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Granice autonomii woli człowieka we współczesnej medycynie. 
Wybrane aspekty problematyki oświadczeń pro-futuro. 

adw. mgr. Jakub Abramiuk
1
, lek. Paweł J. Pawlica

2 

1 
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Kancelaria adwokacka Jakub Abramiuk 

2 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach    

Przyglądając się procesowi ciągłego rozwoju medycyny, nie sposób nie zwrócić uwagi na jego ścisłą 

korelację ze zmieniającą się rzeczywistością społeczną, której jednym z aspektów jest coraz większa 

świadomość prawna pacjentów, mająca swe główne źródło w szerokim dostępie do informacji. 

Abstrahując od jakości dostępnych masowo wiadomości z zakresu prawa i medycyny, należy wskazać, 

że zasygnalizowane zjawisko indukuje konieczność mocniejszego osadzenia procesów postępowych 

w medycynie, w środowisku wiedzy o prawie. 

Przejawem realizacji powyższego założenia jest między innymi podjęcie dyskusji 

o komunikowaniu przez pacjenta woli w zakresie podejmowania leczenia (czy to w ogólności, czy 

w jakimś jego wyspecjalizowanym wycinku), na wypadek utraty zdolności do jej wyrażenia w 

przyszłości (oświadczenia pro futuro). Dyskurs ten ogniskuje się wokół dwóch zasadniczych 

stanowisk. Pierwsze z nich opiera się na założeniu konieczności bezwzględnego uwzględnienia w toku 

leczenia woli pacjenta wyrażonej przed utratą świadomości, jako wyrazu prawa do 

samodecydowania. Drugie zaś nakazuje ostrożność i sceptyczne podejście do zasadności kierowania 

się oświadczeniami antycypowanymi, dając pierwszeństwo nad autonomią woli, 

prawu do życia i integralności istoty ludzkiej. 

Pomimo podejmowanych z poziomu nauki i judykatury prób, nie został dotychczas wypracowany 

wzorzec postępowania, który godziłby powyższe koncepcje. Co więcej, usiłowanie osiągnięcia 

konsensusu, w tak kluczowej z punktu widzenia medycyny i prawa kwestii pokazuje, że wyraźna 

limitacja samodecydowania jednostki o sobie w kontekście leczenia jest bardzo trudna.  

Prowadzone w tym zakresie badania stanowią głos w dyskusji o perspektywie regulacji oświadczeń 

pro futuro w prawie polskim oraz ich ewentualnym kształcie, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na 

problemy praktyczne, których źródłem jest wykonywanie zawodu prawniczego i medycznego, a 

ogniskujące się wokół nieograniczoności stanów faktycznych mogących być przedmiotem 

testamentów życia.  
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sEMG, czyli elektromiografia powierzchniowa jako narzędzie mowy 
dla pacjentów po laryngektomii 

Wiktoria Sielwanowska
1
, Magdalena Próchnicka

1
, Michał Siwek

1
, Bartłomiej Syzdoł

1
, Weronika Tuszyńska

1
 

1 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

 

Wstęp: Laryngektomia, czyli chirurgiczne usunięcie krtani jest zabiegiem koniecznym podczas 

leczenia groźnych urazów, bądź zmian nowotworowych tego narządu. Wiąże się to z utratą głosu.  

Cel pracy: Przedstawienie metody rozpoznawania głosu za pomocą elektromiografii powierzchniowej 

u pacjentów po laryngektomii. 

Materiał i metody: Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu, danych klinicznych 

dokumentujących skuteczność sEMG, syntezatora ASR oraz SSR w  cichym rozpoznawaniu mowy. 

Wyniki: W 2017r. zastosowano ASR(automatyczne rozpoznawanie mowy) oparte na sEMG.  W 

badaniu udział brało 8 mężczyzn po zabiegu laryngektomii. Zastosowano 4 pary czujników 

rejestrujących sygnały generowane przez mięsnie artykulacyjne twarzy i szyi. Współczynnik błędów 

wynosił 10.3%.  

W 2018r. na 19 ochotnikach przeprowadzono eksperyment funkcjonowania SSR w oparciu na sEMG. 

Współczynnik błędu wynosił 8,9%-przy zastosowaniu 8 czujników. Powodzeniem zakończyła się 

próba modelowania kontrastu gramatycznego. Obecnie system zdolny do rozpoznawania i 

konfiguracji modeli fonemów umożliwił  funkcjonowanie na stosunkowo dużym słownictwie o 

zakresie 2200 słów. 

Wnioski: Wymienione techniki cichego rozpoznawania mowy wykazują satysfakcjonującą 

skuteczność  w komunikacji alternatywnej u pacjentów po laryngektomii. System oparty na sEMG 

daje wiele możliwości kreowania urządzeń np. klawiatura foniczna, syntezator mowy, czy programy 

komputerowe, które mogą stać się narzędziem do porozumiewania się, dla tych którzy utracili 

zdolności akustyczne. 

Słowa kluczowe: elektromiografia powierzchniowa, laryngektomia, komunikacja alternatywna 



 

 12 
 

Wykorzystanie interfejsów mózg – komputer w zespole zamknięcia – 
analiza doniesień z Polski i ze świata. 

Krystian Cholewa
1
, Ilona Samek

1
, Magda Jańczyk

1
 Olga Wysokińska

1
, Magdalena Kozyra

1
, Joanna Milanowska

2 

1 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

2
 Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wstęp:  Interfejsy mózg-komputer (BCI) mogą potencjalnie stanowić uzupełniające narzędzie do 

wykrywania oznak świadomości, omijając zwykłą ścieżkę ruchową, która jest wykorzystywana przy 

diagnozowaniu stanu świadomości. Według badań opublikowanych w 2019 roku liczba 

nieprawidłowych diagnoz zespołu zamknięcia (LIS) jest na wysokim poziomie.    

Cel: Przedstawienie aktualnej wiedzy o wykorzystaniu interfejsów BCI w LIS w Polsce i na świecie. 

Wyniki: Interfejsy mózg-komputer opierają swoje funkcjonowanie na analizie aktywności 

elektrycznej mózgu. Urządzenia te pobierają surowe dane EEG, a następnie za pomocą 

skomplikowanych algorytmów i testów rejestrują przydatne informacje. Istnieje kilka systemów 

pozyskiwania danych o falach mózgowych. Jeden z nich polega na implantacji elektrod 

podtwardówkowo nad polem dla prawej i lewej dłoni. We wczesnych testach algorytmy 

wykorzystujące sygnały somatosensoryczne zapewniają spójną kontrolę interfejsu mózg-komputer. 

Aktywność danego pola prawego lub lewego jest odpowiedzią na zamknięte pytanie trenera. Badano 

też informacje spływające z kory przedczołowej, które dają informacje o stanie emocjonalnym 

pacjenta. Jednak istnieje zbyt mało badań, by można było jednoznacznie ocenić wyniki. Ukazał się 

również artykuł krytykujący przedstawioną metodę z racji mało licznej próby badanej. Pozytywne 

jest, że u nielicznej grupy chorych badanie skończyło się sukcesem. Nie ma danych 

epidemiologicznych na temat występowania zespołu zamknięcia w Polsce, zbiorcze opracowania z 

ośrodków zajmujących się analizą zespołu, dysponujących odpowiednią bazą diagnostyczną, donoszą 

zazwyczaj o nie więcej niż 20 przypadkach rocznie w skali kraju. W najliczniejszym doniesieniu 

pochodzącym z Belgii analizie poddano 168 przewlekle chorych na LIS. 

Wnioski: BCI jest metodą, którą trudno przebadać z powoduje nieprawidłowych diagnoz pacjentów z 

zaburzeniami świadomości. W ostatnich latach dokonuje się rewolucja w diagnozowaniu jednostek 

chorobowych pośrednich pomiędzy stanem wegetatywnym, a śpiączką. Istnieją duże przeszkody w 

finansowaniu badań nad zaburzeniami świadomości w Polsce, co stanowi wyzwanie dla przyszłych 

pokoleń lekarzy i neuropsychologów. Systemy BCI niosą szansę na powrót do świata interakcji 

chorych, często źle zdiagnozowanych pacjentów z LIS. 
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Opinia społeczeństwa na temat wirtualnych klinik 

Karol Ciejka
1
, Krzysztof Lider

1
, Michał Szymoniuk

1
 

1 
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, UM w 

Lublinie 

Opiekun naukowy: dr n. med. Halina Piecewicz-Szczęsna 

 

Wprowadzenie: Internet odgrywa ogromną rolę w komunikacji społecznej z powodu możliwości 

szybkiego przekazania informacji. Komunikacja między lekarzem a pacjentem musi być sprawna i 

łatwo dostępna, co zapewniają wirtualne kliniki. 

Materiał i metoda: Celem pracy było zbadanie i analiza opinii społeczeństwa na temat wirtualnych 

klinik. Materiał został zebrany za pomocą metody sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem 

autorskiego kwestionariusza ankiety w formie ankiety internetowej. W ankiecie wzięło udział 402 

respondentów. 49% badanych jest związanych z medycyną ze względu na rodzaj wykonywanej pracy 

lub nauki. 

Wyniki: Wśród korzystających z opieki medycznej raz w roku lub w ogóle 42,1% ankietowanych było 

zainteresowanych kontaktem ze swoim lekarzem przez internet, 2-5 razy w roku - 47%, więcej niż 5 

razy - 56,3%. Jako główne zalety wirtualnych klinik uczestnicy badania podawali brak straty czasu na 

czekanie w kolejkach (59,2%) i możliwość korzystania z usług medycznych z dowolnego miejsca 

(55,5%). Jednak 75,4% ankietowanych uważa, że bez bezpośredniego zbadania pacjenta lekarze nie 

powinni udzielać porad. Równocześnie wśród uczestników badania aż 67,4% potwierdziło chęć 

otrzymywania recept przez internet. 

Wnioski: Wirtualne kliniki mogą być raczej źródłem szybkiej opinii, a nie - pełnej diagnozy przypadku, 

na temat zdrowia, choroby, postępowania pacjenta w trakcie leczenia i tego, czy warto udać się na 

wizytę do lekarza z danym problemem. Osoby przyjmujące na stałe bądź regularnie leki mogłyby w 

ten sposób otrzymywać recepty, a te, które powinny w swoim stanie zostać w domu, mogą kogoś 

zakazić albo mają ograniczony dostęp do opieki medycznej, miałyby możliwość konsultacji na 

odległość. Wirtualne kliniki wymagają niewątpliwie utworzenia regulacji prawnych chroniących 

prawa lekarza, prawa pacjenta, bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych, prywatność 

pacjenta oraz zapobiegających oszustwom. 

Słowa kluczowe: wirtualne kliniki, konsultacje lekarskie online, e-pacjent 
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Aplikacje telefoniczne jako sposób komunikacji z pacjentem 

Agnieszka Kaczmarska
1
, Urszula Myśliwiec

1
, Izabela Oleksak

1
, Krystian Cholewa

1
, Joanna Chajec

1
 

1 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej 

 

Wstęp: W ostatnich latach korzystanie z telefonu staje się nieodłącznym elementem życia 

codziennego każdego człowieka. Statystyki pokazują, że spędzamy przed ekranem telefonu od 2 do 3 

godzin dziennie. Niepokojące też są wyniki badań, które wskazują na wzrost osób cierpiących z 

powodu chorób i zaburzeń psychicznych. Dzięki rozwojowi technologii powstaje coraz więcej aplikacji 

telefonicznych, które są w stanie systematycznie monitorować stan zdrowia psychicznego 

użytkowników. 

Cel: Celem pracy jest ocena i  przedstawienie aplikacji telefonicznych, które mogą posłużyć jako 

pomoc w monitorowaniu stanu zdrowia psychicznego. 

Metody: Autor pracy dokonał przeglądu badań naukowych (2015-2019) w przeglądarkach PubMed, 

Google Scholar. Metodę badawczą stanowi analiza literatury przedmiotu. 

Wyniki: Aplikacje telefoniczne mogą pomagać w samokontroli zdrowia psychicznego, identyfikować 

objawy i zachęcać do poszukiwania pomocy(Olff, 2015). Komunikacja z użytkownikiem poprzez 

codzienne wysyłanie pytań o stan zdrowia ma także działanie terapeutyczne i ułatwia sprecyzowanie 

dolegliwości jak czynników, które mogły wpłynąć na zaostrzenie objawów. Rozwój technologii może 

być także pomocny w ustaleniu diagnozy jak i procesie terapeutycznym chorego. Zwraca się jednak 

uwagę, że .mobilne aplikacje służące do śledzenia stanu zdrowia muszą mieć wysoki poziom 

użyteczności, aby zmotywować użytkowników do kontynuowania współpracy z aplikacją mobilną ( 

Birkhoff 2017). 

Wnioski:  Powszechność telefonów komórkowych jest szansą na szybsze, tańsze i globalne dotarcie 

do pacjentów. Stworzenie skutecznej aplikacji do monitorowania stanu zdrowia psychicznego 

wymaga jednak pracy specjalistów wielu dziedzin: psychologii, medycyny, informatyki. Aplikacja 

dałaby możliwość poznania pacjentów o podobnych jednostkach chorobowych, dyskusji z nimi na 

temat swoich doświadczeń i tworzenia grup terapeutycznych, co budowałoby wśród użytkowników 

uczucie więzi.  
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Communication – Challenges in Medicine Today 
The Doctor-Patient untold consensus to treatments provoking  
poor strategic approaches in Cancer Patients 

James Curtis Dring BSc Hons, LIBMS 

 

Background: The current dilemma when communicating with patients is the word prognosis, which 

can be based on opinions rather than facts. Forward thinking can and is an otherwise a 

misconception within cancer patients; for instance, being on a “watch and wait” list to then having 

further biopsies needed as a routine follow consultation. A proposal should outline a clear systematic 

framework based on the current literature, Evidence-Based Medicine, Clinical Trials and 

Experimenting. The level of communication should be tailored to the patients with or strongly 

advocated to patients with or being tested for cancer.  

 

Methods: 

⇒Google Scholar and PubMed to outline the current literature and main corpus for communication 

in medicine 

⇒Using Grounded Theory approach to let the main issues in physicians' work with patients' 

adherence to formulate a hypothesis. 

⇒MANOVA is used to assess the statistical significance of the effect of one more different variable. 

⇒MANCOVA assessing for statistical differences on multiple continuous dependent variables by an 

independent grouping variable, while controlling for a third variable called the covariate 

 

Expected Results: Expected responses from the pool of patients would provide a vivid solidarity 

relating to post-consultations with physicians. The expected cancer types and subtypes will provide 

sufficient data on patient communication based on the prevalence and relative risk of these cancers. 

 

Conclusion: Based on the observations during the interviews of patients and  physicians in the 

clinical setting, the levels of intelligence would deviate the level of understanding amongst Doctor-

patient relationship. Forward thinking and planning a course of treatment should be clear to both the 

patients’ and doctors. Stages of planning and clear output aligned should be made mutually to 

increase the level of professionalism and rapport in the Doctor-Patient communication. The 

magnitude of this study is a rigorous and relevant for the future of both patients’ overall well-being 

and for the future of the healthcare system. 
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Słuchanie pacjenta jako fundament komunikacji medycznej. 
Perspektywa medycyny narracyjnej 

Aneta Machnio 

 

W ostatnich latach zasady komunikacji pomiędzy lekarzem i pacjentem uległy znaczącym zmianom, 

a dynamiczny rozwój komunikacji medycznej sprawił, że coraz częściej przyglądamy się rozmowom 

lekarzy z pacjentami, dostrzegając potrzebę kształcenia w tym zakresie. Doskonalenie kompetencji 

komunikacyjnych jest wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Z pomocą przychodzi medycyna 

narracyjna, czyli według definicji praktyka medyczna, która wie, co zrobić z opowieściami pacjenta. 

Jej istotę stanowią trzy elementy: uwaga, reprezentacja (przedstawienie) i afiliacja (przynależność). 

Uwaga stanowi punkt wyjścia medycyny narracyjnej, a jej celem jest słuchanie i usłyszenie pacjenta. 

Słuchanie jest podstawą. Opieka nad pacjentem powinna rozpoczynać się właśnie od słuchania, 

ponieważ pacjent przychodząc do lekarza opowiada o sobie. Ale nie będzie pełnej komunikacji i 

opowieść pacjenta nie popłynie, jeśli nie będzie lekarza, który tej historii wysłucha. Pacjent opowie 

szczerze z czym przyszedł, co mu dolega, czego potrzebuje tylko wtedy, kiedy znajdzie w lekarzu 

dobrego słuchacza. Pełna uwaga i usłyszenie pacjenta dzięki autentycznemu zainteresowaniu i 

dociekliwości lekarza pozwalają pójść dalej. Następny krok to zobaczenie, zrozumienie i przyjęcie 

perspektywy pacjenta, odwzorowanie jego przeżyć, myśli i obaw, a wszystko po to, by budować 

prawdziwą bliskość i zaufanie oraz osiągnąć swoiste zjednoczenie w relacji lekarz – pacjent. Słuchanie 

pacjenta jest niby oczywistą sprawą, jednak patrząc głębiej dostrzegamy, że to trudna umiejętność, 

zwłaszcza w połączeniu z brakiem czasu. Słuchania jednak można się nauczyć, a medycyna narracyjna 

ma na to swoje sposoby. Celem wystąpienia jest pokazanie, że słuchanie stanowi fundament 

komunikacji i ma ogromne znaczenie zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta oraz zaprezentowanie 

rozwiązań, które pomogą lekarzom słuchać i rozumieć swoich pacjentów, a przez to budować relacje 

pełne zaufania – wszystko w oparciu o założenia medycyny narracyjnej. 
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JOKER : zrozumieć i zaakceptować chorych psychicznie. Badania 
dotyczące postaw młodzieży i młodych dorosłych wobec osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

Kaja Hanna Karakuła
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, Dariusz Juchnowicz
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Studenckie Koło Naukowe przy I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji UM w Lublinie

 

2
 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Psychologii Stosowanej UM w Lublinie

 

3
 I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji UM w Lublinie

 

4
 Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie

 

Wprowadzenie: Badania opinii publicznej przeprowadzone przez CBOS wskazują na niewielkie 

zmiany dokonujące się w ostatnich latach w postawach Polaków wobec chorych psychicznie (2012). 

Pomimo, że większość respondentów deklarowała pozytywne nastawienie do chorych, jednak oceny 

stosunku otoczenia ankietowanych były bardzo krytyczne. W świadomości społecznej choroby 

psychiczne wiążą się nadal z silną stygmatyzacją.  

Cel: Celem pracy było zbadanie: 1) postaw młodzieży i młodych dorosłych wobec osób cierpiących na 

zaburzenia psychiczne; 2) opinii dotyczącej wpływu mediów (filmów) na stosunek do chorych 

psychicznie.  

Grupa badana i metody: W badaniu wzięło udział 262 osoby w wieku 16-27 lat, z różnym 

wykształceniem. Do badania został użyty autorski kwestionariusz ankietowy udostępniony online, 

składający się z 32 pytań dotyczących danych demograficznych, postaw i opinii wobec chorych 

psychicznie oraz roli mediów w zrozumieniu problemów tychże chorych.  

Wyniki: Wśród wszystkich ankietowanych 34% określiło się jako osoby cierpiące z powodu zaburzeń 

psychicznych. 74% badanych uważało, że osoby chore psychicznie są gorzej traktowane  przez 

społeczeństwo, a 50%, że są z niego wykluczone. Większość ankietowanych uznało, że osoby chore 

nie powinny wykonywać odpowiedzialnych zawodów takich jak lekarz (53%), psycholog (59%), 

nauczyciel (54%), prawnik/sędzia (55%). 14% respondentów wskazywało na pracę fizyczną jako 

jedyną możliwość zatrudnienia. 70% respondentów wskazało, że filmy poruszające tematykę chorób 

psychicznych pomogły im w zrozumieniu chorych, co wiązało się zmianą nastawienia na bardziej 

pozytywną u  46% osób, bardziej negatywną u 8%. 

 Konkluzje:  deklarowanej przychylności w stosunku do chorych psychicznie, większość 

respondentów nie akceptowała wykonywania odpowiedzialnych zawodów przez chorych. Efektywną 

i przystosowaną do obecnych czasów formą edukacji są filmy które w większości pozytywnie 

wpłynęły na opinie ankietowanych dotyczące osób chorych psychicznie. 
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Aspekty komunikacji z pacjentami z chorobą Alzheimera 

Olga Wysokińska
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2 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Psychologii Stosowanej 

 
3
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Anatomii Prawidłowej 

 

Wstęp: Choroba Alzheimera (ang. Alzheimer Disease, AD) jest najczęstszą przyczyną otępienia u osób 

po 65. roku życia. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) liczba pacjentów cierpiących 

na to schorzenie to prawie 44 miliony, a w 2030 roku sięgnie 65 milionów. Obserwowany w Europie 

wzrost średniej długości życia i wiążący się z tym systematyczny wzrost zachorowalności na AD 

skłania do refleksji nad jakością terapii i opieki nad tą grupą pacjentów. Niezwykle istotnym 

aspektem, na który należy zwrócić szczególną uwagę są metody efektywnej komunikacji między 

chorym a opiekunem.  

Cel: Przedstawienie metod zwiększających efektywność komunikacji z pacjentami cierpiącymi na 

chorobę Alzheimera  

Metody: Dokonano przeglądu literatury naukowej opublikowanej w bazach Pubmed, UpToDate oraz 

Google Scholar stosując słowa klucze: choroba Alzheimera, komunikacja, ustawiając deskryptory 

czasowe na lata 2010-2019. 

Wyniki: Jedną z dróg ułatwiających efektywną komunikację z chorymi na AD jest zastosowanie 

schematów takich jak „KONTAKT”, który został opracowany przez zespół badawczy z Lublina. 

Nawiązywanie relacji z pacjentem ułatwia również wykorzystanie terapii kognitywnej, 

reminiscencyjnej, walidacyjnej, środowiskowej, a także muzykoterapii czy choreoterapii. W 

randomizowanym badaniu przeprowadzonym na dwóch grupach pacjentów wykazano poprawę 

zdolności komunikacji wśród chorych, którzy uczestniczyli systematycznie w spacerach w porównaniu 

z grupą kontrolną, która w tym samym czasie brała udział w zajęciach opartych na konwersacji. 

Zastosowanie metod telekomunikacji (Information and Communication Technlogy, ICT) umożliwia 

pacjentom samodzielne bezpieczne przebywanie na zewnątrz bez ryzyka zgubienia się bądź narażania 

zdrowia. Problemy z komunikacją z pacjentem cierpiącym na AD wpływają również w destrukcyjny 

sposób na członków rodziny, którzy nazywani są z tego powodu „zapomnianymi pacjentami”. 

Wnioski: Odpowiednie podejście do pacjentów i zastosowanie wskazanych technik komunikacji jest 

podstawą skuteczności terapii, a także znacząco wpływa na podniesienie jakości życia cierpiących na 

chorobę Alzheimera.  
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Jak rozmawiać z osobą chorą na zespół Tourette’a? 

Dariusz Chojęta
1
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1 
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Opiekun naukowy: dr n. med. Halina Piecewicz-Szczęsna 

Wstęp: Zespół Tourette'a to wrodzone, przewlekłe schorzenie neurologiczne objawiające się jako 

współwystępowanie u chorego tików ruchowych oraz głosowych. Dotyczy około 4-5 osób na 10 

tysięcy oraz 3-4 razy częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Jedną z form tików wokalnych, 

często utożsamianych z tym zaburzeniem, jest koprolalia, czyli patologiczna potrzeba wypowiadania 

nieprzyzwoitych słów czy przekleństw, ale nie stanowi ona objawu stałego i charakterystycznego. 

Cel pracy: Celem pracy było poszukiwanie informacji na temat zespołu Tourette’a, ze szczególnym 

uwzględnieniem aspektu komunikacji z osobami chorymi. Praca ma charakter przeglądowy - została 

stworzona w oparciu o aktualne doniesienia i publikacje naukowe. 

Stan wiedzy: Wizyta u lekarza wiąże się z dużym napięciem nerwowym i stresem, które dla osoby 

chorej mogą być główną przyczyną pojawienia się lub nasilenia się tików. Współwystępowanie 

zaburzeń towarzyszących, jak np. ADHD czy stanów lękowych, może dodatkowo utrudniać 

komunikację. Nie zaleca się zbyt żywego i emocjonalnego reagowania na tiki. Najbardziej 

odpowiednią strategią zachowania wydaje się być spokój i odczekanie czasu wystąpienia 

najsilniejszych objawów. W przypadku dzieci i młodzieży przed ukończonym 18 rokiem życia 

nieoceniona może okazać się współobecność w gabinecie lekarskim bliskiej osoby w postaci rodzica, 

szczególnie jeśli choroba rozwinęła się stosunkowo niedawno i nie uzyskano jeszcze zadowalających 

efektów terapeutycznych. 

Wnioski: Lekarze powinni mieć świadomość możliwości kontaktu z osobami chorymi na zespół 

Tourette'a w swojej praktyce klinicznej. W kontakcie z osobą chorą lekarz powinien zastosować 

podejście zindywidualizowane, zależne od takich czynników, jak stopień nasilenia choroby czy wiek 

pacjenta. 

Słowa kluczowe: zespół Tourette'a, tiki, koprolalia 
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Komunikacja z pacjentem z przewlekłą chorobą nerek 

Monika Kusz
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2 
Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 

Przewlekła choroba nerek (PChN) to wieloobjawowy zespół chorobowy będący efektem trwałego 

uszkodzenie lub zmniejszenie liczby czynnych nefronów. Choroba ta uznawana jest za schorzenie 

cywilizacyjne XXI wieku. Według danych epidemiologicznych na PChN cierpi około 600 mln ludzi na 

świecie, a w Polsce ponad 4 mln. Do najczęstszych przyczyn zaliczamy cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, 

a u dzieci wady układu moczowego czy przewlekłe kłębkowe zapalenia nerek. PChN przebiega 

wieloetapowo, a w końcowym jej stadium nieuniknione jest leczenie nerkozastępcze lub 

transplantacja nerki. Postawienie diagnozy jest bardzo trudnym przeżyciem dla każdego pacjenta. 

Ograniczenia z jakimi boryka się chory dotyczą zarówno sfery fizycznej, psychicznej a także 

społecznej. Choroba wymusza zmianę dotychczasowego trybu życia, podporządkowanie się nowym 

rygorom terapeutycznym i leczniczym. Celem ułatwienia przekazania niepomyślnej diagnozy, który 

może ułatwić skuteczną komunikacją z pacjentem jest protokół SPIKES. 6 - stopniowy algorytm 

umożliwia poczucie kontroli przekazywania informacji przez lekarza, ocenia uważność na reakcję 

chorego oraz zapobiega negatywnym skutkom forsowania informacji.  Etapy akceptacji leczenia 

nerkozastępczego są bardzo złożone. Istotne korzystanie z odpowiedniej komunikacji terapeutycznej 

opierającej się na empatii i asertywności, pozwala z jednej strony zrozumieć pacjenta, dostarcza 

wsparcia a z drugiej strony nakierowuje chorego na odpowiednią drogę w stosunku do oczekiwanych 

i nierealistycznych żądań. Wsparcie emocjonalne poprzez odpowiednie przekazywanie 

niepomyślnych informacji i właściwy proces prowadzenia rozmowy wpływa korzystnie nie tylko na 

kontakt z pacjentem, ale również ma ogromne znaczenie na efekty terapeutyczne w procesie 

leczenia. 
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Wyzwania pracowników ochrony zdrowia w kontakcie z pacjentem 
odmiennym kulturowo. 
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Obecnie w Polsce liczba cudzoziemców z zezwoleniem na pobyt długoterminowy przekroczyła 400 

tysięcy i z roku na rok ma tendencję wzrostową. W związku z rosnącą liczbą obcokrajowców coraz 

większą rolę w ochronie zdrowia będzie odgrywała znajomość obyczajów innych kultur. 

Zdaniem lingwistów, jeśli osoba nie opanowała języka obcego do 12. roku życia, nigdy nie opanuje go 

na poziomie języka ojczystego. Gdy lekarz i pacjent posługują się innymi językami, można poprosić o 

pomoc pracownika szpitala. Badania pokazują, że poziom błędów w takich tłumaczeniach wynosi 

23%-52%. Złotym standardem jest wynajęcie tłumacza, co wiąże się  z kosztami. Jego obecność  

minimalizuje ryzyko nieporozumienia oraz kosztów ewentualnej rozprawy sądowej. Przykładem może 

być lekarz, który podczas odbierania porodu źle zrozumiał pacjentkę i wykonał jej sterylizację. 

Podczas rozmowy nie należy używać metafor, gdyż grozi to niezrozumieniem lub błędną interpretacją 

komunikatu. Przykład to zwrot „wątroba płonie”  używany w języku tureckim na określenie bólu 

psychicznego. Problem może stanowić wizyta u ginekologa. Muzułmanka powinna być zbadana przez 

kobietę lekarza, natomiast mąż pacjentki decyduje o przebiegu badania, odpowiada na pytania oraz 

podejmuje decyzje dotyczące leczenia. Kultura islamu wymaga, aby pielęgniarki spuszczały głowę 

przy rozmowie z mężczyzną, ponieważ zbyt długi kontakt wzrokowy uznaje się za „cudzołóstwo 

oczu”. Kultura kształtuje podejście do choroby. W Indiach zły stan zdrowia uważa się za wynik 

niewłaściwego postępowania w życiu. Wiara pacjentów w interwencję bóstw przyspiesza ich 

rehabilitację. 

Komunikacja to proces złożony i wielopłaszczyznowy, podstawa w funkcjonowaniu każdego 

pracownika ochrony zdrowia. Odmienność kulturowa w sferze ochrony zdrowia może dotyczyć: 

pochodzenia, języka, religii czy stylu życia i każdy z tych aspektów powinien być uszanowany. 
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Wystąpienia plakatowe 
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Komunikacja z pacjentami z mózgowym porażeniem dziecięcym 
dzięki urządzeniu do generowania mowy 

Bartłomiej Syzdoł
1
, Magdalena Próchnicka

1
, Wiktoria Sielwanowska

1
, Weronika Tuszyńska

1
, Michał Siwek

1
 

1 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 

Wstęp: Mózgowe porażenie dziecięce jest to zespół trwałych zaburzeń ruchowych pojawiających się 

we wczesnym dzieciństwie. Wynikają one z trwałego uszkodzenia mózgu. Do najczęstszych jej 

objawów należą problemy z czuciem, połykaniem i mówieniem. Częstość występowania ostatniego z 

objawów u tych pacjentów waha się między 46% a 55%. 

Cel pracy: Przedstawienie wykorzystania strategii partnerskich przez opiekunów, asystentów i 

nauczycieli z wykorzystaniem SGD do komunikacji z pacjentami z MPD. 

Materiał i metody: Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu, danych klinicznych 

dokumentujących ilościowe wykorzystanie strategii partnerskich z zastosowaniem SGD. 

Wyniki: Badanie przeprowadzono na grupie 52 osób w Szwecji. Zajmowali się oni 16 pacjentami z 

MPD. Strategią najchętniej stosowaną były pytania otwarte. Najrzadziej wykorzystywano ustalenia 

środowiskowe. SGD było chętniej stosowane przez nauczycieli w szkole niż opiekunów w domu. 

Wnioski: Wiedza partnerów komunikacyjnych pacjentów z MPD wymaga poprawy. Należy zwrócić 

uwagę na zwiększenie pomocy ze strony logopedów i działu technicznego. 

 

Słowa kluczowe: komunikacja alternatywna, urządzenia do generowania mowy, mózgowe porażenie 

dziecięce 
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AAC w komunikacji z małym pacjentem ze spektrum ASD 

Alicja Pazur
1,2 

, Grażyna Bujak
2
 

 1
 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 

2
 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie 

 

Niniejsza praca ma przybliżyć problem komunikacji z małym pacjentem pozbawionym możliwości 

werbalizacji swoich myśli i uczuć dotkniętym ASD. 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (autism spectum disorders, ASD) należą obecnie do najczęściej 

diagnozowanych problemów rozwojowych. Brak jest dokładnych danych na temat występowania 

autyzmu, ze względu na różne kryteria diagnostyczne. Statystyki z Amerykańskiego Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) wskazują, że 1 na 68 dzieci w Ameryce ma diagnozę spektrum 

autyzmu. Dane z ONZ mówią o 1 na 150 dzieci w Europie. Nie ma dokładnych informacji na temat 

rozpowszechnienia autyzmu w Polsce. Szacuje się, że jedna na sto osób ma diagnozę ASD. Liczba 

diagnoz z ASD wciąż rośnie. Ten fakt stawia szczególne wyzwania przed współczesnymi 

społeczeństwami, które muszą wprowadzić efektywne sposoby wsparcia dla osób ze spektrum oraz 

ich rodzin.  

Jednym z osiowych objawów autyzmu są trudności w komunikowaniu się. Występuje opóźnienie w 

rozwoju mowy werbalnej oraz trudność w wykorzystywaniu nabytych umiejętności w 

komunikowaniu się z innymi osobami. Opóźnienie rozwoju mowy może występować w różnym 

nasileniu. Część osób dotkniętych ASD nie porozumiewa się werbalnie w sposób umożliwiający 

komunikację na poziomie zadowalającym. W takim przypadku wykorzystywane są metody AAC 

(Augmentative and Alternative Communication) jako wspieranie komunikacji. Począwszy od symboli 

graficznych takich jak systemy znaków przedstawianych za pomocą obrazków, umownych symboli, 

czy zdjęć (symboli Blissa, PCS, Piktogramów). Poprzez systemy gestów pokazywanych za pomocą rąk 

tj. Program Rozwoju Komunikacji Makaton, Język migowy, alfabet palcowy czy gesty naturalne. 

Skończywszy na urządzeniach i oprogramowaniu ułatwiającym komunikację np. tj. ekrany i monitory 

dotykowe, komunikatory, programy wspierające komunikację, oprogramowanie wspierające 

edukację logopedyczną 

http://www.cdc.gov/media/releases/2014/p0327-autism-spectrum-disorder.html
http://www.cdc.gov/media/releases/2014/p0327-autism-spectrum-disorder.html
http://www.phuimpuls.pl/?ekrany-i-monitory-dotykowe,74
http://www.phuimpuls.pl/?ekrany-i-monitory-dotykowe,74
http://www.phuimpuls.pl/?kominikatory,63
http://www.phuimpuls.pl/?programy-wspierajace-komunikacje,66
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Jak rozmawiać, by rozumieć i zostać zrozumianym? Komunikacja z 
pacjentkami w okresie senium - propozycje metod porozumiewania 
się  

Pieczykolan Agnieszka
1,2

, Grzesik-Gąsior Joanna
1,2

, Wiśniewska Katarzyna
1,2

, Karska Katarzyna
3,4
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 Koło Komunikacji Medycznej przy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Uniwersytet Medyczny w 

Lublinie 

2
 Doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

3
 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

4
 Opiekun Koła Komunikacji Medycznej przy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

 

Większość kobiet powyżej 60 roku życia jest w okresie pomenopauzalnym, w czasie którego dochodzi 

do wielu zmian zanikowych. Zmiany te są rezultatem zanikania czynności jajników, a w rezultacie 

pojawiają się zmiany funkcjonalne, które wpływają na wiele aspektów życia, obniżając poziom jakości 

życia – są to m.in. upośledzenie słuchu, mowy, problemy z orientacją i pamięcią. W przypadku 

pacjentów starszych dodatkowym obciążeniem staje się współwystępowanie kilku chorób 

przewlekłych, zwiększając ryzyko niesprawności lub zdarzeń niepożądanych. Jednymi z 

poważniejszych problemów ginekologicznych, jakie mogą wystąpić u kobiet, są krwawienia o 

nieznanej przyczynie, świąd i upławy z dróg rodnych, nietrzymanie moczu, wypadanie pochwy i/lub 

macicy, co zmusza osoby starsze do wizyty lekarskiej. 

Nawiązanie prawidłowej relacji z pacjentką w wieku podeszłym wymaga od personelu medycznego 

chęci do podjęcia komunikacji, jak i cierpliwości. Osoby starsze postrzegane są jako osoby chore, 

niedołężne, zależne od drugiego człowieka, przez co czują się wykluczone ze społeczeństwa. 

Współistniejące problemy w mówieniu oraz często towarzyszące im zaburzenia słuchu dodatkowo 

obniżają ich poczucie własnej wartości. W trakcie rozmowy należy wysłuchać pacjentki, utrzymywać z 

nią kontakt wzrokowy, wyjaśnić jej niezrozumiałe treści w prostych słowach (unikając języka 

„medycznego”), udzielić rad zgodnie z jej potrzebami, umożliwić swobodne poruszanie się po 

oddziale, co opiera się na wzajemnym zaufaniu oraz szacunku. Dobra komunikacja skutkuje 

efektywniejszym procesem diagnostyczno-leczniczym, dlatego też należy podjąć działania mające na 

celu podnoszenie kwalifikacji wśród pracowników systemu ochrony zdrowia. 
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Health Literacy jako warunek efektywnej komunikacji w systemie ochrony 

zdrowia - przegląd badań z wykorzystaniem Europejskiego Kwestionariusza 

Kompetencji Zdrowotnych (HLS-EU-Q16) w  latach 2010-2018 

Barbara Niedorys
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, Agnieszka Chrzan-Rodak

1
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Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
2
 Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny 
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3
 Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Medycznej przy Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 

Wprowadzenie: Warunkiem efektywnej komunikacji w obszarze ochrony zdrowia jest odpowiedni 

poziom kompetencji zdrowotnych (Health Literacy) posiadanych przez pacjenta. Pojęcie to wiąże się z 

umiejętnościami i  motywacją ludzi do uzyskiwania i rozumienia informacji dotyczących zdrowia. 

Zespół medyczny przekazując informacje pacjentowi powinien mieć wzgląd na poziom jego 

kompetencji zdrowotnych i odpowiednio dostosowywać swój przekaz. Zadaniem specjalistów 

ochrony zdrowia jest nie tylko diagnoza stanu pacjenta, ale również ocena jego predyspozycji 

komunikacyjnych. Dodatkowo personel medyczny powinien moderować rozmowę w taki sposób, by 

pacjent w rezultacie pozyskał i zrozumiał informacje dotyczące jego stany zdrowia. W celu poprawy 

zrozumienia informacji dotyczących zdrowia i oceny Health Literacy opracowano wiele instrumentów 

służących do pomiaru kompetencji zdrowotnych. Jednym z takich instrumentów jest 

wielowymiarowy, kompleksowy kwestionariusz HLS-EU-Q16, opracowany przez Konsorcjum Krajów 

Europejskich. Cel: Usystematyzowanie wyników badań dotyczących kompetencji zdrowotnych 

(Health Literacy) z wykorzystaniem Europejskiego Kwestionariusza Kompetencji Zdrowotnych (HLS-

EU-Q16) w oparciu o przegląd literatury. Materiał i metoda: Przeprowadzono niesystematyczny 

przegląd piśmiennictwa z lat 2010-2018 w oparciu o słowa kluczowe: ‘Health Literacy’, ‘kompetencje 

zdrowotne’, ‘alfabetyzacja zdrowotna’, ‘funkcjonalna wiedza zdrowotna’, ‘Europejski Kwestionariusz 

Kompetencji Zdrowotnych’ oraz ‘HLS-EU-Q47’. Bazę przedmiotową stanowiła Multiwyszukiwarka 

Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która przeszukuje m.in. takie bazy, jak: 

PubMed, Scopus, Web of Science, Polska Bibliografia Lekarska oraz wyszukiwarka Google  Scholar. 

Wyniki: Wieloetapowy proces wyszukiwania pozwolił na wyłonienie i zakwalifikowanie do 

ostatecznej analizy 20 prac. W analizowanym materiale główne obszary w jakich badacze oceniali 

poziom kompetencji zdrowotnych z wykorzystaniem HLS-EU-Q16 dotyczyła populacji osób starszych, 

osób chorych przewlekle, imigrantów i więźniów oraz osób z niskim poziomem wykształcenia. 

Okazało się, że ogólny poziom Health Literacy był wyższy w badaniach pochodzących z Europy niż w 

badaniach pozaeuropejskich. Niski poziom Health Literacy odnotowano u osób starszych, przewlekle 

chorych, z niższym wykształceniem oraz imigrantów. Z analizy badań wynika, że ograniczone 

umiejętności zdrowotne badanych mają związek z pogorszeniem stanu funkcjonalnego i umiejętności 

poznawczych. Wykazano, iż niski poziom Health Literacy zwiększa ryzyko częstych hospitalizacji w 

trybie nagłym oraz ryzyko przedwczesnej śmierci.  Wnioski: Istniejąca literatura wskazuje na brak 

badań dotyczących oceny kompetencji zdrowotnych przeprowadzonych w różnych grupach 

respondentów Polsce. Niezbędne jest więc ustalenie poziomu  Health Literacy w społeczeństwie 

polskim.Kwestionariusz HLS-EU-Q16 jest odpowiednim i zwięzłym narzędziem służącym do do oceny 

poziomu Health Literacy. Wysoki poziom kompetencji zdrowotnych posiadanych przez pacjenta jest 

jednym z warunków efektywnej komunikacji w obszarze ochrony zdrowia.  
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Podejście społeczeństwa w stosunku do osób z widocznymi 
deformacjami twarzy lub innych okolic ciała. 
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1
 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wstęp: Deformacje twarzy lub innych okolic ciała to stosunkowo częsty problem. Mogą być 

wrodzone, jak również nabyte w wyników wypadków czy różnych schorzeń. Nie zawsze możliwe jest 

całkowity powrót do wcześniejszego wyglądu. Czasami rodzi to problemy z samoakceptacją lub 

akceptacją ze strony otoczenia.  

Cel pracy: Ocena podejścia społeczeństwa do osób z widocznymi deformacjami twarzy lub innych 

okolic ciała.  

Metodyka: Wyniki pracy uzyskano za pomocą internetowego badania ankietowego. 

Wyniki: W badaniu wzięło udział 90 osób, 70 kobiet (77,8 % ) i 20 mężczyzn ( 22,2 % ). Większość ( 

63,3% ) była w wieku 20-25 lat, 17,8 % to osoby w przedziale wiekowym 15-20 lat, natomiast 

pozostali przekroczyli już 25 rok życia. Zdecydowana większość respondentów ( 71,1 % ) nie ma 

wśród swoich bliskich znajomych nikogo z widocznymi deformacjami. Ci, którzy takie osoby znają, w 

znacznej mniejszości odczuwają dystans w kontaktach z nimi. 53,3 % respondentów uważa, że osoby 

z widocznymi defektami mają problem z samoakceptacją i odnalezieniem się w miejscach 

publicznych. Prawie wszyscy badani spotykają w swoim życiu osoby z deformacjami. 73 

ankietowanych twierdzi, że w kontaktach z nimi zachowuje się normalnie i swobodnie, jednak aż 91,1 

% badanych uważa, że społeczeństwo ma co do nich pewne uprzedzenie. Tylko 4 osoby uważają, że 

osoby z deformacjami nie mają problemów na rynku pracy. Nieco mniej niż połowa respondentów 

spotkała się z sytuacją wyśmiewania osób z defektami w miejscu publicznym, a aż 70 % uważa, że 

problem ten może być najbardziej nasilony w okresie dojrzewania.94,4 % ankietowanych uważa, że 

sposób traktowanie ludzi z widocznymi deformacjami może przyczynić się do rozwoju depresji u tych 

osób. 

Wnioski: Przeprowadzone badanie wykazało, że podejście społeczeństwa do osób z widocznymi 

deformacjami jest istotnym problemem, utrudniającym odnalezienie się tych osób w społeczeństwie.  

Słowa klucze: deformacje, tolerancja, kontakty międzyludzkie  
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Pozytywny wpływ mediów na profilaktykę raka szyjki macicy 
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Opiekun naukowy: dr n. med. Halina Piecewicz-Szczęsna 

Wstęp: HPV jest najistotniejszy czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy.  W Polsce zapadalność i 

umieralność z powodu raka szyjki macicy jest wyższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej. 

Szczególnie wysoka jest umieralność, o 70% wyższa od przeciętnej Europejskiej według danych z 

Krajowego Rejestru Nowotworów. Odpowiedzialne za to jest głównie późne wykrywanie nowotworu. 

W mediach często nagłaśniane są różne akcje, których celem jest zachęcenie Polek do wykonywania 

badań przesiewowych i zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej profilaktyki raka szyjki 

macicy. Przykładem takich akcji jest Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz kampania 

„Piękna, bo Zdrowa” Organizowane przez Kwiat Kobiecości. 

Cel pracy: Celem pracy było zbadanie wpływu mediów na profilaktykę raka szyjki macicy. 

Materiał i metoda: Wyniki badań uzyskano za pomocą metody sondażu diagnostycznego na 

podstawie internetowego badania ankietowego. 

Wyniki: W przeprowadzonej ankiecie wzięło udział 116 respondentów. Ponad 1/3 ankietowanych 

(37%) twierdzi, że akcje profilaktyczne nagłaśniane w mediach zwiększy ich świadomość dotyczącą 

profilaktyki raka szyjki macicy i zachęciły do częstszych badań. Większość ankietowanych (110 osób) 

poprawnie odpowiedziała na pytanie dotyczące najczęstszej drogi zakażenia wirusem HPV. 

Odpowiednio 78,4% i 77,6% respondentów uważa, że sposobem profilaktyki przed zakażeniem się 

wirusem jest unikanie ryzykownych zachowań seksualnych i używane prezerwatyw, a 69,8% 

zaszczepienie się. Tylko 26,7% respondentek zdeklarowało, że wykonuje badania cytologiczne co 

roku, a ponad połowa – 52,4 % nigdy tego nie robiła. 

Wnioski: Z przeprowadzonego badania wynika, że społeczeństwo nie jest w pełni świadome jak 

uchronić się przed zakażeniem wirusem HPV lub jak wcześnie je wykryć, dlatego bardzo ważne są 

akcje dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy nagłaśniane w mediach. 

Słowa klucze: profilaktyka, HPV, cytologia, media 
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Empathy in physiotherapy 
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The aim of the poster/presentation is to show the role of empathy in the physiotherapy. It is 

commonly known that patients expect the PTs to adopt the role of a psychologist. People living 

alone, in particular, need the PTs' attention to their life situation which often is the real cause of their 

medical condition. The rehabilitation meetings should be based on the rules of mutual respect and 

acceptance acknowledged both by the physiotherapist and the patient. The PT who can sense the 

patient's anxiety, fear, feeling of inferiority or being ignored has a chance to improve the patient's 

self-esteem in a difficult situation. Empathic involvement of the PT leads to a greater openness on 

the part of the patient which has a positive effect on the medical history collecting. In consequence, 

the PT can be more precise when making a diagnosis. Besides the obvious benefits that the patients 

have, the relation based on empathy gives the PT a feeling of job satisfaction. Additionally, it helps 

protect him/ her from a burn-out, bond with their patients and allow for smoother flow of emotions.  

Key words: empathy, patient, physiotherapist, communication, acceptance, relation 
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Wpływ mediów i środowisk opiniotwórczych na świadomość 
zdrowotną licealistów spożywających napoje energetyczne 
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 Opiekun naukowy: dr n. med. Halina Piecewicz-Szczęsna 

Wstęp: W ostatnich latach picie napojów energetycznych zyskało popularność wśród osób młodych. 

Dostrzegając duże zainteresowanie tego typu produktami, koncerny wprowadzają na rynek coraz 

szerszą ich gamę. W celach marketingowych zatrudniają znane osoby, wydając przy tym fortunę.  

Napoje energetyzujące zawierają olbrzymie ilości cukru oraz kofeiny. Substancje te spożywane w 

nadmiernych ilościach nie są obojętne dla zdrowia młodych organizmów. Uzależnienie od tego typu 

używek już w 2. dekadzie życia może skutkować w przyszłości patologiami kardiologicznymi, 

neurologicznymi oraz dobrostanu psychicznego.  

Cel pracy: Celem pracy jest zbadanie wpływu mediów i środowisk opiniotwórczych na świadomość 

zdrowotną licealistów spożywających energetyki.   

Materiały i metody: Wyniki uzyskano na podstawie przeprowadzonego internetowego badania 

ankietowego.  

Wyniki: W przeprowadzonej ankiecie uczestniczyło 812 osób, w wieku 15-19 lat. 34,2% licealistów 

pije energetyki okazjonalnie,  17,1% badanych kilka razy w tygodniu. Pomimo to 73,2% nie poleca ich 

picia. Jedynie 30,2% prawidłowo wskazało skład napojów energetycznych. 87,9%  ankietowanych 

twierdzi, iż od energetyków można się uzależnić. Dla większości reklamowanie napojów 

energetycznych przez znane osoby nie  wpływa na ich zakup. Dla 86,6% licealistów sięgnięcie po 

napój energetyczny było ich własną decyzją, jedynie 10 z nich (1,4%) zachęciły reklamy. 3,3% 

respondentów pije energetyki z powodu panującej mody. 93% ankietowanych zdaje sobie sprawę ze 

szkodliwości tych napojów. 59% licealistów zetknęło się z informacjami przekazywanymi przez media 

na temat szkodliwości energetyków, zaś 89% z nich chociaż raz widziało reklamę tego typu 

produktów.  

Wnioski:Licealiści nie są świadomi składu napojów energetycznych. Główną przyczyną sięgania po 

tego typu napoje są walory smakowe.  Media pomimo usilnych działań marketingowych nie są w 

stanie wpłynąć na wybory nastolatków. Poświęcają zbyt mało uwagi tematyce szkodliwości napojów 

energetycznych. 
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Użyteczność badania fizykalnego w dobie medycyny XXI wieku 

Izabela Jamróz, Sylwia Zdun, dr hab. n. med. Andrzej Prystupa 

Internistyczne SKN 

Badanie fizykalne od zawsze stanowi standard diagnostyki większości schorzeń. W związku z 

rozwojem nowoczesnych metod, badanie to nie zawsze jest w pełni wykorzystywane przez lekarzy. 

Badanie ankietowe przeprowadzono wśród osób biorących udział w kursie do specjalizacji z chorób 

wewnętrznych. Celem pracy było określenie stanu wiedzy lekarzy oraz użyteczność badania 

fizykalnego. Dodatkowo oceniono potrzebę zorganizowania kursów o tej tematyce.  

Ankieta została wypełniona przez 51 osób i zawierała 51 pytań dotyczących zastosowania badania 

fizykalnego w codziennej praktyce lekarskiej. 77% lekarzy uważało, że kurs badania fizykalnego był 

dobrze przeprowadzony na studiach. Pomimo, że 100% osób twierdziło, iż to badanie jest przydatne, 

aż 20% ankietowanych wykorzystuje badania dodatkowe zamiast niego. Badanie ankietowe 

wykazało, że istnieje potrzeba dokształcania lekarzy po studiach w tym zakresie.  

Bardzo ważnym jest przypominanie sobie i pogłębianie wiedzy na temat badania fizykalnego, 

ponieważ skraca ono cały proces diagnostyczny i jest podstawą w nawiązywaniu relacji lekarz – 

pacjent. 
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Postępy w komunikacji z pacjentem chorym na schizofrenię 
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1 
SKN przy Zakładzie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

W Polsce na schizofrenię choruje 385 tysięcy osób - ok. 1% społeczeństwa. Stwarza to więc duże 

prawdopodobieństwo, że lekarz w swojej praktyce będzie musiał wypracować odpowiedni model 

pracy z takim pacjentem. To niełatwe zadanie, gdyż przez lata wokół schizofrenii narosło wiele 

szkodliwych stereotypów, które mogą rzutować na relację lekarz- pacjent. Celem pracy jest  

przedstawienie najnowszych doniesień na temat percepcji pacjentów ze schizofrenią, które mogłyby 

przydać się  w terapii. 

Jedną z głównych trudności jest występowanie u pacjentów halucynacji – badania wskazują na 

powiązanie halucynacji słuchowych ze złymi interakcjami towarzyskimi i następczymi ciężkimi 

objawami depresji. Dobrym rozwiązaniem może być aplikacja mobilna charakteryzująca słuchowe              

i werbalne halucynacje, która dała zadowalające efekty u młodzieży we wczesnym początku 

psychozy. Podobny program - wysyłający wiadomości tekstowe ostrzegające pacjentów przed 

nawrotami choroby- również został pozytywnie zaopiniowany przez pacjentów. Badania nad teorią 

umysłu u pacjentów ze schizofrenią wykazały u nich niezdolność  do współczucia oraz świadomości 

popełnianego faux pas. Sugeruje się, że pomocna w prawidłowym rozróżnianiu przez nich emocji 

może być terapia kognitywna. Innym problemem jest mniejsza niż u ludzi zdrowych, adaptacja 

pacjentów do zmian podczas wzrokowej oceny otoczenia. Taki rezultat wykazały badania z użyciem 

masek japońskiego teatru Noh celem sprawdzenia umiejętności rozpoznawania twarzy  i oceniania 

stopnia jasności. 

Nowatorskim podejściem do terapii wydaje się postawa fenomenologiczna, w której lekarz odrzuca 

założenia i teorie, na których wcześniej się opierał, a skupia się na indywidualnych doświadczeniach 

pacjenta. W ten sposób może opracować dla chorego specjalne strategie postępowania,                            

które zapobiegałyby uczuciu „zamrożenia” lub paraliżu. Potrzeba jednak więcej danych na temat 

odczuć tych osób, aby podnosić poziom komunikacji z nimi. 



 

 33 
 

Komunikacja niewerbalna w pracy pielęgniarki. 

Jadwiga Bąk
1
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Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Medycznej przy Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wstęp. Pielęgniarstwo to „nauka i sztuka służąca jednym z najwyższych ludzkich wartości: życiu i 

zdrowiu. Jest nierozerwalną częścią systemu opieki zdrowotnej obejmującej promocję zdrowia, 

zapobieganie chorobom, opiekę nad chorymi, przywracanie zdrowia oraz tworzenie polityki 

zdrowotnej i polityki promowania zdrowia przez całe życie populacji”. Biorąc pod uwagę 

problematykę komunikacji interpersonalnej i jej związek z praktyką pielęgniarską można zauważyć, iż 

w ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie zagadnieniami bezsłownej wymiany informacji 

(komunikatów) pomiędzy zespołem pielęgniarskim, a pacjentami. Komunikację niewerbalną można 

podzielić na dwie ogólne kategorie: zachowania niewerbalne i elementy pozabehawioralne (czyli inne 

niż zachowania). Zachowania niewerbalne to wszystkie zachowania- inne niż werbalne - w procesie 

komunikacji. Do niewerbalnych aktów komunikacyjnych zalicza się kontakt wzrokowy i takie jego 

elementy jak  jakość i długość spojrzeń, mimikę twarzy, gestykulację, proksemikę, dotyk i kontakt 

fizyczny, dźwięki paralingwistyczne, kanał wokalny oraz postawę ciała. Niewerbalna komunikacja 

pozabehawioralna nie wiąże się bezpośrednio z konkretnymi zachowaniami, ale ma wpływ na 

charakter i przebieg komunikacji pielęgniarki z pacjentem. Są to fizyczne cechy organizmu; artefakty 

(przedmioty takie jak: biżuteria, kosmetyki, odzież itd.); czynniki środowiskowa (tzn. hałas, 

temperatura powietrza, otoczenie itd.) oraz czas spotkania (w tym  m. in. rozpoczęcie, zakończenie 

rozmowy). 

Cel. Przedstawienie komunikacji niewerbalnej w pracy pielęgniarki, która odgrywa zasadniczą rolę w 

ustalaniu relacji międzyludzkich, wyrażaniu preferencji, sympatii oraz uczuć.  

Podsumowanie. Niejednokrotnie stan fizyczny i psychiczny pacjenta na tyle utrudnia lub nawet 

uniemożliwia rozmowę, że przekaz pozawerbalny staje się jedną płaszczyzną na jakiej możliwa jest 

komunikacja z personelem pielęgniarskim. Umiejętność odczytywania komunikatów niewerbalnych, 

może okazać się przydatne w poznawaniu osobowości pacjenta, jego potrzeb oraz nastawienia do 

procesu pielęgnowania oraz procesu terapeutycznego.  
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Błąd medyczny i jego wpływ na relacje pacjent- lekarz 

Anita Błachut, Paweł J. Pawlica, Maria Całka  

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Za błąd medyczny powszechnie przyjmuje się odstępstwo od przyjętych standardów postępowania 

lekarskiego, określonych aktualną wiedzą i doświadczeniem medycznym. Konsekwencjami tego są 

negatywne skutki dla zdrowia/ życia osoby poddanej jakimkolwiek interwencjom medycznym. Błędy 

medyczne są poważnym problemem zdrowia publicznego i przyczyną zgonów na świecie. Skutki 

działań mających na celu zapobieganie lub zmniejszanie występowania błędów medycznych takich 

jak np. szkolenia i wdrażanie nowych procedur medycznych wpływają na kulturę bezpieczeństwa 

organizacji, a co za tym idzie na personel i pacjentów. Kadra medyczna może w takim momencie 

przyjąć postawę asekuracyjną, utrudniająca lub ograniczającą kontakty z pacjentami. Rozpatrując 

wpływ błędów medycznych post factum na relacje pacjent- lekarz można je sprowadzić do ich 

skutków pozytywnych i negatywnych. Pozytywne konsekwencje, to większa dbałość i precyzja o 

wykonywane przez lekarzy procedur medycznych oraz lepsza współpraca z pacjentami. Negatywne 

aspekty mogą spowodować brak zaufanie pacjenta i lekarza, odczuwanie strachu przed działaniami 

medycznymi, zniekształcony obraz pracy i zachowania profesjonalisty oraz decyzji podejmowanych 

przez pacjenta. Pełne ujawnienie pacjentom wypadków lub błędów medycznych, uczciwe 

odszkodowania za błędy oraz ciągłe zwracanie uwagi na relacje między pacjentami i lekarzami 

poprawiają zapobieganie i współpracę stron zaangażowanych w działania medyczne. Zalecenia, które 

mogą być pomocne dla lekarza to m.in. potwierdzenie swojego błędu pacjentowi lub jego rodzinie, 

omówienie sytuacji z zaufanym kolegą, szukanie profesjonalnej porady oraz przegląd sukcesów i 

osiągnięć medycznych lekarza. Zwiększenie społecznej świadomości zapobiegania i istnienia błędów 

medycznych to za mało na wykształcenie prawidłowych relacji pacjent- lekarz w systemie ochrony 

zdrowia, potrzebna jest transparentność w działaniu każdej ze stron związanej z procesem 

terapeutycznym. 
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pacjentem hospitalizowanym- przegląd piśmiennictwa. 
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Wstęp. Każda choroba jest dla pacjenta sytuacją trudną, wyzwalającą lęk i stres oraz budzącą wiele 

negatywnych emocji. Komunikacja pełni istotną rolę w łagodzeniu lęku i stresu, zmniejszaniu 

negatywnych emocji i odczuć. Polega na nawiązaniu z pacjentem właściwego kontaktu oraz 

stworzeniu poczucia bezpieczeństwa, wytworzeniu wzajemnej współpracy. Komunikacja mieści się w 

zakresie obowiązków zawodowych pielęgniarki i jest istotnym elementem procesu pielęgnowania 

pacjenta. 

Cel pracy. Celem pracy była analiza wyników badań dostępnych w polskim piśmiennictwie naukowym 

na temat komunikacji między pielęgniarką a pacjentem hospitalizowanym.  

Materiał i metoda. Zastosowano przegląd piśmiennictwa naukowego z lat 2010-2019. Zastosowano 

wieloetapowy proces wyboru prac zidentyfikowanych w procesie wyszukiwania zgodnie z przyjętymi 

kryteriami włączenia do analizy, a następnie poddawano prace krytycznej ocenie. 

Wyniki. W wyniku przeszukania baz internetowych wyodrębniono 5 prac, które spełniały kryteria 

włączenia do analizy. Dominującą metodą badawczą była metoda sondażu diagnostycznego. Analiza 

opublikowanych wyników badań pozwoliła na wyodrębnienie następujących kategorii zagadnień 

dotyczących komunikacji interpersonalnej między pielęgniarką a pacjentem hospitalizowanym: jakość 

komunikacji między pielęgniarką a pacjentem z perspektywy pacjenta; wiedza pielęgniarek na temat 

znaczenia komunikacji w zawodzie i jej elementów składowych w relacjach z pacjentami; styl 

komunikacji interpersonalnej stosowany w relacji między pielęgniarką a pacjentem.  

Wnioski. Komunikacja interpersonalna, werbalna i pozawerbalna jest istotnym elementem opieki 

pielęgniarskiej. Zarówno pielęgniarki jak i pacjenci zauważają konieczność doskonalenia umiejętności 

wzajemnego komunikowania się. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę dalszych badań w zakresie 

komunikacji interpersonalnej w relacji pielęgniarka-pacjent. Konieczne wydaje się prowadzenie 

systematycznej edukacji w postaci szkoleń i kursów z zakresu prawidłowej komunikacji z pacjentem 

hospitalizowanym. 

Słowa kluczowe: komunikacja interpersonalna, pacjent, pielęgniarka. 
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Wstęp: Media posiadają techniki wpływające na postrzeganie sztuki lekarskiej przez społeczeństwo. 

Są podstawowym źródłem informacji dla ogółu ludności. 

Cel pracy: Przedstawienie obrazu medycyny w mediach i społeczeństwie. 

Materiał i metody: Badania przeprowadzono za pomocą autorskiej ankiety. Zebrano 210 

kwestionariuszy i poddano analizie. 

Omówienie wyników: W badaniu wzięli udział mężczyźni (29%) oraz kobiety (71%) w zróżnicowanym 

wieku, z których blisko 40% studiowało lub studiuje kierunek medyczny. Analiza wykazała, że 

zdecydowana większość opiniodawców chodziła na wizyty lekarskie kilka razy w roku (53,8%). 

Odczucia ankietowanych zarówno przed i po consilium były zbliżone.  

Z badań wynikało również, że około 75% osób śledziło tematy związane ze służbą zdrowia w mediach. 

Według połowy respondentów środki masowego przekazu ukazały negatywny obraz kompetencji 

specjalistów. Natomiast sami ankietowani w blisko 80% przyjęli odmienne stanowisko w tej kwestii. 

Respondenci  

w 87% wykazali się zaufaniem do swojego lekarza. Z kolei zdaniem „czwartej władzy” lekarze w 

niezrozumiały sposób przekazywali informacje o chorobie (60%), nie mieli czasu na właściwe 

przeprowadzenie badania (69%), a także przejawiali negatywne cechy m.in. nieczułość (46,2%) oraz 

niedokładność (39%). Jednak zarówno media, jak i społeczeństwo wskazywały na wypalenie tej grupy 

zawodowej (po około 65%) oraz na nierówny dla wszystkich dostęp do świadczeń medycznych. Za 

nieprzychylnym bądź neutralnym ogólnym wizerunkiem służby zdrowia kreowanym przez media 

opowiedziało się 89,5% badanych. Natomiast około 70% respondentów ma inne zdanie  

w tej kwestii. 

Wnioski: Dane sugerują, że media wpływają na wizerunek służby zdrowia. W oparciu o analizę 

potwierdzono ich negatywne działanie. 

Słowa kluczowe: media, społeczeństwo, medycyna, lekarz, wizerunek 
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Kontakt diagnostyczny. Opór 

Dominika Zarosińska 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Celem prezentacji jest przypomnienie i usystematyzowanie podstawowych elementów obecnych w 

każdej relacji  diagnostycznej. Wśród technik nawiązywania kontaktu podkreślona zostaje rola 

pierwszego wrażenia (tzw. efekt hallo), zachowanie prawidłowego dystansu między partnerami 

relacji oraz rola pierwszych pytań. Wskazane są także najczęstsze czynniki utrudniające nawiązanie 

kontaktu i techniki pozwalające na jego podtrzymanie (akceptacja, zrozumienie, zainteresowanie, 

aktywne słuchanie, klaryfikacja, parafraza, odzwierciedlanie, milczenie). Wymienione zostają więc 

sygnały oporu, który naturalnie występuje w relacji diagnosta-badany, jego źródła oraz techniki 

radzenia sobie z nim. 

. 
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I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego UM w Lublinie 

Pojęcia jak i kryteria zdrowia i choroby ewoluują wraz ze zmianami społecznymi, ekonomicznymi, 

warunkami środowiskowymi jak również stylem życia danej społeczności. Praca na przykładzie 

niewydolności narządów głównie nerek spróbuje przedstawić chociaż po krótce bardzo rozległy 

temat.  

Już Hipokrates zauważył pierwsze objawy chorób nerek, w XV w powiązano ze sobą wytwarzanie 

niewielkiej ilości moczu ze zmniejszeniem nerek, ale dopiero w 1836r po raz pierwszy została opisana 

niewydolność nerek. Około połowy XIXw kilka zasadniczych odkryć pozwoliło na szerszy rozwój 

chirurgii w tym transplantologii narządowej. Początek XXw to rozwój chirurgii naczyniowej, 

identyfikacja antygenów grup krwi AB0, przeszczepy ksenogeniczne. Lata 40-50 ubiegłego stulecia to 

rozwój hemodializ. W latach 60 dokonał się przełom – przetoki tętniczo -żylne i postęp w budowie 

nowych dializatorów. Dostęp do hemodializ był ograniczony, transplantacje były cały czas zabiegami 

eksperymentalnymi. Wprowadzano chemiczną immunosupresję (1960-63), steroidy (1964), próbę 

krzyżową (1967). Kolejne kroki milowe to wprowadzenie cyklosporyny A (1978), przeciwciał 

monoklonalnych (1980). Społeczeństwo jest bardziej świadome zagrożeń współczesnego życia jak i 

bardziej świadome możliwości medycyny. Zmieniają się kryteria dawców jak i biorców narządów. 

Aktualnie wykonywane są  przeszczepy i narządów i tkanek i komórek, przeszczepy wielotkankowe i 

kilku narządów równocześnie, narządy pobierane są od zmarłych i od żywych dawców. Jest większy 

dostęp do stacji dializ, chorzy mają możliwość dializ otrzewnowych. Postęp idzie dalej, rozwija się 

inżynieria biomedyczna, trwają prace nad narządami bionicznymi. Jak wyglądał człowiek chory wieki 

temu a jak współcześnie wygląda człowiek z schyłkową niewydolnością nerek, niewydolnością serca 

czy innego narządu? Pacjent kiedyś – pacjent teraz… 



 

 39 
 

Wyzwania komunikacyjne w opiece nad pacjentem po 
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Komunikacja z pacjentem po przeszczepie nerki jest obarczona wieloma wyzwaniami, które wynikają 

ze specyfiki i złożoności jednostki chorobowej jaką jest niewydolność nerek oraz sposobu leczenia 

metodą przeszczepienia nerki. Jednym z wyzwań komunikacyjnych jest fakt, iż rozmowy o 

przeszczepieniu nerki jako leczeniu niewydolności nerek należy rozpocząć przed przeszczepieniem 

narządu, bo już na dializach a nawet przed ich rozpoczęciem w przypadku przeszczepu 

wyprzedzającego. Wymaga tego przygotowanie fizyczne i emocjonalne chorego z niewydolnością 

nerek do leczenia jakim jest przeszczep narządu. Zadaniem nefrologa jest przybliżyć tematykę 

przeszczepienia nerki jako skutecznej metody leczenia niewydolności nerek, powiedzieć o korzyściach 

i zagrożeniach przeszczepienia narządu, uzyskać akceptację tej formy leczenia oraz doprowadzić do 

wpisu na KLO. Kolejnym wyzwaniem są zmieniające się warunki (oddział nefrologii, chirurgii 

transplantacyjnej, poradnia transplantacyjna), różne ośrodki położone na terenie całego kraju, różni 

lekarze prowadzący. Istotnym jest fakt, że po przeszczepie nerki, aż do czasu wypisania ze szpitala 

biorcy nerek od 1 dawcy przebywają w tej samej sali bez podziału na płeć. Doktor podczas każdej 

wizyty bada i rozmawia z każdym z pacjentów w obecności tego drugiego, co utrudnia swobodną 

rozmowę i poruszanie intymnych tematów, których po przeszczepieniu nerki jest wiele (pielęgnacja 

układu moczowego, seksualność, rozrodczość, potencja). Ważnym wyzwaniem komunikacyjnym jest 

zbudowanie zaufania pomiędzy pacjentem a nowo poznanym lekarzem chirurgiem 

przeszczepiającym pacjentowi narząd oraz skuteczne wyedukowanie pacjenta tuż po zabiegu 

transplantacji, tak by mógł on bez oporów przyjąć i wdrożyć w życie zalecenia lekarskie, kompletnie 

odmienne od tych wydawanych przez doktora z dializ. Im skuteczniejsza komunikacja, tym większa 

wiedza, samodzielność i lepsza współpraca pacjenta z lekarzem, co jest niezbędnym warunkiem 

leczenia metodą przeszczepienia. 
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Ciężka choroba w jej terminalnym stadium swym obciążającym wpływem obejmuje cały system 

rodzinny, skutkując zmianą pełnionych w nim ról i wymuszając postawienie chorego w jego centrum. 

Komunikacja z rodziną pacjenta, która oczekuje wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości, jest 

jednym z ważniejszych aspektów pracy lekarza opiekującego się osobą w terminalnym stadium 

choroby.   

Celem pracy było przedstawienie aspektów komunikacji pracowników służby zdrowia z rodziną 

pacjenta w terminalnej fazie choroby nowotworowej.   

Metodę badawczą stanowiła analiza literatury. Posłużono się pozycjami dostępnymi w bazie 

PubMed, Scopus i Google Scholar nie starszymi niż 5 lat.   

Cechy charakterystyczne rodzin pacjentów onkologicznych to: utrzymywanie homeostazy, 

wzmożenie zapotrzebowania na bliskość, zatarcie granic pomiędzy członkami rodziny, ograniczenie 

komunikacji. Zaznacza się szczególną rolę personelu medycznego w zapewnieniu potrzeby bliskości 

poprzez życzliwą i rzeczową rozmowę z rodziną. Skutkuje to uformowaniem się jednego z modeli 

interakcji otoczenia z chorym umierającym, w zależności od stosunków rodzinnych: zamkniętej 

świadomości, podejrzewania, wzajemnego udawania bądź otwartej świadomości. Ponadto, rolą 

personelu medycznego w utrzymaniu homeostazy życia rodzinnego powinno być wspieranie 

zacierania granic pomiędzy członkami rodziny w postaci zapewnienia satysfakcjonującego dostępu do 

informacji medycznej. Ułatwia to rodzinie zrozumienie sytuacji chorego i wyznaczenie nowych ról 

społecznych  po uprzedniej dezorganizacji hierarchii w tej komórce społecznej.  

Rola personelu medycznego w komunikacji z rodziną pacjenta chorego nowotworowo jest 

wielowymiarowa i wymaga współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych. Rozwiązanie 

wspomnianych trudności jest możliwe dzięki umiejętnościom przekazania przez lekarzy diagnozy 

bolesnej dla pacjenta i jego rodziny, z poszanowaniem cech rodzin osób terminalnie chorych oraz jej 

przyjęcia przez zainteresowanych. 
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Asertywność w relacji lekarza z pacjentem jako istotna zaleta w 
pracy profesjonalisty 
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1 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

                            

Asertywność, to termin, który w psychologii oznacza posiadanie i artykułowanie własnego zdania 

oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i obszaru 

psychicznego innych osób oraz własnych. Taka postawa psychologiczna charakteryzuje się brakiem 

zachowań agresywnych, a także obroną własnych praw w kontaktach społecznych. Asertywność to 

nie agresywność! Bycie asertywnym jest sposobem zachowania, który wymaga komunikowania 

własnych uczuć, obaw, pomysłów i potrzeb innym ludziom w sposób jasny i bezpośredni, ale bez 

poniżania lub naruszania praw innych osób. Wypowiedzi asertywne wskazują na poczucie osobistej 

odpowiedzialności za własne myśli i uczucia, a także na uczciwość i rzetelność. Asertywność stanowi 

behawioralny kompromis pomiędzy nieefektywnymi biernymi a agresywnymi reakcjami. Bierność 

stanowi nadmierne przywiązywanie uwagi do zdania i potrzeb innych, a ukrywaniem lub 

ograniczaniem osobistych opinii i potrzeb. Nadmierna koncentracja na innych wokół może być 

strategią unikania konfliktów i utrzymania artykulacji komunikatu. Wszyscy zaangażowani w relacje 

lekarz- pacjent (zespół) powinni mieć możliwość otwartego wypowiadania swojego zdania, 

zaprezentowanie własnego punktu widzenia, dyskusję i wyrażenie opinii o zastosowanych 

rozwiązaniach. Według dr A. Ratajskiej lekarz staje się prawdziwie asertywny, kiedy ma do siebie 

pełne zaufanie, wysoką samoocenę i pewność siebie, w racjonalny sposób ufa innym, a w relacjach z 

pacjentem jest szczery, autentyczny, otwarty i uczciwy. Asertywność wpływa na komunikację lekarza 

z  pacjentem i buduje terapeutyczną motywację w tej relacji, sprzyja również tworzeniu zaufania, 

poprawie komunikacji interpersonalnej, aktywizując dodatkowe zasoby osobiste lekarza, takie jak: 

umiejętność udzielania wsparcia i empatii. Umożliwia to poprawienie umiejętności komunikacyjnych 

lekarza     

https://www.mp.pl/komunikacja/wyklady/214804,komunikacja-lekarza-z-pacjentem-budujaca-terapeutyczna-motywacje-w-chorobach-przewleklych
https://www.mp.pl/komunikacja/wyklady/214804,komunikacja-lekarza-z-pacjentem-budujaca-terapeutyczna-motywacje-w-chorobach-przewleklych
https://www.mp.pl/komunikacja/wyklady/214804,komunikacja-lekarza-z-pacjentem-budujaca-terapeutyczna-motywacje-w-chorobach-przewleklych
https://www.mp.pl/komunikacja/wyklady/214804,komunikacja-lekarza-z-pacjentem-budujaca-terapeutyczna-motywacje-w-chorobach-przewleklych
https://www.mp.pl/komunikacja/wyklady/214804,komunikacja-lekarza-z-pacjentem-budujaca-terapeutyczna-motywacje-w-chorobach-przewleklych
https://www.mp.pl/komunikacja/wyklady/214804,komunikacja-lekarza-z-pacjentem-budujaca-terapeutyczna-motywacje-w-chorobach-przewleklych
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Wstęp: Post Traumatic Stres Disorder/ Zespół stresu pourazowego jest zaburzeniem psychicznym 

wynikającym z przeżycia traumy, która przekracza zdolności osoby do adaptacji. Trauma może mieć 

swoją przyczynę w działaniach wojennych, doświadczeniach przemocy domowej, gwałtów, czy też 

kataklizmów.  

Cel pracy: Przedstawienie aktualnie stosowanych terapii behawioralnych w leczeniu pacjentów 

dotkniętych Zespołem stresu pourazowego 

Materiał i metody: Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu, danych klinicznych 

dokumentujących  przebieg terapii z zastosowaniem metod behawioralnych w tym muzykoterapii, 

terapii z zastosowaniem VR (Virtual Reality) oraz Yogi i  Mindfullness  

Wyniki: W 2 badaniach  z wykorzystaniem VR na grupie 21 weteranów z PTSD stwierdzono znaczne 

zmniejszenie objawów, a zmiany te utrzymywały się podczas 6-miesięcznej oceny kontrolnej. W 

badaniu na grupie 13 osób, które przeżyły zamach na WTC, stwierdzono zmniejszenie objawów po 

terapii VR, w porównaniu do listy osób oczekujących, na podstawie obserwacji lekarza. 

Badania pilotażowe przeprowadzone w 2018 roku, na grupie 33 weteranów wykazały zmniejszenie 

objawów PTSD o 22% wg skali PCLC po zastosowaniu muzykoterapii w ramach programu „Guitars for 

vets”, inne badania przeprowadzone na losowej grupie 18 weteranów wykazało zmniejszenie 

objawów o 17.6 punktów w skali PCL-M z  poziomu 47.7 punktów, po 10 tygodniowej terapii z 

wykorzystaniem Yogi i technik mindfullness.  

Wnioski:  Wymienione techniki terapii behawioralnych, stosowane wraz z z terapią Przedłużonej 

Ekspozycji lub samodzielnie  wykazują satysfakcjonującą klinicznie skuteczność w redukcji lęku, 

zaburzeń depresyjnych, a także przywracaniu prawidłowych relacji społecznych u chorych 

dotkniętych PTSD.   

Słowa kluczowe: PTSD, zespół stresu pourazowego, terapie behawioralne 



 

 43 
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Wstęp: Serwisy internetowe o tematyce medycznej stają się coraz bardziej popularne, pacjenci 

najczęściej poszukują informacji o specyficznych chorobach wpisując w wyszukiwarkę występujące u 

nich objawy. Jest to powszechnie dostępne, darmowe i anonimowe źródło informacji, dzięki czemu 

tak wielu z niego korzysta. Ogromna ilość wiedzy zawartej na stronach internetowych stanowi duży 

potencjał i może być różnie wykorzystana przez pacjentów, ale też lekarzy. Dr. Google może stać się 

bardzo użytecznym narzędziem w edukacji pacjenta, jeżeli będzie on korzystał z rzetelnych źródeł 

informacji.  

Cel pracy, metoda badawcza: Celem pracy jest przedstawienie powodów, dla których pacjenci 

poszukują informacji w Internecie, wad i zalet takiego źródła wiedzy oraz możliwości wykorzystania 

go do edukacji pacjenta. 

Metodę badawczą stanowi analiza literatury przedmiotu. 

Wyniki i wnioski: Przeczytane w Internecie treści mogą wpływać na relację lekarz– pacjent. Brak 

czasu w gabinetach lekarskich sprawia, że ciężko jest przekazać wszystkie szczegóły pacjentowi 

odnośnie jego jednostki chorobowej. Polecenie edukacji na sprawdzonych stronach Internetowych 

może przynieść wiele korzyści zarówno dla lekarza jak i pacjenta.   

Dr. Google ma wiele zalet, ale nie jest wolny od wad. Lekarz podczas wizyty z chorym, który wcześniej 

przeczytał informacje w sieci może zareagować na 3 różne sposoby: autorytarnie zignorować starania 

pacjenta, co obniża satysfakcję chorego, potraktować je poważnie i docenić wysiłek pacjenta, nawet 

w sytuacji, gdy lekarz nie zgadza się z nimi, co nie wpływa na satysfakcję z wizyty oraz nawiązać dialog 

z pacjentem, zweryfikować źródła, z których korzystał i wyjaśnić wszelkie pytania oraz wątpliwości. 

Internet, jako źródło medycznej wiedzy ma duży potencjał, a polecanie pacjentowi edukacji o 

chorobie na rzetelnych stronach internetowych, może w stopniu znacznym przynieść korzyści dla 

pacjenta oraz ułatwić pracę lekarza. 
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Cel: Zebranie  informacji na temat roli rodziców/ opiekunów w procesie domowej terapii ręki 

spastycznej u dzieci z połowiczą postacią mózgowego porażenia dziecięcego (mpd). 

Podstawowe założenia: Ważnym krokiem w terapii kończyn górnych u dzieci z mpd jest trening w 

życiu codziennym, odbywający się przede wszystkim podczas aktywności wykonywanych w domu, 

pod kontrolą rodziców/ opiekunów, co  umożliwia uniezależnienie od podmiotów leczniczych. 

Terapia tego typu  staje się coraz częstsza w ostatnich latach, a co za tym idzie poświęca się jej coraz 

więcej uwagi. Usprawnianie w warunkach domowych pod opieką przeszkolonych rodziców/ 

opiekunów, okazuje się być ważnym i potrzebnym etapem kompleksowej rehabilitacji. Daje ono 

dziecku większą swobodę, możliwość kontynuowania rehabilitacji w domu, wykorzystując większą 

liczbę powtórzeń. Umożliwia ciągłość terapii w przypadku występowania częstych ograniczeń 

finansowych oraz problemów z dostępnością do procedur fizjoterapeutycznych w placówkach 

medycznych. Programy te wpływają m.in. korzystnie na utrzymanie pozytywnych efektów 

prowadzonej terapii, zwiększają zaangażowanie rodziców/ opiekunów oraz wzmacniają ich pozycję, 

przyczyniając się do wytworzenia relacji partnerskich między rodzicami/ opiekunami a terapeutami. 

Sytuacja taka umożliwia zaistnienie wymiany informacji, uczenie się od siebie nawzajem, oraz 

dzielenie się spostrzeżeniami na temat procesu rehabilitacji dziecka.  

Rodzice powinni komunikować się z fizjoterapeutą w razie wątpliwości, przestrzegać wszelkich 

przedstawionych przez niego zasad i pamiętać o prawidłowej pozycji dziecka w trakcie ćwiczeń oraz 

zachęcać je do aktywnego uczestnictwa. Planując terapię należy pamiętać, iż musi ona być 

bezpieczna, dostosowana do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka jak też w sposób 

maksymalny wykorzystywać funkcje ręki. 

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, terapia ręki, rodzice/ opiekunowie, wymiana 

informacji, komunikacja  
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Niniejsza praca opiera się na przeglądzie badań dotyczących telemedycyny i skupia się na jej formach, 

możliwościach i zagrożeniach. Na jednym z krańców telemedycyny znajdują się strony internetowe, 

na których interakcje między osobą poszukującą informacji a lekarzem, są pośrednie. Lekarz nie jest 

odpowiedzialny przed pacjentem za udzielone porady. Dalej istnieją interakcje, które są bardziej 

bezpośrednie, wiążące się z większą odpowiedzialnością. Przykładem może być strona internetowa 

poświęcona zdrowiu, gdzie pacjenci zadają konkretne pytanie dotyczące zdrowia, na które lekarz 

oferuje zindywidualizowaną odpowiedź, która może zawierać zalecenie osobistego spotkania z 

lekarzem. Występują także usługodawcy tytułowani jako „wirtualne szpitale” koordynujące 

współprace między medykami. Zwolennicy telemedycyny podkreślają, jak telekomunikacja otwiera 

nowe wymiary opieki nad pacjentem, co zostaje potwierdzone w wielu badaniach. Przegląd 65 

badań, w których role odgrywały teletechnologie, wykazały znaczną poprawę wyników zdrowotnych 

osiąganych przez opiekunów pacjentów chorych na choroby przewlekłe. Krytycy są bardziej ostrożni, 

zaznaczają obecne wyzwania wdrożeniowe dotyczące zaopatrzenia w technologie i nieznajomości jej 

obsługi przez pacjentów. Nowa technologia w dziedzinie zdrowia rodzi stare zagrożenia związane z 

prywatnością relacji lekarza z pacjentem. Choć pojawiają się sprzęty elektroniczne (stetoskopy, 

otoskopy) gotowe do użycia dla pacjenta i wysłania informacji do lekarza, wciąż nie pokrywają one 

całego badania fizykalnego. Niezależnie od pojawienia się nowych modeli opieki, podstawowe 

obowiązki etyczne lekarzy nie ulegają zmianie. W każdym modelu pacjenci muszą mieć pewność, że 

lekarze przedkładają dobro pacjenta nad inne interesy, zapewniają kompetentną opiekę, a także 

szanują prywatność pacjentów. Dopóki telemedycyna nie będzie w stanie sprostać warunkom 

stawianym medycynie konwencjonalnej, nie może być stawiana w hierarchii wyżej niż ona. 
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Wstęp: W celu prawidłowego leczenia schorzeń związanych z ludzką psychiką, niezbędna jest pomoc 

psychologów, psychiatrów bądź psychoterapeutów. Niestety, korzystanie z tego typu pomocy często 

jest negatywnie odbierane przez społeczeństwo, co zniechęca wiele osób do sięgania po porady 

specjalisty. Postanowiono w związku z tym zbadać opinię społeczeństwa na temat korzystania z 

pomocy psychologów bądź psychiatrów, co może w znaczący sposób przyczynić się do znalezienia 

przyczyn obecnego stanu rzeczy. 

Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie opinii społeczeństwa na temat korzystania z pomocy 

psychologów bądź psychiatrów oraz przedstawienie najczęstszych problemów. 

Materiał i metody: Metodę badawczą stanowi autorski kwestionariusz „Badanie opinii 

społeczeństwa na temat korzystania z pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej”, składający się z 

dwóch części – ogólnej, zawierającej 11 pytań i metryczkę oraz szczegółowej, przeznaczonej dla osób 

korzystających z pomocy psychologa bądź psychiatry, która zawiera 9 pytań. Zebrano 238 odpowiedzi 

w części ogólnej oraz 116 w części szczegółowej, które następnie poddano analizie statystycznej. 

Wnioski: Wszyscy badani przyznają, że w życiu codziennym spotykają się z problemami – najczęściej 

podawanymi odpowiedziami są: problemy rodzinne, związane z relacjami interpersonalnymi oraz z 

pracą i nauką. Ponad 70% badanych uważa, że dostęp do pomocy psychologicznej bądź 

psychiatrycznej nie jest łatwy. Czynnikami, które warunkują taki stan rzeczy są najczęściej wysokie 

koszty wizyty (50,8% odpowiedzi), problem z podjęciem decyzji o konieczności zasięgnięcia porady 

specjalisty (48%), długi czas oczekiwania na wizytę (40,8%) oraz problem z wyborem odpowiedniego 

specjalisty (39,5%). Dodatkowo, niemal 60% ankietowanych spotkała się z krytyką wizyt u psychologa 

bądź psychiatry, z czego 37,9% wśród osób z najbliższego otoczenia. Pomimo tego, niemal połowa 

badanych korzystała z pomocy psychologa (16%), psychiatry (5%), pedagoga szkolnego (4,2%) bądź 

więcej niż jednego specjalisty (23,4%). Ponad 78% osób, które miały kontakt ze specjalistą, 

odczuwało lęk przed wizytą. Najczęściej związany był z diagnozą (33,6%), nieskutecznością terapii 

(25%) oraz opinią osób z najbliższego otoczenia (9,5%). Pomimo lęku, tylko 5,2% badanych spotkała 

się z negatywnym odbiorem faktu, że zasięgnęli porady specjalisty. Zwiększanie świadomości 

społecznej w zakresie pozytywnych aspektów korzystania z pomocy psychologów bądź psychiatrów 

może w znaczący sposób wpłynąć na zmianę opinii społeczeństwa w tej kwestii. Może to przynieść 

wiele korzyści osobom borykającym się z problemami psychicznymi, a także zmniejszyć ich lęk przed 

wizytą u specjalisty. 

Słowa kluczowe: Komunikacja, symulacja, centrum symulacji, nauka, medycyna 
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Wstęp: Jednym z kluczowych aspektów procesu terapeutycznego jest odpowiednia komunikacja, 

zarówno pomiędzy lekarzem a pacjentem, jak i pomiędzy członkami zespołu 

medycznego.Umiejętność jasnego i spójnego komunikowania się pozwala na znaczące poprawienie 

komfortu chorego, umożliwia przekazywanie niepomyślnych wiadomości w przystępny sposób, a 

także poprawia efektywność pracy zespołu w trakcie pracy pod presją czasu. Naukę komunikacji 

umożliwia wprowadzenie do systemu kształcenia medycznego zajęć opartych o symulację medyczną 

oraz z udziałem standaryzowanych pacjentów. 

Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie wartości płynących z umiejętności odpowiedniej 

komunikacji oraz prezentacja narzędzi, umożliwiających naukę komunikowania się. 

Materiał i metody: Metodę badawczą stanowi analiza literatury przedmiotu oraz badanie ankietowe 

przeprowadzone na grupie 224 studentów uczelni medycznych „Opinia studentów uczelni 

medycznych na temat zdobywania umiejętności praktycznych na fantomach” 

Wnioski: Wprowadzenie do programu nauczania zajęć opartych na symulacji medycznej może mieć 

kluczowe znaczenie w nauce poprawnej komunikacji. W badaniu „Experiences in using immersive 

virtual characters to educate medical communication skills” wykazano, że dzięki takim zajęciom, 

studenci mogą zmierzyć się z problematycznymi i trudnymi emocjonalnie sytuacjami takimi, jak 

przekazywanie niepomyślnych diagnoz bez narażania na stres pacjentów. W badaniu 

przeprowadzonym z udziałem studentów oraz lekarzy wykazano, że kontakt z wirtualnym pacjentem 

jest bardzo zbliżony do relacji z prawdziwym człowiekiem, a tego typu rozwiązania mają duży 

potencjał edukacyjny. 

Wyniki autorskiej ankiety świadczą o dużym zainteresowaniu studentów uczelni medycznych 

zajęciami symulacyjnymi. Ponad polowa uczestników przyznaje, że zdobyte na zajęciach umiejętności 

okazały się przydatne w praktyce szpitalnej, a aż 87% uważa, że taka forma zajęć jest potrzebna. 

Niemal 70% ankietowanych wyraża chęć uczestnictwa w większej ilości zajęć symulacyjnych. 

Słowa kluczowe: Komunikacja, symulacja, centrum symulacji, nauka, medycyna 
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Wstęp: Komunikacja pomiędzy personelem medycznym a pacjentem jest jednym z najważniejszych 

elementów składowych procesu diagnostycznego. Niestety, nie wszyscy pacjenci maja możliwość 

werbalnej komunikacji z pracownikami szpitala. Istnieje grupa pacjentów, która z rozmaitych 

przyczyn straciła możliwość werbalnego wyrażania swoich potrzeb, odczuć, emocji czy bólu. 

Znalezienie drogi komunikacji z nimi może w znaczący sposób przyczynić się do poprawy rezultatów 

terapii. Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie metod komunikacji z osobami pozbawionymi 

możliwości mówienia oraz korzyści z nich płynących. Materiały i metody: Metodą badawczą jest 

analiza literatury przedmiotu w zakresie technik komunikacji z pacjentami pozbawionym możliwości 

mówienia. Wnioski: Wyniki badania “Exploring the scope of communication content of mechanically 

ventilated patients” wskazują, ze pacjenci pozbawieni możliwości werbalnego komunikowania swoich 

potrzeb i czują się sfrustrowani niemożliwością ich wyrażania. Autorzy badania podkreślają ważną 

rolę dobierania odpowiednich strategii komunikacyjnych do konkretnego pacjenta, aby dać mu jak 

największą możliwość wyrażania nie tylko podstawowych potrzeb, ale także kwestii emocjonalnych i 

psychologicznych. W przypadku pacjentów wentylowanych mechanicznie można zastosować 

narzędzia komunikacyjne w formie tabletów z odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiających 

komunikację z personelem również wyposażonym w tego typu urządzenia. Badanie “Use of 

Communication Tools for Mechanically Ventilated Patients in the Intensive Care Unit” wykazało, że 

taka strategia może w wielu przypadkach okazać się bardzo pomocna oraz przynieść pozytywne 

efekty związane z komfortem pacjenta, a także zredukować jego frustrację związaną z niemożliwością 

porozumiewania się z otoczeniem.  Podobne wyniki wykazało badanie „Effectiveness of a technology-

based communication intervention for suddenly speechless patients in critical care units: Nurses 

perceptions and experiences”, w którym zastosowano urządzenie TEC  (technology-enhanced 

communication), umożliwiające pacjentom trzy różne metody komunikacji, dostosowane do ich 

sprawności umysłowej oraz fizycznej – dotykowe ikony wyrażające podstawowe potrzeby, czysty 

ekran umożliwiający pisanie z użyciem rysika oraz klawiaturę, pozwalającą na przekształcenie tekstu 

na wiadomość głosową. Pozwoliło to znacznie zaoszczędzić czas podczas pracy z pacjentami oraz 

zwiększyć ich komfort. O dużym znaczeniu potrzeby komunikacji u pacjentów z zaburzeniami mowy 

bądź paraliżem świadczą również stale prowadzone badania nad urządzeniami BCI, mającymi 

przekształcać zapis EEG fal mózgowych na głos bądź polecenia wydawane odpowiednio 

przystosowanym maszynom. Znalezienie metod komunikacji z pacjentami, którzy są pozbawieni 

możliwości werbalnego wyrażania swoich potrzeb może przynieść wymierne efekty w postaci 

poprawienia komfortu pacjentów, zmniejszenia ich frustracji oraz poprawienia ogólnej jakości życia 

poprzez usprawnienie procesu terapeutycznego.  

Słowa kluczowe: komunikacja, zaburzenia mowy, BCI, TEC 


