relacji. Kiedy zatem po zakończonej wizycie lekarz uzna, 
że pora z pacjentem się pożegnać, na zasadzie „zamknięcia” relacji, 
w sposób całkowicie naturalny kwestia ta zostanie rozwiązana. Gdy bo-
wiem lekarz wstanie, odprowadzi pacjenta do drzwi i pożegna się z nim 
ponownie miłym słowem, pacjent poczuje się uprzejmie pożegnany, nie 
zaś usunięty za drzwi. Choć odprowadzenie gościa „do drzwi” nie jest 
zasadą powszechnie obowiązującą w środowisku medycznym, można 
przemyśleć jej stosowanie. Z racji opisanego łagodnego przechodze-
nia od powitania do pożegnania zaprezentowana strategia wydaje się 
godna uwagi. Jak przekonują Andrzej Steciwko i Jarosław Barański, 
dobra atmosfera pracy oraz towarzyszące lekarzowi poczucie, że jest 
u siebie i dobrze czuje się w swoim gabinecie, ma duży wpływ na jego 
samopoczucie i wykazywaną przez niego aktywność w budowaniu 
dobrych relacji z pacjentem264.

3. Każdy ma swój czas – dla pacjenta przyjętego terminowo zasada, zgod-
nie z którą na każdego pacjenta przypada z góry określony czas, jest 
dość łatwa do zrozumienia i zaakceptowania. Znacznie gorzej sytuacja 
przedstawia się w przypadku, gdy punktualnie przychodzący chory, 

264 J. Barański, A. Steciwko, Rola gabinetu lekarskiego w budowaniu relacji lekarz 
– pacjent, [w:] Relacja lekarz – pacjent, red. J. Barański, A. Steciwko, Wrocław 
2013, s. 158.
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umówiony na konkretną porę, godzinami oczekuje na przyjęcie. Wtedy 
w głowie pacjenta rodzi się myśl, że skoro tyle czekał, to teraz ktoś inny 
może na niego zaczekać. I w ten sposób puszcza w ruch całe domino 
następujących po sobie spóźnień. Jeśli zatem chce się egzekwować ter-
minowości i długości trwania wizyty, należy przede wszystkim zadbać 
o własną punktualność.

4. Wzajemny szacunek – szacunek i zaufanie to podstawa wszelkich kon-
taktów interpersonalnych. W przypadku nawiązywania kontaktów pa-
cjent – lekarz wartości te wyjątkowo nabierają na znaczeniu. Szacunek 
do drugiego człowieka przejawia się w zachowaniu opartym na uprzej-
mości, życzliwości, dyskrecji, punktualności, skromności, słowności, 
braniu pod uwagę potrzeb, emocji i oczekiwań drugiej strony. Sza-
cunek okazywany pacjentowi procentuje w postaci relacji zwrotnej. 
Jeśli zatem lekarz wykazuje szacunek dla innych, także i od nich może 
go oczekiwać. Wypowiedziane spokojnie, w atmosferze wzajemnego 
zrozumienia stanowcze sformułowanie, że czas wizyty dobiegł końca 
i koniecznym jest przyjęcie następnego pacjenta, powinno zostać przez 
chorego przyjęte ze spokojem i zrozumieniem.

Lekarz winien być wnikliwym i cierpliwym obserwatorem swoich pacjen-
tów, piszą autorzy artykułu Zaufanie jako jeden z najistotniejszych czynników 
umożliwiających prawidłowe porozumiewanie się pomiędzy lekarzem a pacjen-
tem265. To prawda. Cierpliwości swej nie należy jednak w sposób całkowicie 
pasywny wystawiać na największe próby. Jeśli inteligencji emocjonalnej lekarza 
towarzyszy wiedza merytoryczna, to osoba ta cieszyć się będzie autorytetem, 
przekonują dalej autorzy. Osoba z autorytetem, będąca gospodarzem miejsca, 
w którym dobrze się czuje, jest dla pacjenta dobrym i wiarygodnym partnerem 
gładko układających się relacji.

265 I. Wróblewska, A. Steciwko, Zaufanie jako jeden z najistotniejszych czynników 
umożliwiających prawidłowe porozumiewanie się pomiędzy lekarzem a pacjentem, 
[w:] Relacja lekarz – pacjent, op. cit., s. 22.
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3.7. Sprawny system komunikacji wewnętrznej 
jako narzędzie służące obniżaniu emocji 
osób czekających w kolejce do lekarza266

Kolejki do rejestracji bądź gabinetu stanowią nieodłączny element wielu 
placówek ochrony zdrowia. Stojących w nich pacjentów często przepełnienia 
irytacja, którą wyładowują na personelu pomocniczym lub lekarzach. Nierzad-
ko zdarza się, że w związku z zaistniałą sytuacją lekarze przyjmują pacjentów 
w stresie, pracując wówczas pod podwójną presją: tłumu i rzetelności. Presja 
ta nie sprzyja koncentracji, wybija z rytmu, ponagla proces podejmowania 
decyzji, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Tłoczące się w ko-
rytarzach kolejki nie służą więc nikomu, a denerwują niemal wszystkich. 
Przemyślana organizacja pracy jest zatem kluczem do sukcesu, rozumianego 
jako stworzenie modelu instytucji funkcjonującej efektywnie, bezkonfliktowo 
i z minimalnym poziomem stresu. Wprawdzie nie na wszystkie okoliczności 
można się przygotować i nigdy nie uda się sprostać wszystkim oczekiwaniom 
pacjentów, jednak przynajmniej należy dążyć do wypracowania takich stan-
dardów funkcjonowania i takiej kultury organizacyjnej, które w sytuacjach 
kryzysowych ułatwią utrzymywanie kontroli nad narastającymi negatywnymi 
emocjami. Poniżej, dla ilustracji przedstawiono kilka rozwiązań zastosowanych 
w praktykach lekarzy rodzinnych. Być może staną się one swoistą wskazówką, 
inspiracją do stworzenia własnych sposobów radzenia sobie z tymi niełatwymi 
sytuacjami komunikacyjnymi.

3.7.1. Najgorszy jest chaos oraz brak informacji
W gruncie rzeczy najtrudniejszym do wytłumaczenia i zarazem najczęściej 

powtarzanym błędem jest brak jakiejkolwiek informacji. Pacjenci czekający 
w kolejce nie wiedzą, czy jest sens w niej stać, czy należy od razu iść do domu, 
czy ta, w której stoją, jest właściwa, kiedy zostaną przyjęci przez lekarza i czy 
w ogóle mają na to szansę. W rzeczywistości POZ pacjenci zazwyczaj uma-
wiani są na konkretne godziny. W sytuacji idealnej godzina wizyty odpowiada 

266 Pierwotna wersja tego rozdziału ukazała się w formie artykułu na łamach 
periodyku „Lekarz Rodzinny”, zob. Sprawny system komunikacyjny jako 
narzędzie służące obniżaniu emocji pacjentów czekających w kolejce do lekarza, 

„Lekarz Rodzinny”, nr 1(213)/2016, s. 108-111.
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godzinie przyjęcia przez lekarza. Często nawet tak się udaje, rzadko jednak 
ma to miejsce w okresie „infekcyjnym”, kiedy wielu pacjentów domaga się pil-
nego widzenia i oczekuje pod gabinetem w nadziei na przyjęcie poza kolejno-
ścią. Tego rodzaju sytuacje generują wiele niepotrzebnych emocji u pacjentów 
wcześniej umówionych, którzy zmuszeni są czekać dłużej i przepuścić trudną 
do określenia liczbę pacjentów „dodatkowych”. Podwyższony poziom napię-
cia emocjonalnego obserwuje się również u tych pacjentów, którzy z braku 

„numerków” nie zostali zarejestrowani i oczekują najpierw na decyzję lekarza 
(w sprawie ich przyjęcia), a później na swoją kolej, która nie wiadomo, kiedy 
nastąpi. Pod presją pracują także lekarze, którzy przyjmując pozanormatyw-
ną liczbę chorych, zmuszeni są do szybszej pracy i ograniczania czasu wizyt 
do niezbędnego minimum. Przyjmujący w gabinetach nie posiadają ponadto 
informacji, jak wielu pacjentów pozalimitowych pojawi się danego dnia oraz 
jaka ich liczba aktualnie oczekuje w poczekalni. W efekcie brak klarownej 
informacji dotyczy wszystkich uczestników relacji. Lekarz bądź lekarze – jeśli 
w danej placówce przyjmuje ich kilku, powinni przede wszystkim ustalić grafik 
przyjęć tak, aby w okresach wzmożonej zachorowalności (co da się przecież 
przewidzieć) już na początku był on realistyczny. W takiej sytuacji pomocne 
może okazać się ustalenie jednolitych zasad obejmujących sposób załatwiania 
kwestii pacjentów „nadprogramowych” dla wszystkich lekarzy w przychodni. 
To ustalenie, pozostające wewnętrzną informacją placówki, winno obowiązy-
wać wszystkich przyjmujących lekarzy w takim samym zakresie. Dzięki temu 
możliwe staje się uniknięcie sytuacji, w której pacjenci przepychają się w po-
czekalni przed drzwiami gabinetu jednego lekarza, a przed wejściem do pokoju 
innego obserwuje się ład i zrozumiałą kolejność przyjęć. Informacje te dobrze 
jest również przekazać pozostałemu personelowi, tak aby wszyscy w przychod-
ni „mówili jednym głosem”. Pacjenci zdesperowani często pytają wielokrotnie, 
poszukując osoby, która udzieli odpowiedzi na zadane pytanie zgodnie z ich 
oczekiwaniami. Jeśli w przychodni nie ma ustalonej i respektowanej przez 
wszystkich strategii komunikacyjnej i organizacyjnej (czyli wspomnianego 

„mówienia jednym głosem”), sam personel w sposób nieświadomy może się 
przyczyniać do dezinformacji chorego. Powoduje to u pacjenta niepokój, ten 
zaś podnosi poziom napięcia emocjonalnego sprzyjającego erupcji konfliktu. 
Pacjenci leczący się latami u jednego lekarza nabierają przyzwyczajeń i na-
turalnie uczą się obowiązujących u niego zasad. Jeśli zatem nauczymy ich, 
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że w pierwszej kolejności przyjmowani są zawsze pacjenci umówieni, ci będą 
spokojnie czekać w kolejce. Ustalenie terminu wizyty okaże się bowiem roz-
wiązaniem najlepszym i pewnym. Jeśli natomiast pacjent jest umówiony, a i tak 
godzinami czeka w poczekalni, będąc zmuszonym do przepuszczania pacjen-
tów nieumówionych, straci motywację do wcześniejszego ustalania terminu 
i nauczy się, że przychodzenie w ostatnim momencie jest także skuteczną 
i przede wszystkim szybszą metodą dostania się do lekarza. Ponadto określenie 
zasad przyjmowania pacjentów „pilnych” – np. w uzgodnionych wewnętrznie 
godzinach – pozwala na przekazanie pacjentowi domagającemu się natych-
miastowej wizyty konkretnej informacji, czy zostanie przyjęty oraz o której 
godzinie najprawdopodobniej to nastąpi. Pacjent „dodatkowy” musi liczyć 
się z dyskomfortem dłuższego oczekiwania i będzie go akceptował w sytuacji 
zapewnienia przyjęcia oraz znajomości zasad obowiązujących w przychodni. 
Dodatkowo pewnym rozwiązaniem może być „wywoływanie” pacjentów przez 
samego lekarza. Jeśli to on decyduje o kolejności przyjęć, chory spokojnie ocze-
kuje w kolejce, bo jest pewien, że zostanie przyjęty o ustalonej porze. O tym, 
ilu „doraźnych” pacjentów zostało przyjętych, wie jedynie lekarz, który, mając 
kontrolę nad kolejką, jest w stanie spokojnie nią zarządzać.

3.7.2. Informacja musi mieć właściwą formę i miejsce
Dobrą metodą udostępniania informacji, a przy okazji sposobem na zor-

ganizowanie czasu oczekującemu na przyjęcie pacjentowi jest zawieszenie nie-
zbędnych danych na tablicy informacyjnej. Informacja taka musi być jednak 
umieszczona w formie i miejscu dostępnym dla odbiorcy. Oznacza to, że za-
wieszenie wiadomości o np. limicie przyjęć jedynie przy okienku rejestracji 
skutkuje sytuacją, w której osoby stojące na końcu kolejki, dla których ta in-
formacja jest kluczowa, nie mają do niej dostępu. Umieszczenie tego rodzaju 
danych przy drzwiach gabinetu także może być błędem, ponieważ informacja 
zasłonięta przez osoby tłumnie oczekujące w kolejce nie dotrze skutecznie 
do pacjenta. Warto więc zastanowić się nad zainstalowaniem kilku różnych 
tablic. Pewnym rozwiązaniem może być umieszczenie wymaganych przez NFZ 
ogłoszeń na jednej tablicy, a na osobnej informacji o zasadach i zwyczajach 
przyjętych w przychodni oraz materiałów związanych z tematyką medyczną. 
Jeśli na tablicy tematycznej znajdują się materiały ciekawe, aktualne i napisane 
w formie przystępnej dla pacjenta, może on zagospodarować czas oczekiwania, 
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oddając się lekturze, nie zaś nieustannemu spoglądaniu na zegarek. Ponadto 
jeśli lekarze nie przekażą swoim pacjentom informacji bieżących, całościowych 
i wiarygodnych, pacjenci poszukiwać ich będą u innych pacjentów, a na treść 
informacji przekazywanych „pocztą pantoflową” nie ma się już żadnego wpły-
wu. Wspominając o formie przekazu, ma się natomiast na myśli formę uprzej-
mą. W miejsce komunikatu Do rejestracji przynieść dowód osobisty…, można 
umieścić informację Szanowny Pacjencie, przy umawianiu terminu wizyty 
prosimy o okazanie dowodu osobistego… A jeśli ktoś akurat nie ma ze sobą 
dowodu osobistego, a o konieczności jego posiadania dowiedział się po dłuż-
szym okresie oczekiwania w kolejce? Otóż to. Podkreślić więc należy raz jesz-
cze, że warto zadbać o to, aby wszystkie niezbędne informacje pacjent uzyskał 
najwcześniej, jak to tylko dla niego możliwe.

3.7.3. Nie wystarczy informować, trzeba jeszcze rozmawiać
Czasem informacja nie wystarcza, gdyż dla jednych jest ona niedostęp-

na, dla drugich niezrozumiała, dla innych za mało obszerna. Zamiast tablicy 
ogłoszeń niezbędna wtedy okazuje się kompetentna osoba, a takich w polskich 
placówkach nie brakuje. Nie jest ich jednak wystarczająco dużo w kontaktach 
z pacjentami. Personel, zwykle obciążony licznymi obowiązkami, pozostaje 
skoncentrowany na czynnościach medycznych lub administracyjnych, będąc 
nadmiernie skupiony na „czynności”, a za mało na „człowieku”. Pomimo poten-
cjalnych możliwości personel placówki często nie rozmawia z pacjentami, tylko 
ich informuje, przekazuje im informacje, ale nie podejmuje z nimi rozmowy. 
Niejednokrotnie w kontekście tym pojawia się zarzut, że winny jest „system”, 
gdyż odgórnie narzucane limity przyjęć pociągają za sobą deficyt czasu prze-
znaczanego na osobę chorego. Brak czasu i nadmiar pracy pozostaje faktem, 
warto jednak poszukać rozwiązań uwzględniających istniejące ograniczenia, 
ale zarazem takich, które pozwolą uszanować czas i emocje pacjenta. Wyjście 
do pacjentów oraz umiejętne poprowadzenie rozmowy pozwala chorym poczuć 
się zauważonymi, docenionymi, szanowanymi. Łatwiej im będzie pogodzić 
się z sytuacją konieczności długiego oczekiwania w kolejce, gdy będą wie-
dzieć, że jest ona wynikiem okoliczności zewnętrznych, nieleżących w gestii 
pracowników danej placówki. Jeśli pacjent wie, „na czym stoi”, stoi spokojniej, 
bez kumulujących się w jego wnętrzu negatywnych emocji.
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3.7.4. Warto tłumaczyć
Słowo „przepraszam” niewiele kosztuje, ale wiele może zmienić. Jeśli wina 

niewątpliwie wynika z działalności lub zaniechania placówki, warto do tego błę-
du się przyznać. Częstą przyczyną piętrzących się konfliktów i nieporozumień 
są zahamowania osobiste. Natomiast rozładowanie emocji poprzez rozmowę 
oraz przeprosiny stawiają lekarza (personel) po stronie prawdy i wiarygodno-
ści, nie zaś po stronie, jak to mówią pacjenci – zdehumanizowanego systemu. 
Z drugiej strony lekarz musi umieć wyznaczać granice i konsekwentnie pilno-
wać ich poszanowania. Stanowcza odmowa, z jaką spotka się pacjent, musi być 
mu wytłumaczona, nie zaś uargumentowana „nie, bo nie”. Jeśli nawet chory 
będzie odczuwał złość, że nie udało mu się zrealizować swojej potrzeby, bę-
dzie przynajmniej wiedział, dlaczego tak się stało. Jeśli został poinformowany, 
że nie spełnia określonych kryteriów, to będzie zły na kryteria, nie zaś na leka-
rza. Bardzo istotna w tym kontekście okazuje się więc forma poinformowania 
chorego o niekorzystnej dla niego decyzji czy położeniu.

3.7.5. Należy wyciągać wnioski na przyszłość
Jeśli w danej placówce „dzieje się źle”, pod żadnym pozorem nie należy 

pozostawiać tej sytuacji własnemu losowi. Stwierdzenie, że zawsze tak było, 
sytuacji nie zmieni, a być może jeszcze ją pogorszy. Niepodejmowanie żadne-
go działania wprowadza do miejsca pracy fatalną atmosferę. Rzetelna analiza 
systemu komunikacyjnego placówki pozwoli na podjęcie działań zaradczych 
i wprowadzenie zmian. Nawet jeśli oczekiwania pacjenta nie zawsze będą 
możliwe do spełnienia, to chory łatwiej pogodzi się z dyskomfortem, gdy 
przekazywane mu informacje będą dla niego zawsze dostępne, zrozumiałe, 
uprzejme w formie i spersonalizowane. Informacja błędna, niejasna lub jej brak 
powoduje narastanie napięcia, niezadowolenia i w konsekwencji postaw agre-
sywnych. Rozwiązaniem, zwłaszcza w okresie zwiększonego zapotrzebowania 
pacjentów na wizyty lekarskie, może być ustalenie wspólnych, jednolitych zasad 
dotyczących przyjęć pacjentów dla całego personelu lekarskiego przychod-
ni, poinformowanie o nim wszystkich pracowników i udzielanie pacjentom 
informacji zgodnie z tymi ustaleniami. Umieszczenie napisanej w grzecznej 
formie informacji w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla pacjentów, 
konsekwentne przestrzeganie stworzonych zasad i czytelne dla pacjenta spo-
soby komunikacji po pewnym czasie zaowocują obniżeniem stresu zarówno 
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zespołu placówki, jak i samych pacjentów, którzy będą wiedzieli, czego mogą 
oczekiwać i w jaki sposób zrealizować swoje potrzeby.

3.8. System komunikacji zewnętrznej przychodni

Dzwoniące w nieskończoność telefony oraz pytający o wszystko pacjenci 
są prawdziwą udręką niejednej polskiej placówki. Częstokroć praca personelu 
pomocniczego permanentnie przerywana jest koniecznością udzielenia pacjen-
towi odpowiedzi na nurtujące go pytania, poinstruowania go odnośnie sposobu 
przygotowania do badania czy godzin otwarcia placówki. Jeśli nie jest to osoba 
zatrudniona na stanowisku informacyjnym, lecz na przykład pielęgniarskim, 
jej czas i kompetencje można by było wykorzystać w zupełnie inny sposób. Nic 
zatem dziwnego, że wśród personelu pojawia się irytacja, która wyraźnie po-
brzmiewa w ich głosie. Patrząc na tę sytuację z drugiej strony – oczami pacjenta, 
spotykającego się z cierpkim przyjęciem i zdawkową odpowiedzią, okoliczność 
ta jest mało zrozumiała i często nie do zaakceptowania. Brak obopólnego 
zrozumienia oraz powszechność chaosu informacyjnego napędza spiralę żalu 
i pretensji formułowanych pod adresem służby zdrowia – rozumianej en bloc. 
W celu zmiany tej sytuacji warto przyjrzeć się funkcjonującemu w naszym 
miejscu pracy systemowi komunikacyjnemu i przemyśleć możliwe do wpro-
wadzenia korekty i przekształcenia. Komunikacja zewnętrzna, a więc relacja 
zachodząca pomiędzy danym podmiotem a jego otoczeniem zewnętrznym, 
oparta być musi na oddziaływaniu wielopłaszczyznowym. Stworzenie dobrze 
funkcjonującej strony internetowej jest doskonałym, ale niewystarczającym 
kanałem porozumiewania się z potencjalnym pacjentem i zarazem klientem. 
Tablica informacyjna to z kolei forma dostępna jedynie na miejscu. Z wielu 
możliwych płaszczyzn komunikacyjnych warto zatem wybrać te, za pośred-
nictwem których najlepiej i w najszerszym zakresie dotrze się do interesującej 
grupy odbiorczej267. Wybór zawsze należy do placówki, jednak nie należy za-
pominać o potrzebach i oczekiwaniach drugiej strony relacji komunikacyjnej.

267 K. Wójcik, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2015, 
s. 735 i nast.
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1. Tablice informacyjne są najprostszą, ale też najbardziej zaniedbywaną 
formą komunikacji z pacjentem. Prostota tablic polega na ich dużej 
dostępności dla osób odwiedzających placówkę. Problem jednak 
w tym, że tylko dla nich. Ponadto tablice często obwieszane są wielo-
ścią informacji, które placówki mają obowiązek wywiesić, nie zaś tymi 
mogącymi zainteresować pacjenta. Warto zatem zadbać o to, by skie-
rowane bezpośrednio do klienta przekazy były atrakcyjne graficznie, 
łatwo wyróżnialne, aktualne i przekazywane prostym, zrozumiałym 
językiem. Częstym błędem niestaranności w przygotowywaniu tablic 
jest obwieszanie ich informacjami wiszącymi latami, w efekcie czego 
zżółkły, mocno zniszczony papier odstrasza potencjalnych odbiorców. 
Ponadto materiały zawieszane są niedbale, niejednokrotnie zachodząc 
na siebie, drukuje się je najniższym nakładem środków i nie na bieżą-
co. Odwiedzający placówkę nie mają zatem w zwyczaju przyglądać się 
tablicy, chyba że nuda oczekiwania okazuje się bardziej nieznośna niż 
graficzna forma samej tablicy (!). Ale w takim przypadku przyswajal-
ność odbieranych bodźców nie jest satysfakcjonująco wysoka.

2. Telewizja wewnętrzna – coraz częściej obserwujemy, że na ścianach 
poczekalni pojawiają się telewizory emitujące bajki dla najmłodszych, 
serwisy informacyjne czy reklamy świadczonych przez placówkę usług. 
To nowoczesny i doskonały środek przekazu informacyjnego. Jego 
nienachlana formuła powoduje, że oczekujący mimochodem stają się 
odbiorcami przekazywanych im treści. Powtarzalność materiału emito-
wanego winna natomiast zwiększyć stopień przyswojenia odbieranych 
sygnałów. Dobrym pomysłem jest również zamieszczanie tych samych 
filmików na stronie internetowej, aby pacjent, który zainteresował się 
daną informacją, mógł swobodnie powrócić do niej raz jeszcze w domu.

3. Formy drukowane – to doskonała forma przekazywania informacji 
w sposób syntetyczny i trwały. Pacjent, zabierając z placówki ulotkę 
(broszurę, gazetkę itp.), niejako przedłuża oddziaływanie informacyjne 
danego zakładu. Oznacza to, że wyposażając chorego w materiał dru-
kowany, zmniejsza się prawdopodobieństwo jego kolejnego telefonu. 
Warto pamiętać, aby dostarczony materiał był atrakcyjny w formie 
i praktyczny w użyciu. Jeśli bowiem będzie on np. wzmocniony o ma-
gnes dający się przykleić do lodówki, „żywot” informacji przedłuży się. 
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Podobnie dzieje się z zakładkami do książeczki zdrowia, portfelowym 
kalendarzykiem czy naściennym centymetrem do mierzenia dzieci.

4. Terminy przyjęć dyrekcji – to specyficzna forma spotkań bezpośrednich, 
mających znaczenie podwójne. Po pierwsze, pacjent w czasie spotka-
nia z przedstawicielem najwyższych władz może uzyskać informacje 
z pierwszej ręki, po drugie, spotkania takie mają charakter wizerunko-
wy. Dyrekcja otwarta na relacje z pacjentami sprawia wrażenie bardziej 
dostępnej, przyjaznej, przychylnej, nastawionej „frontem do klienta”. 
Ponadto w sytuacji posiadania wrażeń negatywnych pacjent ma moż-
liwość przekazania swoich uwag bezpośrednio do osób decyzyjnych. 
Informacje takie powinny być cenną wskazówką do poprawy jakości 
świadczonych usług dla samej organizacji, nadto stanowiąc bezkon-
fliktowy kanał ujścia emocji negatywnych. Warto pamiętać, że pacjent 
niezadowolony, a niewysłuchany w obrębie placówki, będzie swe żale 
wylewał poza jej obrębem (np. na forach internetowych czy kontak-
tując się z mediami).

5. Skrzynka na uwagi – podobnie jak w poprzednim przypadku 
ma na celu pozyskiwanie informacji od otoczenia zewnętrznego. Nie 
każdy odwiedzający placówkę bardzo zadowolony lub zdecydowanie 
zawiedziony świadczoną usługą będzie chciał podzielić się swoją oceną 
w bezpośredniej rozmowie. Zgodnie natomiast z wcześniej przywołaną 
zasadą dobrze jest jego negatywne odczucia skanalizować jeszcze na te-
renie placówki. Kwestią problematyczną pozostaje oczywiście reakcja 
na zostawiane w skrzynce pomysły. Jeśli bowiem pacjent się nie pod-
pisze – a tego należy spodziewać się przy uwagach krytycznych – nie 
będzie możliwości osobiście przeprosić go za doznane niedogodności. 
Zanim zatem zapadnie decyzja co do wyboru tej formy komunikowa-
nia, warto zawczasu przemyśleć kwestię sposobu reakcji na pozyskane 
informacje – także te pozytywne.

6. Dni otwarte i wydarzenia specjalne – są formami wymagającymi dużego 
nakładu pracy i zaangażowania. W przypadku niektórych placówek 
organizacja wydarzeń specjalnych nie jest w ogóle możliwa, jednak 
w odniesieniu do wielu, zwłaszcza POZ, tego rodzaju formy mogą 
sprawdzać się doskonale. Dzień „poradni laktacyjnej”, spotkania z psy-
chologiem dziecięcym, „dodatkowy dzień szczepień”, „profilaktyka 
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chorób układu krążenia” to interesujące, a często niedostępne dla 
pacjentów formy pozyskiwania dodatkowych informacji czy usług. 
Z punktu widzenia placówki to natomiast szansa na lepsze poznanie 
swoich pacjentów, spędzenie z nimi czasu w formie bardziej niekon-
wencjonalnej czy prowadzenia rozmów nie zza lekarskiego biurka. 
Generalnie rzecz ujmując, tego rodzaju forma komunikacji sprzyja 
tworzeniu miłej atmosfery do dalszej współpracy.

7. Strona internetowa – to podstawowa i bardzo oczywista płaszczyzna 
komunikowania się z pacjentami, przez wiele placówek jednak niedo-
ceniana. Strona www nie musi przecież posiadać bardzo skompliko-
wanego menu czy składać się z wielu kategorii tematycznych. Wręcz 
przeciwnie, im mniej, tym lepiej. Pacjent poszukujący informacji 
o placówce zazwyczaj ma potrzebę pozyskania danych podstawowych, 
dotyczących godzin przyjęć, niezbędnej dokumentacji, sposobu przy-
gotowania się na badanie czy ewentualnie wolnych terminów wizyt. 
Strona internetowa, podobnie jak wszystkie inne, omówione już formy, 
będzie skuteczną płaszczyzną i nośnikiem informacji, o ile będzie ak-
tualna, prosta w obsłudze, czytelna w formie i zrozumiała w swej treści.

Omówione pokrótce w tym rozdziale przykłady nie mają charakteru wy-
kluczającego się. Wielość środków i płaszczyzn komunikowania powoduje, 
że pacjent samodzielnie uzyskuje informacje, bez konieczności angażowania 
w ten proces pracowników placówki. Dobrze zaprojektowany i realizowany sys-
tem komunikowania się z najbliższym otoczeniem także wymaga czasu – czas 
ten jednak można sensownie policzyć i zaplanować. Zważyć przy tym należy, 
że dokładnie odwrotnie rzecz się ma ze spontanicznymi kontaktami inicjowa-
nymi przez pacjentów – ich liczby bądź częstotliwości nie sposób oszacować.
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Wraz z rozwojem cywilizacyjnym zmianie uległy jednostkowe oczekiwa-
nia komunikacyjne. Współcześnie jednostka chce wiedzieć więcej, by czuć 
się bezpieczniej. Przekształceniom tym towarzyszy również zmiana modelu 
traktowania pacjenta, prowadzenia terapii i wyjaśniania jego chorób. Próby 
interdyscyplinarnego i hybrydowego podejścia do człowieka zaowocowały 
ukonstytuowaniem się jakościowo nowego paradygmatu holistycznego. Podej-
ście holistyczne okazuje się jednak sporym wyzwaniem dla lekarzy. W dobie 
postępu technologicznego, zwiększenia nakładów na badania i rozwój czy 
globalnego upowszechniania wyników prowadzonych badań, lekarze, aby 
uaktualniać swą wiedzę, muszą ciągle się uczyć. Presja na podnoszenie pozio-
mu swej wiedzy idzie natomiast w parze z koniecznością aktualizacji swych 
umiejętności i kompetencji ogólnych, przedklinicznych i klinicznych. Mało 
tego, pojęcie profesjonalizmu, jak już wspomniano, ma więcej niż dwa wymia-
ry. W ramach ostatniego, trzeciego z nich mieszczą się kompetencje mające 
wpływ na jakość wykonywanej pracy, mierzonej poziomem satysfakcji z relacji 
komunikacyjnej zachodzącej pomiędzy lekarzem a pacjentem. Wskaźnik ten 
podlega płynnym przemianom, często uzależnionym od medialnego przekazu, 
kapryśnej opinii publicznej lub jednostkowych doświadczeń. Pacjenci są zatem 
niestali w swych ocenach, tak jak zmieniają się pojawiające się w lekarskim 
gabinecie kolejne twarze i nazwiska. Dla chorych kontakt z przedstawicielem 
służby zdrowia jest czynnością jedno- lub kilkukrotną, ale ze strony lekarza 
stanowi on codzienność, wielokrotnie powtarzany rytuał. To zatem lekarz dla 
własnego komfortu i dobrej atmosfery pracy winien zadbać o wysoki poziom 
kompetencji w zakresie ostatniego z wyróżnionych obszarów. Umiejętność słu-
chania, formułowania przekazów, odczytywania komunikatów niewerbalnych, 
tonowania agresywnych pacjentów, rozmawiania z nieśmiałymi lub pobudzo-
nymi pacjentami to tylko przykłady, swoisty wierzchołek ogromu kompetencji 
miękkich, z którymi mierzyć musi się na co dzień praktykujący lekarz.
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W niniejszej książce starano się przedstawić Czytelnikowi możliwie szerokie 
spektrum różnego rodzaju zagadnień, sytuacji czy typów osobowościowych, 
z jakimi w swej pracy spotkać się mogą przedstawiciele zawodów medycznych. 
Co oczywiste, nie wyczerpano wszystkich tematów i nie sposób w krótkim 
zakończeniu streścić zawartych w całości pozycji sugestii. Z tego też wzglę-
du, niejako zamiast podsumowania, zdecydowano się na prezentację trzech 
wykresów. Każdy z nich pochodzi z badania Jerzego Olędzkiego, zrealizowa-
nego w 2014 roku na reprezentatywnej próbie 504 Polaków, mieszczących się 
w przedziale wiekowym 15-65 lat.

W ogólnej ocenie pacjentów dobry lekarz to lekarz godny zaufania. Wyniki 
obu wykresów (4 i 5) są bowiem w gruncie rzeczy dość do siebie podobne i ba-
zują w dużym stopniu na nieweryfikowalnych odczuciach. Prawdziwa troska 
o pacjenta, powołanie, dobry kontakt, poważne traktowanie, okazywanie zain-
teresowania oraz szacunek dla chorego stanowią kwintesencję podejmowanych 
w niniejszej pozycji rozważań nad relacjami na osi lekarz – pacjent.
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Wykres 4. Cechy dobrego lekarza
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Źródło: J. Olędzki, O wizerunku lekarzy i nie tylko. Public Relations w systemie opieki zdrowotnej 
(analiza badania opinii pacjentów ze stycznia 2014 r.), [w:] Komunikowanie w ochronie zdrowia 

– interpersonalne, organizacyjne i medialne, red. T. Goban-Klas, Warszawa 2014, s. 134.
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Wykres 5. Elementy budujące zaufanie do lekarzy
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Źródło: J. Olędzki, O wizerunku lekarzy i nie tylko. Public Relations w systemie opieki zdrowotnej 
(analiza badania opinii pacjentów ze stycznia 2014 r.), [w:] Komunikowanie w ochronie zdrowia 

– interpersonalne, organizacyjne i medialne, red. T. Goban-Klas, Warszawa 2014, s. 134.
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Wykres 6. Czego lekarz nigdy nie powinien robić w stosunku do pacjenta
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Źródło: J. Olędzki, O wizerunku lekarzy i nie tylko. Public Relations w systemie opieki zdrowotnej 
(analiza badania opinii pacjentów ze stycznia 2014 r.), [w:] Komunikowanie w ochronie zdrowia 

– interpersonalne, organizacyjne i medialne, red. T. Goban-Klas, Warszawa 2014, s. 135.

Prowadząc wywód, w jak największym stopniu starano się uwagę Czy-
telnika skoncentrować na pozytywnych aspektach procesu komunikowania, 
przywołując wzorce prawidłowe czy wysoce przez pacjentów pożądane. Na sam 
koniec przedstawiono więc wyniki badań ukazujące kwestie całkowicie od-
wrotne. Na wykresie 6 zaprezentowano bowiem zestaw kilkunastu czynników 
rujnujących zaufanie pacjentów do lekarzy. Warto zauważyć, że w swoistym 
rankingu postaw i zachowań zrażających chorych do przedstawicieli służby 
zdrowia czołowe pozycje zajmuje przyjmowanie dodatkowego wynagrodzenia, 
lekceważenie objawów, wyśmiewanie się z pacjentów czy zwyczajna arogancja. 
Są to zatem kwestie bezpośrednio związane z omówioną w niniejszej pozycji 
problematyką relacji i procesu komunikowania się lekarza z pacjentem.
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