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Wpływ pandemii COVID-19 na zjawisko dyskryminacji rasowej wśród 

Azjatów- przegląd systematyczny 

Agnieszka Kopystecka, Ilona Kozioł, Julia Budzyńska, Magdalena Leśniewska, prof. dr hab. n. o zdr. Rafał Patryn 

Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego przy Katedrze I Zakładzie Nauk Humanistycznych I Medycyny Społecznej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 
WSTĘP 

 

Pandemia COVID-19 miała wpływ na całe społeczeństwo, jednak szczególnie dotknęła grupy 

mniejszości rasowych. Niniejsza praca przedstawia systematyczny przegląd literatury, który analizuje, 

jak autorzy postrzegają kwestie dyskryminacji rasowej wśród Azjatów podczas pandemii.  Życie w 

pandemii wymaga umiejętności odnalezienia się i radzenia sobie, wsparcia społecznego i opieki 

psychiatrycznej, a potrzeby te są jeszcze większe we wrażliwych i odtrąconych społecznościach. 

 

MATERIAŁY I METODY 

 

  Celem pracy był przegląd najnowszej dostępnej literatury na temat wpływu pandemii COVID-

19 na dyskryminację wśród społeczności Azjatyckiej. W tym celu dokonano przeglądu bazy danych 

PubMed. Do przeszukania bazy użyto frazy “racism” AND “COVID-19”. Kryteria wyszukiwania 

stanowiły: all open access, 2020 and 2021, english. Końcowej szczegółowej analizie poddano 68 

artykuły uzupełnione o  analizę wyszukanych danych bibliograficznych.  

 

WYNIKI 

 

  Zjawisko dyskryminacji rasowej wobec Azjatów pojawiło się już XIX wieku. W erze COVID-

19 zauważono wzrost nastrojów antychińskich lub rasizmu, wywołując wstyd i stres wśród obywateli 

Chin, a tym samym ich  stygmatyzację. Niezależnie od stanu zdrowotnego Azjaci muszą mierzyć się z 

atakami słownymi a nawet fizycznymi poprzez nękanie w miejscu pracy. Doświadczanie dyskryminacji 

podczas epidemii COVID-19 przez Amerykanów pochodzenia azjatyckiego przyczynia się do 

zwiększonego poczucia strachu  oraz uszczerbku na zdrowiu psychicznym. 

 

WNIOSKI 

 

  Pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na pogłębienie zjawiska dyskryminacji wśród wielu 

mniejszości rasowych i etnicznych. Przyszłe badania powinny być nakierowane na określenie potrzeb 

i działań, które polepszą sytuację grup mniejszościowych. W tym celu należy zaangażować władze 

państwowe a także ochronę zdrowia. Ważna jest również edukacja społeczeństwa dlatego powinny być 

w to także zaangażowane media, które kształtują postawy ludzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Różnice w komunikacji pacjent-lekarz a pacjent-znachor przyczyną 

popularności alternatywnych metod leczenia? Badanie opinii lekarzy nt. 

CAM (complementary and alternative medicine) 

Magdalena Leśniewska, Agnieszka Kopystecka, Julia Budzyńska, Ilona Kozioł, Rafał Patryn 

Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego Przy Katedrze i Zakładzie Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 

Z dostępnych doniesień naukowych wynika, że w ostatnich latach zainteresowanie 

niekonwencjonalnymi metodami leczenia wzrasta. Medycyna komplementarna i alternatywna (CAM) 

obejmuje wiele praktyk i produktów, które wykraczają poza zakres systemu opieki zdrowotnej danego 

kraju. Powszechne zainteresowanie i wykorzystywanie CAM w społeczeństwach zamożnych znacznie 

wzrosły mimo niedostatku badań na temat jej skuteczności. 

Narzędziem wykorzystanym w badaniu był autorski kwestionariusz rozpowszechniony za 

pomocą Google Forms. Pytania dotyczyły stosunku lekarzy do pacjentów stosujących metody CAM 

oraz do „znachorów”/ praktyków CAM. Lekarzy poproszono także o oszacowanie częstości tego 

zjawiska. 

Uzyskano odpowiedzi 64 respondentów. Po wyłączeniu ankietowanych niespełniających kryteriów 

ostatecznej analizie poddano 61 odpowiedzi. Około 50 % lekarzy stwierdziło, że napotkało pacjentów, 

którzy zgłosili się do lekarza w przypadku niepowodzenia CAM, a 8,3 % respondentów prowadziło 

pacjentów skierowanych do nich przez praktyka CAM. Około 50 % respondentów uważa, że 

zainteresowanie CAM wzrosło podczas pandemii SARS-CoV-2. Respondenci wskazali 

prawdopodobne przyczyny zainteresowania CAM: miła atmosfera wizyt, indywidualne podejście do 

pacjenta a także wyższe kompetencje komunikacyjne osób świadczących usługi medycyny 

alternatywnej (tzw. „łatwość kontaktu”). Zaobserwowany wzrost zainteresowania w trakcie pandemii 

mógł wynikać z problemów organizacyjnych placówek. 54.1 % respondentów stwierdziło, że miało 

kontakt z lekarzem, który wykorzystuje elementy CAM w swojej praktyce. 

Alternatywne metody leczenia budzą kontrowersje. W czasie pandemii COVID-19 dostęp do 

szpitali był utrudniony i obserwowano zwiększone zainteresowanie CAM. Jednak tendencja ta trwa już 

od dłuższego czasu. Powodem, który skłania chorego do sięgnięcia po CAM może być bardziej 

indywidualne podejście oraz lepsza komunikacja z pacjentem prezentowana przez praktyków CAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Znaczenie medycyny narracyjnej w komunikacji z pacjentem paliatywnym 

Julia Szewczyk, Joanna Upchurch, mgr Katarzyna Szczekala, dr n. hum. Katarzyna Karska 

Studenckie Koło Naukowe Językowej Komunikacji Medycznej Przy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  Wydział 

Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

Badania pokazują wzrastającą popularność medycyny narracyjnej z uwagi na istotną rolą 

spersonalizowanej komunikacji jako możliwej przyczyny poprawy jakości życia pacjenta. Celem 

prezentacji jest przedstawienie korzyści z zastosowania poprawnej, dogłębnej komunikacji lekarz-

pacjent-rodzina opartej na poznaniu percepcji i interpretacji stanu pacjenta jako źródło cennych 

informacji w procesie świadczenia opieki opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Wobec prężnego 

rozwoju licznych sposobów świadczenia opieki, ogromnego postępu medycyny zapewniającej nowe 

metody leczenia, skuteczną farmakoterapię, leczenie wcześniej nieuleczalnych chorób i wydłużenie 

życia, aspekt komunikacyjny i psychologiczny nadal pozostaje na dalszym planie z uwagi na mnogość 

i czasochłonność innych procedur.  

W opiece paliatywnej rolą lekarza jest łagodzenie bólu, a nie nieśmiertelność. Ból nie zawsze 

jest fizyczny. Dlatego umiejętność uważnego słuchania i wrażliwego reagowania przez profesjonalistę 

może stanowić potężne narzędzie w nierównej walce o godność i wyzbycie się poczucia osamotnienia 

przez chorego, szczególnie w obliczu śmierci. Medycyna narracyjna charakteryzuje się wrażliwością 

na komunikaty werbalne i niewerbalne, empatycznym wysłuchaniem chorego oraz milczeniem dzięki 

czemu promuje dzielenie się przeżyciami pacjenta nie mieszczącymi się w głównych kategoriach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Portret Ernesta Hemingwaya jako pacjenta psychiatrycznego - czy w 

dzisiejszych czasach wcześniej dostrzeglibyśmy problem? 

Joanna Chajec, Jakub Buziak, Patrycja Bździuch, Katarzyna Cencelewicz , Agata Chodkowska 

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej 

 

Postać Ernesta Hemingwaya jest nam powszechnie znana już od szkoły podstawowej, kiedy 

pierwszy raz spotykamy się z jego twórczością. Zagłębiając się w życie artysty, możemy dowiedzieć 

się o epizodach zmagania się z zaburzeniami psychiatrycznymi, które zakończyły się samobójstwem 

pisarza. Wśród chorób, z którymi zmierzał się Hemingway, wymieniane są: choroba dwubiegunowa, 

depresja, zespół uzależnienia alkoholowego, urazowe uszkodzenie mózgu, prawdopodobieństwo 

borderline i narcystycznych zaburzeń osobowości. Przypuszcza się, że problem rozpoczyna się w 

dzieciństwie, ale przypuszczenia te oparte są wyłącznie na podstawie dzieł oraz życiorysu Hemingwaya 

i ich ograniczeniem jest brak oceny klinicznej pacjenta. Śledząc biografię pisarza, dostrzegamy wiele 

znaków ostrzegawczych, które sugerują występowanie zaburzeń psychicznych oraz potrzebę 

konsultacji ze specjalistą. Pierwszy sygnał pojawia się, kiedy Hemingway oraz rodzeństwo narzekają 

na stres, jaki wywołuje na nich stan ich ojca, u którego podejrzewano chorobę dwubiegunową. Z 

pewnością udział w I wojnie światowej, w której został ranny i długo przebywał w szpitalu, również 

odcisnął piętno na życiu pisarza, czego dowód znajdziemy w jego dziełach. Kolejne sygnały, że coś się 

dzieje, wyraźnie widoczne są w listach pisanych przez Hemingwaya, w których opisywał on ciężki 

epizod depresyjny z towarzyszącą anhedonią, spadkiem nastroju, uczuciem pustki, myślami 

samobójczymi. Patrząc z perspektywy czasu, łatwiej nam dostrzec i scharakteryzować epizod 

depresyjny oraz inne zaburzenia towarzyszące artyście, co bez wątpienia znacząco zostało nam 

ułatwione przez rozwój psychologii oraz psychiatrii.  

Brakuje nam także wywiadu z samym pacjentem, a lepsza komunikacja umożliwiłaby 

postawienie pewnej diagnozy i możliwość wdrożenia leczenia. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Komunikacja w onkologii dziecięcej 

Anna Łopuszyńska, Mateusz Pawlicki 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych 

 

 

 
WSTĘP 

 

Nowotwory są drugą, co do częstości przyczyną zgonów w populacji pediatrycznej. W Polsce 

stwierdza się około 1100-1200 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe rocznie. Komunikacja jest 

niesamowicie ważnym czynnikiem w przypadku onkologicznej opieki pediatrycznej. Stąd też coraz 

więcej powstających badań na temat jej funkcji, znaczenia, ale także barier i ograniczeń.  

 

MATERIAŁ I METODY 

 

 Przeszukano bazę naukową PubMed z użyciem słów kluczowych: communication, pediatrics, 

oncology w latach: 2015-2022.    

 

WYNIKI 

 

Wykazano, że komunikacja w onkologii pediatrycznej pełni następujące funkcje: budowanie 

relacji, wymiana informacji, umożliwienie rodzinie samozarządzania, podejmowanie decyzji, 

zarządzanie niepewnością, reagowanie na emocje, dostarczanie walidacji i wspieranie nadziei. Dwóch 

ostatnich funkcji nie stwierdzano wcześniej w przypadku onkologii dorosłych. Zauważono również, że 

komunikacja wysokiej jakości wiąże się ze spokojem rodziców, wzrostem uznania i zaufania do 

pracowników ochrony zdrowia. W przypadku rodziców, którzy otrzymują zrozumiałe informacje 

prognostyczne, stwierdzono mniej żalu, a także chęć maksymalizacji wspólnie spędzonego czasu z 

dzieckiem. Co więcej, dzieci, które brały udział w dyskusjach na temat choroby miały mniejszy 

niepokój i większą akceptację dla swojej choroby.  Badania wykazują bariery komunikacyjne na wielu 

płaszczyznach, takie jak: brak komfortu przy trudnych tematach, presja czasu, czy brak wspólnego 

modelu mentalnego zespołu oraz nadmierne wymagania. Jednak znajomość tych ograniczeń jest 

kluczowa, by móc polepszyć i pokonać te bariery.   

 

WNIOSKI 

 

 Komunikacja w onkologii pediatrycznej pełni wiele zasadniczych ról i stanowi ważny aspekt 

procesu leczniczego. W związku z tym, ważne jest, by kłaść nacisk na rozwój i ulepszenie umiejętności 

komunikacyjnych personelu medycznego.   

 

 

 
Słowa kluczowe: komunikacja, pediatria, onkologia 

 

  



Problematyka jatrogennych uzależnień od benzodiazepin 

Michał Siwek, Magdalena Próchnicka, Dominika Nowak, Weronika Tuszyńska, Adrian Giermasiński 

SKN przy Katedrze Psychologii UM w Lublinie 

 
WSTĘP 

 

 Pomimo iż potencjał uzależniający benzodiazepin jest znany od dawna, a także tego iż istnieją 

dokładne schematy bezpiecznego dawkowania benzodiazepin, wciąż istnieje problem jatrogennych 

uzależnień od benzodiazepin, który w zależności od szacunków obejmuje od 0,15% do nawet 1,9% 

populacji w krajach zachodniej Europy 

 

METODY 

 

Dokonano przeglądu piśmiennictwa w bazie PubMed z ustawieniem deskryptorów czasowych 

na lata 2016-2022 

 

WNIOSKI 

 

 Przez wiele lat od wprowadzenia na rynek benzodiazepin na początku lat sześćdziesiątych 

przemysł farmakologiczny bagatelizował ryzyko uzależnień, doprowadziło to do wzrostu popularności 

benzodiazepin, która obejmowała również szeroką obecność w popkulturze.    

Nie istnieją dokładne dane na temat motywacji przepisywania benzodiazepin przez dłuższy czas niż 

zalecany w wytycznych, prawdopodobnie dobra skuteczność w zakresie objawów docelowych tworzy 

u pacjentów duże powinowactwo do przyjmowanych leków, nawet przed rozwinięciem się oczywistej 

zależności. Pacjenci wywierają zatem presję na swoich lekarzy, którzy przepisują im lek. 

Wśród najczęstszych przyczyn zażywania tych leków użytkownicy wymieniają bezsenność (50%) i 

wewnętrzny niepokój, nerwowość oraz stany pobudzenia i napięcia (25,9%). Szczególnie narażeni na 

rozwój uzależnienia są pacjenci ze schizofrenią, u których obserwuje się trzykrotnie wyższe ryzyko 

rozwoju uzależnienia, natomiast na największe szkody wynikające z długotrwałego stosowania 

benzodiazepin narażeni są pacjenci w podeszłym wieku, u których niesie ono ryzyko znacznego 

obniżenia funkcji poznawczych.  

 

PODSUMOWANIE 

 

Ze względu na brak danych nie ma możliwości dokładnego oszacowania skali problemu 

jatrogennego uzależnienia od benzodiazepin. Istnieje konieczność zwiększenia świadomości na temat 

zjawiska wśród pacjentów najbardziej narażonych na rozwój uzależnienia jak też lekarzy, od których 

postępowania zależy rozwój uzależnienia na jego początkowych etapach. 



 

 

 

 

 

Komunikacja z pacjentem chorym na schizofrenie 

Aleksandra Skorupa,  Aleksandra Nowińska  

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Higieny i Epidemiologii 

 

 
 

WPROWADZENIE  

  

  Schizofrenia przez ostatnie stulecia była uważana za wyjątkową jednostkę chorobową, a jej 

definicje ulegały zmianie. Postęp w diagnostyce zawdzięczamy 3 głównym elementom: zwiększonej 

dostępności narzędzi diagnostycznych, sposobom leczenia oraz odkryciu wielu innych zaburzeń 

psychicznych, które należało różnicować ze schizofrenią.  

Schizofrenia charakteryzuje się zarówno objawami pozytywnymi, negatywnymi, poznawczymi, jak i 

ruchowymi, które nasilają się w zależności od sytuacji i zaawansowania choroby. Najczęściej jest to 

zaburzenie przewlekłe i nawracające z upośledzeniem funkcjonowania w społeczeństwie.  

 

METODA  

 

  Dokonałyśmy przeglądu literatury dostępnej na platformie PubMed, która dotyczy metod 

komunikacji z pacjentem chorym na schizofrenię. Naszą pracę opieramy na artykułach, które zostały 

stworzone w oparciu o licznie przeprowadzone ankiety, badania oraz analizy nagrań wideo relacji 

pacjent - lekarz.  

 

WYNIKI 

 

  Przeprowadzone badania wykazały, że pacjenci ze schizofrenią łatwiej nawiązywali kontakt z 

lekarzami, którzy wykazywali zaangażowanie w historie pacjenta, dawali chorym przestrzeń i używali 

prostych zwrotów. Tylko 57,4% ankietowanych oceniło swojego lekarza na maksymalną ocenę - 5. 

Taka ocena była spowodowana brakiem zrozumienia oraz zainteresowania odczuciami, historią i 

leczeniem chorego. Średnia ocena wynosiła 4,28/5. 

 

WNIOSKI  

 

  Celem komunikacji z pacjentem chorym na schizofrenię jest dawanie mu poczucia 

bezpieczeństwa, otwartości na jego opinie czy też motywowanie go do dalszego leczenia. Chory i lekarz 

muszą być równie mocno zaangażowani w relacje terapeutyczną. Wykazano, że takie zaangażowanie 

wpływa pozytywnie na leczenie pacjenta. Jednakże ten temat stanowi szerokie pole do dalszych badań.  
 

 

 

 

 



Komunikacja w kontekście strategii terapeutycznej u dzieci ze spektrum 

autyzmu (ASD) 

Dominika Nowak, Magdalena Próchnicka, Michał Siwek, Adrian Giermasiński, Weronika Tuszyńska 

SKN przy Katedrze Psychologii Stosowanej UM w Lublinie 

 

 

WPROWADZENIE 

 

 Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) charakteryzujące się szeroką różnorodnością 

objawów, szczególnie w obszarze języka i komunikacji stanowią wyzwanie terapeutyczne zarówno dla 

rodziców jak i terapeutów. 

 

MATERIAŁY I METODY 

 

 Na podstawie baz Pubmed oraz Google Scholar przeprowadzono analizę literatury skupiającej 

się na wpływie komunikacji oraz stosowanych w niej metod na terapię dzieci ze spektrum autyzmu. 

 

WYNIKI 

 

 U dzieci z ASD zauważa się nierozumienie i zaburzenie funkcji komunikacji interpersonalnej. 

Rozwój prawidłowej komunikacji realizuje się dzięki odpowiednim startegiom rozwoju mowy i 

komunikacji funkcjonalnej, opierających się na metodach takich jak wzbudzenie motywacji u dziecka 

do nawiązania kontaktu z osoba dorosłą. Strategie te stanowią formę terapii i pozwalają na poprawę 

komunikacji dziecka w wielu płaszczyznach oraz kształtowanie postaw społecznych. Badania 

podkreślają obecność korelacji "rodzic-dziecko" i jej wpływu na proces terapii i rozwój u dziecka 

pozytywnych zachowań. Dowody wskazują również na to, że terapia PACT ("Preschool Autism 

Communication Trial”) skierowana do rodziców, będąca formą interwencji rodzicielskiej wykazuje 

potencjalną efektywność, a skutki terapii mogą utrzymywać się po dłuższym czasie. Interwencje z 

udziałem rodziców mają prawdopodobny wpływ na interakcję rodzic-dziecko, ale także na poprawę w 

zakresie komunikacji i języka dziecka z ASD. 

 

WNIOSKI 

 

 Wprowadzenie odpowiedniej strategii terapeutycznej w zakresie komunikacji pozwala na 

kształtowanie i poprawę umiejętności społecznych u dzieci z ASD. Komunikacja  pod postacią 

interwencji rodzicielskich ma pozytywny wpływ na proces terapeutyczny. Odpowiednia komunikacja 

staje się narzędziem do wyrażania potrzeb, uczenia się zasad uczestnictwa w życiu społecznym i 

podnosi poziom życia dzieci z ASD. 

  



Co poradzić na CUD (cannabis use disorder)? Możliwości leczenia osób 

uzależnionych. 

Wojciech Kapłan, Anna Gryc, Jakub Lipiec, Monika Grudzień, Rafał Świdziński 

SKN przy Katedrze i Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 
WSTĘP 

 

Na całym świecie konopie indyjskie są najczęściej używaną nielegalną substancją 

psychoaktywną i trzecią najczęstszą używką, zaraz po alkoholu i tytoniu. Zaburzenie używania konopi 

indyjskich (CUD) dotyka około 10% z 193 milionów użytkowników konopi na całym świecie. W 

ostatnich latach kannabinoidy stają się coraz bardziej popularne. Coraz większym problemem 

społecznym staje się CUD. Wciąż trwają poszukiwania skutecznych form farmakoterapii, a efektywne 

połączenie psycho- i farmakoterapii może być kluczowe dla przyszłości leczenia CUD. W rozmowie o 

uzależnieniach przemyślane dobieranie słów pozytywnie wpływa na to, jak ludzie myślą o sobie i o 

swojej zdolności do powrotu do zdrowia. 

 

CEL PRACY 

 

 Przedstawienie metod komunikacji oraz farmakoterapii jako leczenie osób uzależnionych od 

kannabinoidów. 

 

MATERIAŁ I DYDAKTYKA 

 

 Korzystając z baz Pubmed z ustawieniem deskryptów czasowych na lata 2017-2022 

przeprowadzono analizę literatury dokumentującej metody terapii uzależnienia od kannabinoidów. 

 

WYNIKI 

 

82 uczestników zostało zrandomizowanych na dwóch etapach badania i podjęło próbę abstynencji od 

używania konopii indyjskich. W końcowej analizie głównego punktu końcowego zarówno 400 mg 

CBD, jak i 800 mg CBD były skuteczniejsze niż placebo w ograniczaniu używania konopi indyjskich. 

Badanie z udziałem 50 osób uzależnionych od konopi leczonych gabapentyną wykazało znaczne 

zmniejszenie używania konopi indyjskich i odstawienia konopi indyjskich w porównaniu z placebo. 

W perspektywie krótkoterminowej (mediana 4 miesiące) połączone  terapii motywacyjnej (MET) i 

terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) powodują 25% zmniejszenie częstotliwości używania konopi 

indyjskich i podwajają wskaźniki abstynencji w porównaniu z nieaktywnym leczeniem. 

 

WNIOSKI 

 

Udowodniono, że topiramat i gabapentyna wykazały zmniejszenie CUD. Skuteczne również 

wydaje się stosowanie CBD oraz terapia poznawczo-behawioralna(CBT) z terapią motywacyjną(MET). 

Ponadto, wykorzystywanie zasad People-First Language, unikanie slangu i idiomów, używanie 

słownictwa medycznego i sprzyjającego wyleczeniu uzależnienia oddaje szacunek osobie uzależnionej, 

a także pozytywnie wpływa na szanse abstynencji. 

  



Model COMFORT Communication w opiece paliatywnej  

Anna Łopuszyńska, Mateusz Pawlicki 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych 

 

 
WSTĘP 

 

 Opieka paliatywna jest aktywną, wszechstronną i całościową pielęgnacją nad pacjentami chorującymi 

na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Jej celem jest poprawienie jakości 

życia chorych i ich rodzin. Pielęgniarki posiadające wysokiej jakości umiejętność komunikacji 

pozytywnie wpływają na satysfakcję pacjentów onkologicznych oraz poprawiają ogólne samopoczucie. 

Wraz z rosnącym naciskiem na opiekę zdrowotną skoncentrowaną na pacjencie, ważne jest, aby 

pielęgniarki onkologiczne, mające dużo kontaktu z chorymi poszerzały swoje umiejętności 

komunikacyjne, a tym samym poprawiały jakość opieki paliatywnej.   

 

MATERIAŁ I METODY 

 

 Przeszukano bazę naukową PubMed z użyciem słów kluczowych: communication, palliative, 

COMFORT zawężając wyszukiwane wyniki do lat: 2015-2022.    

 

WYNIKI 

 

Przeglądy naukowe pokazują, że opieka paliatywna może poprawić satysfakcję pacjenta i rodziny oraz 

doświadczenia z przebiegu opieki. COMFORT to akronim oznaczający siedem rodzajów komunikacji 

(Communication, Orientation and options, Mindful communication, Family, Openings, Relating, 

Team). Według badań ten model komunikacji stworzony z myślą o pielęgniarkach onkologicznych 

poprawia ich postawę, poziom komfortu, a także poczucie własnej skuteczności w rozmowach z zakresu 

opieki paliatywnej. Co więcej, pielęgniarki czują większą pewność siebie w inicjowaniu trudnych 

tematów z opiekunami pacjentów.   

 

WNIOSKI 

 

 Wykwalifikowana komunikacja w ochronie zdrowia jest niezbędna. W przypadku opieki paliatywnej 

ważnym aspektem jest całościowa ocena chorego, która obejmuje wpływ choroby na jakość życia 

pacjenta. Umiejętność wysokiej jakości komunikacji pozwala pielęgniarkom onkologicznym na 

zaspokajanie potrzeb pacjenta. W związku z tym szkolenie komunikacyjne dla pielęgniarek jest 

niezbędne, a model COMFORT jest obiecującym narzędziem do nauki komunikacji w opiece 

paliatywnej.  

 
Słowa kluczowe: komunikacja, opieka paliatywna, protokół COMFORT  

  



Poprawa komunikacji u dzieci ze spektrum autyzmu za pomocą kwasu 

folinowego oraz terapii logopedycznej PECS. 

Magdalena Próchnicka, Michał Siwek, Weronika Tuszyńska, Adrian Giermasiński, Dominika Nowak 

 

 

WSTĘP  

Autyzm dziecięcy to należące do spektrum zaburzeń autystycznych złożone zaburzenie 

rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Charakteryzuje się trudnością w 

odczytywaniu i komunikowaniu uczuć, zakłóceniami zdolności budowania relacji interpersonalnych 

oraz zubożeniem i stereotypowością zachowań. 

 

CEL PRACY 

 

 Przedstawienie oraz ocena wpływu stosowania kwasu folinowego oraz terapii PECS na 

komunikację u dzieci ze spektrum autyzmu. 

 

METODYKA 

 

 Korzystając z baz Pubmed i Google Scholar z ustawieniem deskryptów czasowych na lata 

2016-2021 przeprowadzono analizę literatury dokumentującej działanie terapii u pacjentów z ASD. 

 

WYNIKI 

 

 Podczas pierwszego badania przeprowadzono podwójnie ślepą próbę- czterdzieści osiem 

dzieci ze spektrum autyzmu i zaburzeniami językowymi zostało losowo przydzielonych do grupy 

otrzymującej przez 12 tygodni wysoką dawkę kwasu folinowego lub do grupy placebo. Dzieci były 

podzielone na podtypy według statusu autoprzeciwciała α wobec receptora glutationu i kwasu 

foliowego (FRAA). Poprawa komunikacji werbalnej, mierzona za pomocą standaryzowanego 

narzędzia odpowiedniego do zdolności, była znacznie większa u uczestników otrzymujących kwas 

folinowy w porównaniu z osobami otrzymującymi placebo. Status FRAA był predyktorem odpowiedzi 

na leczenie. Do drugiego badania zakwalifikowano 20 dzieci. Kryteria włączenia obejmowały diagnozę 

ASD, grupę wiekową oraz brak komunikacji werbalnej lub minimalną werbalizację. Program składał 

się z 24 sesji indywidualnej terapii logopedycznej i przebiegał zgodnie z sześcioma fazami 

zaproponowanymi w podręczniku szkoleniowym PECS. Do oceny rozumienia instrukcji wykorzystano 

osiem instrukcji wizualnych oraz osiem ustnych. Nastąpił wyraźny wzrost zrozumienia wszystkich 

instrukcji przez dzieci w porównaniu do początkowej fazy badania. 

 

WNIOSKI 

 

Opisane powyżej terapie poprawiają możliwości komunikacyjne pacjentów ze spektrum 

autyzmu. Zapewniają nie tylko wspomagające lub alternatywne narzędzie komunikacji dla dzieci 

niezbędne do wyrażania ich potrzeb, ale także znacząco poprawiają rozumienie informacji 

kontekstowych. 
 

  



Telekomunikacja w Psychiatrii w Czasach Covid-19 

Urszula Muraszko-Kuźma 

SKN Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UMK 

 

 

Rozmowa lekarza psychiatry z pacjentem podczas wizyty stacjonarnej jest kluczowym 

narzędziem wykorzystywanym do przeprowadzenia oceny psychiatrycznej. Obcowanie z pacjentem  na 

żywo, obserwacja jego zachowania, są szczególnie ważnym źródłem informacji dla psychiatry do 

postawienia diagnozy. Wydawało by się, że kontakt lekarza z pacjentem psychiatrycznym twarzą w 

twarz jest obligatoryjny w praktyce psychiatrycznej. Wybuch pandemii COVID-19 znacznie zaburzył 

dotychczasowy sposób funkcjonowania środowiska medycznego, szczególnie w dziedzinie psychiatrii. 

Zwiększone ryzyko infekcji COVID-19 ograniczyło możliwość realizacji wizyt stacjonarnych. 

Wymusiło to na personelu medycznym znalezienie skutecznej alternatywy, która rozwiązałaby ten 

problem. W ten sposób rozwinęła się telepsychiatria. Telepsychiatria umożliwiła świadczenie klinicznej 

opieki psychiatrycznej przy użyciu elektronicznych technologii komunikacyjnych i informacyjnych. 

Wykorzystując telefon, e-mail, komunikatory medyczne, czy rozmowy wideo podczas połączenia 

internetowego, lekarze psychiatrzy zaczęli powszechnie decydować się na realizacje wizyt z pacjentami 

poprzez telekonsultacje. Stworzyło to możliwość kontaktu z lekarzem na odległość.  Szczególnie stało 

się to ułatwieniem dla osób, które na umówioną wizytę do lekarza psychiatry musiały przejechać nawet 

kilkaset kilometrów. Dodatkowo brak konieczności wyjścia z domu umożliwił odbycie konsultacji 

psychiatrycznej bez dodatkowego ryzyka infekcji COVID-19. Dzięki telekonsultacji pacjenci, którzy 

nie mogli się stawić osobiście w gabinecie w wyznaczonym terminie, nadal mogli zrealizować  wizytę. 

Wprowadzenie telepsychiatrii jako narzędzie do kontaktu w relacji lekarz pacjent w dziedzinie 

psychiatrii stało się swojego rodzaju przystosowaniem do nowych warunków funkcjonowania, jakie 

nastały z związku z pandemią COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Korzystanie z mediów społecznościowych a ryzyko nasilenia stanów 

depresyjnych u młodych dorosłych. 

Rafał Świdziński, Wojciech Kapłan, Monika Grudzień, Anna Gryc, Jakub Lipiec 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

WSTĘP 

 

 Media społecznościowe (SM) są obecnie popularnym miejscem tworzenia treści oraz środkiem 

komunikacji między młodymi dorosłymi. Ich coraz większy udział w naszym życiu sprawia, że 

zastępują nam one kontakty twarzą w twarz, co może oddziaływać na nasze zdrowie psychiczne. 

Powyższe zmiany nawyków komunikacyjnych mogą korelować z występowaniem stanów 

depresyjnych oraz poczuciem społecznej izolacji. 

 

CEL 

 

 Analiza wpływu mediów społecznościowych na kondycję psychiczną młodych dorosłych z 

ukierunkowaniem na depresję oraz poczucie izolacji społecznej na podstawie dostępnego 

piśmiennictwa. 

 

METODYKA 

 

Wykorzystanie bazy PubMed z ustawieniem deskryptów czasowych na lata 2016-2022 do 

analizy literatury traktującej o oddziaływaniu SM na depresję i izolację społeczną. 

 

WYNIKI 

 

Pierwsze badanie zostało przeprowadzone na grupie 1787 uczestników w wieku 19-32 lat z 

czego 50,3% stanowiły kobiety na temat używania SM i depresji. Osoby spędzające najwięcej czasu na 

social mediach znajdujące się w najwyższym kwartylu miały istotnie zwiększone szanse na depresję w 

przeciwieństwie do tych z najniższego kwartyla. W kolejnym badaniu przeprowadzono analizę 

prawdopodobieństwa wystąpienia depresji w zależności od metody wsparcia emocjonalnego na grupie 

2375 osób w wieku 18-30 lat. Porównanie wsparcia emocjonalnego w komunikacji FTF (face to face) 

do wsparcia emocjonalnego poprzez SM wykazało, że prawdopodobieństwo wystąpienia depresji było 

odpowiednio niższe dla komunikacji FTF oraz wyższe dla drugiej metody. 

 

WNIOSKI 

 

 Korzystanie z social mediów wśród młodych dorosłych jednoznacznie oddziaływuje na 

zwiększone ryzyko wystąpienia stanów depresyjnych oraz postrzeganą izolację społeczną. 

  



Komunikacja interpersonalna w relacji lekarz-pacjent 

Oliwia Korycińska, Kaja Szach 

Studenckie Koło Naukowe Psychologów UMCS 

 

 

Komunikacja jest nieodłączną częścią kontaktów międzyludzkich, których doświadczamy na 

co dzień; może być efektywna lub nie – w zależności od umiejętności. Aby udoskonalić swój warsztat 

komunikacyjny należy na początku zrozumieć z czego się składa, a w tym celu zwrócimy uwagę na 

model Friedmana Schulz von Thuna (kwadrat wypowiedzi) oraz na trzy poziomy komunikacji. 

Dodatkowo, aby była ona skuteczna zarówno nadawca jak i odbiorca są zobowiązani do pewnych 

zachowań. Szczególnym przypadkiem jest komunikacja lekarza z pacjentem, ponieważ najczęściej 

mają oni wspólny cel, jakim jest zdrowie pacjenta. W komunikacji zawodowej bardzo ważne są sposoby 

przekazywania informacji, ponieważ mogą być one niezwykle trudne dla odbiory. 

 Pragniemy dlatego zaproponować sposoby, dzięki którym relacja ta będzie opierała się na 

prawidłowej komunikacji tak, aby pacjent czuł się zaopiekowany nie tylko fizycznie – ale i psychicznie. 
  



Komunikacja z pacjentem z zaburzeniem osobowości borderline 

Aleksandra Nowińska, Monika Grudzień, Aleksandra Skorupa 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Psychologii 

 
 
WPROWADZENIE 

 

Zaburzenie osobowości borderline jest zaburzeniem psychicznym, które wiąże się ze znacznym 

upośledzeniem funkcjonowania i wysokim odsetkiem samobójstw. Pacjentów z tym zaburzeniem 

osobowości charakteryzuje nadpobudliwość emocjonalna, podwyższony poziom stresu, skłonność do 

gniewu oraz wrogie i impulsywne zachowania. 

 

MATERIAŁY I METODY 

 

Wykonałyśmy przegląd literatury dostępnej na platformie PubMed, na której znajduje się wiele 

artykułów związanych z poruszanym przez nas tematem. Opublikowane tam materiały to także 

obszerna literatura wzbogacona o badania kliniczne dzięki którym nasz przegląd będzie wartościowy. 

 

WYNIKI 

 

Zdaniem lekarzy pierwszego kontaktu praca z pacjentami z osobowością borderline jest trudna oraz 

wymaga poświęcenia czasu i należytej uwagi. Lekarze podkreślali także, że mają niewielką wiedzę na 

temat  dostępności oraz skuteczności terapii. Znaczna część badanych klinicystów nie dzieliła się 

aktywnie z pacjentami diagnozą, mimo iż większość pacjentów wolałaby usłyszeć wprost że cierpi na 

to zaburzenie. Wyniki wykazały również, że pacjenci, którzy odkryli, że ich diagnoza została zatajona, 

rezygnowali z leczenia. 

 

WNIOSKI 

 

Komunikacja klinicystów z pacjentami z osobowością borderline wymaga poświęcenia szczególnej 

uwagi. W związku z ogromną stygmatyzacją chorób psychicznych, edukacja i uświadamianie jak 

rozmawiać z takimi osobami jest koniecznością aby wzbudzać zaufanie u takich pacjentów i dawać im 

poczucie bezpieczeństwa. Poprzez brak odpowiedniego przygotowania lekarze uważają, że nie 

używając etykiety „osobowość borderline”, omijają stygmatyzację związaną z tym zaburzeniem. 

Jednak z perspektywy pacjentów otwarta komunikacja jest niezbędna do utrzymania relacji 

terapeutycznej. 

 

 

 

 

 

 



Analiza zapotrzebowania i możliwości skorzystania z pomocy 

psychologicznej wśród społeczeństwa 
Adrianna Gorecka, Dagmara Gorecka 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych 

 

 
Komunikacja interpersonalna wchodzi w zakres szeroko rozumianej komunikacji społecznej. 

Wymiana informacji, myśli i uczyć stanowi podstawę relacji w społeczeństwie. Według badań osoby 

zmagające się z problemami psychicznymi bezpośrednio lub pośrednio sygnalizują swoje problemy. 

Każdy może zauważyć problem wśród rodziny i najbliższych nam osób. Niezbędny jest również dostęp 

do wykwalifikowanej kadry, aby pomoc była możliwie jak najszybsza i najbardziej efektywna. Aby 

zapewnić stały dostęp do pomocy psychologicznej potrzebna jest odpowiednio wykwalifikowana kadra 

oraz przeprowadzona na cały kraj akcja zachęcająca oraz promująca wizyty u psychologa.  

Celem pracy było zbadanie zapotrzebowania i dostępności pomocy psychologicznej wśród 

społeczeństwa. Przygotowano oryginalną ankietę, którą wypełniły 124 osoby w wieku 13-51 lat. 

Ponad 80% ankietowanych stwierdziło, że przynajmniej raz w swoim życiu potrzebowało pomocy 

psychologa, jednak taką pomoc uzyskała mniej niż połowa z nich. Ponadto 28.2% osób nie miało 

możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej w swoim miejscu nauczania lub pracy, a 30.6% nie 

była pewna, czy na terenie placówki dostępny jest psycholog. Większość osób deklarowała słabą 

odporność na stres, a u ¼ respondentów poziom stresu w ostatnim okresie znacząco wzrósł. 

Zdecydowana większość ankietowanych odczuła w życiu potrzebę kontaktu z psychologiem.   

Dostępność lub wiedza o możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej w szkołach, 

uczelniach i zakładach pracy jest  niewielka. Może to powodować opóźnienie lub brak zgłaszania się 

osób potrzebujących pomocy. Jest to istotne zwłaszcza w ostatnim czasie, gdy poziom stresu 

społeczeństwa jest rośnie. 

  



Objawy zespołu suchego oka u dziecka– czy możemy je wiarygodnie 

zmierzyć i ocenić?  

Natalia Osial, Martyna Kłosińska, Magdalena Ostojska 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry 

 

 
Zespół suchego oka (ZSO) to choroba powierzchni oka, charakteryzująca się utratą homeostazy 

filmu łzowego i  towarzyszącymi temu objawami ocznymi, takimi jak ból, nadwrażliwość na światło, 

podrażnienie, zaczerwienienie. Schorzenie coraz częściej pojawia się w populacji dziecięcej, ze 

względu na wzrost częstości korzystania z urządzeń elektronicznych (smartfony, komputery, tablety), 

które jest znanym czynnikiem ryzyka choroby. ZSO może prowadzić do poważnych zaburzeń widzenia, 

związany jest także z częstszym niż w populacji ogólnej występowaniem zaburzeń psychicznych, takich 

jak niepokój, lęk, depresja. Dlatego ważne jest wczesne rozpoznanie i leczenie choroby, celem poprawy 

jakości życia i zapobiegania odległym powikłaniom.  

 

U dorosłych ZSO jest doskonale poznany, a metody diagnostyczne wystandaryzowane, 

natomiast jeśli chodzi o populację pediatryczną, ze względu na dotychczasowe rzadkie występowanie, 

brak jest dokładnych danych na temat choroby, przez co często jest ona przeoczana i zaniedbywana. 

Wydaje się, że u dzieci głównym problemem w procesie diagnostycznym są trudności w komunikacji 

dziecko-rodzic-personel medyczny. Dzieci, ze względu na niedostateczne zrozumienie objawów, 

rzadziej je zgłaszają i mają tendencję do mniej szczegółowego opisu symptomów ocznych, natomiast 

interpretacja informacji dostarczanych przez rodziców może być trudna ze względu na ich niską 

świadomość choroby czy brak odpowiedniej komunikacji rodzic-dziecko oraz rodzic-personel 

medyczny. Dodatkowo, używane w procesie diagnostyczno-leczniczym kwestionariusze stopnia 

nasilenia objawów ZSO (SANDE, OSDI, NRS, OCI, DEQ-5 i IOSS) są standaryzowane dla dorosłych.  

W związku z tym mogą być one zbyt złożone i niezrozumiałe dla młodszych dzieci.  

Istnieje więc potrzeba zweryfikowanych narzędzi do jakościowej oraz ilościowej oceny i interpretacji 

objawów ZSO u dzieci.  

  



Bajkoterapia jako metoda redukująca poziom stresu i stymulująca wzrost 

pozytywnych emocji u hospitalizowanych pacjentów pediatrycznych.  

Anna Gryc, Monika Grudzień, Jakub Lipiec, Wojciech Kapłan, Rafał Świdziński 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie  

 
 

 

WSTĘP  

 

Hospitalizacja jest dla pacjentów pediatrycznych ciężkim przeżyciem. Dzieci są zmuszone 

zmagać się nie tylko z dyskomfortem i trudnościami wywołanymi samą chorobą, ale także nagłą zmianą 

otoczenia, utratą poczucia bezpieczeństwa związaną z odłączeniem od rodziny i środowiska 

rówieśników. Takie czynniki tworzą sytuację stresową, która może niekorzystnie wpływać na ich 

rozwój i często powodować zaburzenia afektywne i poznawcze, nawet po zakończeniu leczenia 

szpitalnego. 

 

CEL PRACY 

 

 Badanie wpływu opowiadania historii na wzrost poziomu oksytocyny i pozytywnych emocji 

oraz zmniejszenie poziomu kortyzolu i bólu u hospitalizowanych dzieci.  

 

METODYKA 

 

Korzystając z baz PubMed przeprowadzono analizę literatury opublikowanej w latach 2016-

2022. 

 

WYNIKI 

 

  Badano czy bajkoterapia pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi 

sytuacjami. Sprawdzano także czy dzięki bajkom terapeutycznym uda się wyjaśnić dzieciom dlaczego 

muszą zostać w szpitalu, zamiast bawić się z rówieśnikami. W jednym z badań  wzięło udział 81 dzieci 

hospitalizowanych na OIT. Zostały one losowo przydzielone do dwóch grup. W pierwszej z nich 

animatorzy opowiadali historię ze zbioru literatury dziecięcej. Natomiast dzieci w drugiej grupie brały 

udział w rozwiązywaniu prostych, zabawnych zagadek zadawanych przez animatorów. Formy animacji 

wykorzystane w obu grupach angażowały młodych pacjentów w podobnym stopniu, różnił je natomiast 

aspekt narracyjny, który był obecny jedynie w grupie słuchającej opowiadań.  

Wszystkim dzieciom biorącym udział w badaniu pobrano próbki śliny przed i po zakończeniu animacji. 

Oznaczono w nich stężenie oksytocyny, której udowodniono działanie w procesach empatycznych, 

ustanawiania i utrzymywania pozytywnych zachowań interpersonalnych, modulowania zaufania w 

interakcjach społecznych i zmniejszania stresu. Drugim oznaczanym parametrem był poziom kortyzolu, 

uznawanego za hormon stresu. Pacjenci mieli również wypełnić standardową skalę bólu przed i po 

interwencji oraz rozwiązać  quiz słowny wolnymi skojarzeniami  po zakończeniu procedury.  

 

 

WNIOSKI 

 

 Na podstawie  literatury możemy stwierdzić, że bajkoterapia wykazuje pozytywny działanie 

na kondycję psychiczną młodych pacjentów. Bajki terapeutyczne umożliwiają dziecku 

zrozumienie trudnych do objaśnienia wydarzeń.  Badania wykazały wyraźny wzrost 

oksytocyny w połączeniu ze spadkiem kortyzolu w ślinie u badanych pacjentów. Dzieci 

zgłaszały również mniejszy ból i używały więcej pozytywnych markerów leksykalnych przy 

opisywaniu czasu spędzonego w szpitalu. 



Zmniejszona zdolność rozpoznawania emocji w przebiegu jadłowstrętu 

psychicznego 

Monika Grudzień, Anna Gryc, Aleksandra Nowińska, Wojciech Kapłan, Jakub Lipiec 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 
WPROWADZENIE 

 

Jadłowstręt psychiczny (AN) jest wyniszczającym i zagrażającym życiu zaburzeniem, którego 

standaryzowane wskaźniki śmiertelności są najwyższe spośród wszystkich zaburzeń psychicznych. 

Anoreksję powiązano z trudnościami poznawczymi i dysregulacją emocji. Wcześniejsze prace sugerują 

nietypowe zaangażowanie kory przedczołowej, ciała migdałowatego, wyspy i zakrętów 

wrzecionowatych podczas przetwarzania społeczno-emocjonalnego w AN. 

 

MATERIAŁY I METODY 

 

Dokonano przeglądu literatury dotyczącej zdolności rozpoznawania emocji (ERA) u osób ze 

stwierdzonym jadłowstrętem psychicznym, skupiając się głównie na badaniach z 2021 

roku.   Wykorzystano w nich  nowe metody, a mianowicie badanie za pomocą miernika 

audiowizualnego, który koncentruje się wyłącznie na multimodalnych niewerbalnych sygnałach i 

pozwala rozróżnić ERA dla różnych kategorii emocji. 

 

WYNIKI 

 

Badania wskazują, że osoby z AN mają trudność z prawidłowym rozpoznawaniem emocji, 

cechuje je większa wrażliwość w rozpoznawaniu emocji negatywnych, zwłaszcza wstrętu i 

smutku. Sprawność rozpoznawania emocji jest związana z BMI i czasem trwania zaburzenia, 

co może oznaczać pogorszenie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego w przebiegu 

choroby i zmienione procesy neurobiologiczne spowodowane głodem. 

 

WNIOSKI 

 

W przebiegu jadłowstrętu psychicznego zaobserwować można zmniejszoną zdolność 

rozpoznawania emocji. W związku z tym konieczne jest skupienie się na doskonaleniu tej umiejętności 

podczas leczenia AN. Z uwagi na fakt, że ERA jest niezbędna do komunikacji niewerbalnej, a zatem 

kluczowa dla interakcji społecznych, niezbędne są dalsze badania na ten temat. Dostępne szkolenia 

umiejętności rozpoznawania emocji mogą znacząco poprawić komunikację między pacjentem a 

lekarzem, bliskimi i pozytywnie wpływać na przebieg procesu terapeutycznego. Ponadto interwencje 

promujące te umiejętności w okresie dojrzewania mogą mieć charakter prewencyjny. 

 

 

 

 

  



Wyzwania komunikacji zespołu terapeutycznego z rodziną pediatrycznego 

pacjenta onkologicznego 

Maciej Lazarek, Patryk Groszyk 

Interdyscyplinarne Koło Internistyczne Collegium Medicum UMK 

 

 

Wyzwania komunikacji zespołu terapeutycznego z rodziną pediatrycznego pacjenta 

onkologicznego 

 

Komunikacja stanowi niezwykle ważny element opieki zarówno onkologicznej jak i 

pediatrycznej. Jeszcze większym wyzwaniem jest kontakt z rodzinami pacjentów, którzy od urodzenia 

lub wczesnych lat zmagają się z chorobami nowotworowymi. Opieka nad takim pacjentem jest bardzo 

trudnym i wymagającym zadaniem, błędy oraz niedociągnięcia w komunikacji na linii zespół 

terapeutyczny - rodzina pacjenta mogą prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji takich jak 

brak zaufania u pacjenta/rodziny czy gorsza skuteczność terapii.  

 

Nie sposób pisząc o rodzinach pediatrycznych pacjentów onkologicznych nie wspomnieć o 

żałobie oraz roli medyków w towarzyszeniu rodzinom w tym procesie. Kolejnym ważnym aspektem 

jest brak zaufania części społeczeństwa do evidence-based-medicine i próbowanie w terapii 

nowotworów wieku dziecięcego niesprawdzonych form terapii co może mieć wyniszczające skutki dla 

pacjentów. Rolą zespołu terapeutycznego powinno być jak najlepsze dostosowanie się do poziomu 

wiedzy medycznej rodzin pacjentów oraz przekonanie ich o słuszności stosowanego leczenia.  

 

Oczywiście, nowotwory wieku dziecięcego są zróżnicowaną grupą chorób i postępowanie z 

rodziną będzie się różnić w zależności od rodzaju pacjenta, mamy tu do czynienia zarówno z 

opieką paliatywną jak i pacjentami wymagającymi częstych hospitalizacji, jednostki chorobowe o 

lepszym jak i o gorszym rokowaniu. Dlatego tak ważne jest szkolenie osób związanych z onkologią 

pediatryczną w zakresie komunikacji z rodziną pacjenta by jak najlepiej wspomóc bliskich cierpiących 

na choroby nowotworowe wieku dziecięcego.  

  



Komunikacja z pacjentem z dysmorfofobią  

Ewelina Flegiel 

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii działające przy przy Katedrze i Klinice Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. 

dr A. Jurasza Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy 

 

 

Dysmorfofobia (w skrócie BDD; Body Dysmorphic Disorder) jest to choroba psychiczna, która 

dotyka  pacjentów obydwu płci, głównie między 15 a 30 rokiem życia. Pacjenci mają ciągłe 

przekonanie o swoim nieestetycznym wyglądzie lub budowie ciała. Towarzyszy temu zniekształcony 

obraz siebie, który objawia się zaabsorbowaniem niewielkimi lub wyimaginowanymi defektami twarzy, 

nosa, skóry, włosów lub jakiejkolwiek części ciała-  ostatecznie przeszkadzającym w codziennym 

funkcjonowaniu. Obawy są intruzywne, niechciane, absorbujące czasowo (średnio od 3 do 8 godzin 

dziennie) i zwykle są trudne do kontrolowania. Zachowania mają na celu poprawę, ukrycie wad, a także 

upewnianie się, co do wyglądu między innymi poprzez częste przeglądanie się w lustrach. W myślach 

osoba z BDD może bezustannie porównywać swój wygląd z innymi i niejednokrotnie prowadzi to do 

poszukiwania pomocy w gabinetach lekarskich bądź też kosmetologicznych. Bardzo ważne jest by 

wychwycić objawy już we wstępnej rozmowie z pacjentem przed zabiegiem który ma być wykonany. 

Istotna jest rola dobrej komunikacji i określenie z jakimi oczekiwaniami pacjent do nas przychodzi. 

Często po chirurgicznym usunięciu jednego „defektu”, pojawia się kolejny. Chory zazwyczaj ma 

nierealistyczne oczekiwania co do efektu zabiegu, potrafi też przejawiać agresywne zachowania 

zarówno w stosunku do siebie jak i lekarza. Pacjenci z takimi zaburzeniami zwykle odczuwają 

przejściową satysfakcję z zabiegu i nierzadko wracają w celu powtórzenia procedury. W każdym 

przypadku podejrzenia dysmorfofobii konieczna jest konsultacja psychiatryczna. BDD jest stanem 

powodującym niepełnosprawność, a nawet może zagrażać życiu, w tym prowadzić do poważnej 

depresji i myśli samobójczych, stąd tak istotne jest holistyczne podejście do potrzeb i problemów 

pacjenta. 
  



Rola komunikacji z pacjentem w chirurgii bariatrycznej  

Maciej Lazarek, Patryk Groszyk, Bogumiła Kochanek 

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii działające przy przy Katedrze i Klinice Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. 

dr A. Jurasza Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy 

 

 
Chirurgia bariatryczna jest działem chirurgii, który zajmuje się operacyjnym leczeniem 

patologicznej otyłości, która staje się coraz większym problemem cywilizacyjnym oraz przyczyną 

wielu jednostek chorobowych w tym nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2 czy hiperlipidemii. 

Obecnie operacje bariatryczne cieszą się duża popularnością w krajach Europy Zachodniej oraz USA, 

jak również w Polsce są coraz częstszym rozwiązaniem terapeutycznym. W ciągu ostatnich 30 lat liczba 

osób otyłych na świecie uległa potrojeniu. W piśmiennictwie anglosaskim pojawił się nawet termin 

„globesity” pokazujący obrazowo skalę problemu.  

 

Komunikacja jest ważna by pacjent podjął odpowiednie zmiany dotyczące stylu życia zarówno 

przed jak i po zabiegu bariatrycznym. Kluczowy jest również brak uprzedzeń osób będących w zespole 

terapeutycznym wobec pacjenta otyłego jak również zwrócenie uwagi na indywidualne holistyczne 

podejście wobec pacjenta jak i nieuleganie stereotypom. Niezwykle istotny jest również odpowiedni 

dobór słownictwa stosowanego w konwersacji z pacjentem lub jego/jej rodziną by nie zrazić takich 

osób do chirurgii bariatrycznej, która przynosi efekty tylko przy odpowiednim poziomie współpracy 

między chorym a lekarzem.   

 

Odpowiednia komunikacja z pacjentem bariatrycznym może poprawić jakość życia wielu 

pacjentów na świecie, dlatego jest to tak ważny temat na który powinien zwrócić uwagę każdy 

interdyscyplinarny zespół zajmujący się opieką bariatryczną.  
  



Wpływ powszechności Internetu na komunikację z pacjentami 

Magdalena Piotrowska 

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii działające przy przy Katedrze i Klinice Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. 

dr A. Jurasza Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy 

 

 
Doskonalenie jakości usług medycznych stanowi jeden z najistotniejszych priorytetów 

współczesnej ochrony zdrowia. Relacja lekarz–pacjent od wielu lat ewoluuje i z modelu opartego 

przede wszystkim na autorytecie lekarza zaczyna zmieniać się w kierunku modelu partnerskiego dzięki 

któremu zwiększa się autonomię pacjenta. Przemianie tej nadało tempa stworzenie i silne 

rozpowszechnienie Internetu wśród ludzi. W dobie tego rozwoju, gdy pacjenci bardzo często 

przychodzą do gabinetu lekarskiego z szeroko zakrojoną wiedzą, w temacie schorzeń jakie mogą go 

dotyczyć, to właśnie komunikacja lekarz- pacjent jest jednym z najważniejszych elementów wizyt. 

Jakość takiej komunikacji decyduje o efektywności procesu terapeutycznego. Od sposobu 

przeprowadzenia rozmowy z pacjentem będzie zależeć, czy zalecenia będą stosowane i czy 

zaproponowane metody leczenia zostaną przez niego zaakceptowane. Istnieje wiele prac naukowych 

badających wpływ mediów, w tym Internetu, na relację z pacjentami. Alicja Fryc i wsp. stworzyli pracę 

naukową, której głównym celem było przeprowadzenie analizy pozwalającej ocenić wpływ Internetu 

na relację lekarz–pacjent. Badanie ukazuje wady i zalety wykorzystania Internetu jako źródła informacji 

o zdrowiu. Ponieważ to właśnie zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu nikogo nie dziwi 

fakt silnej potrzeby poszerzania wiedzy w tym temacie przez pacjentów. Współcześnie niemożliwe jest 

mówienie o poszukiwaniu informacji medycznych w oderwaniu od Internetu, dlatego tak ważna jest 

dyskusja o wadach i zaletach takiej formy indywidualnej edukacji pacjentów, aby w relacji z lekarzami, 

przynosiło to tylko pozytywne efekty. 

  



Istotna rola komunikacji w hematoonkologii dziecięcej – przegląd 

literatury 

Magdalena Ostojska ,Natalia Osial, Emilia Nowak 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w 

Lublinie 

 
WSTĘP 

 

 Nowotwory u dzieci występują dość rzadko, stanowią 1-1,5% wszystkich zachorowań. Po 

uzyskaniu diagnozy rodzice czują niepewność w związku z nową sytuacją, z którą muszą się zmierzyć. 

Istotną rolę pełni właściwa komunikacja na linii lekarz-rodzic. Celem niniejszego badania jest 

określenie funkcji właściwej komunikacji oraz przedstawienie barier i środków ją  

ułatwiających w odniesieniu do hematoonkologii dziecięcej. 

 

MATERIAŁ I METODA 

 

 Analizie poddano najnowsze artykuły wyszukane w bazie PubMed. Użyto słowa-klucze: 

communications, pediatric cancer, physician-parent communication, barriers. 

Wyniki: Właściwa komunikacja w przypadku nowotworów u dzieci oprócz wymiany informacji pełni 

szereg funkcji: sprzyja budowaniu relacji, wzmacnia w rodzicach poczucie samodzielności, pomaga 

radzić sobie z emocjami, zmniejsza niepewność i umacnia nadzieję. Wyróżnia się bariery 

komunikacyjne na poziomie indywidualnym i zbiorowym, które w określonych sytuacjach stanowią 

przeszkodę w budowaniu wysokiej jakości komunikacji w opiece onkologicznej. Ich istnienie może 

utrudniać współpracę oraz prowadzić do ograniczenia zaufania rodzica do lekarza. Badania dowodzą, 

iż komunikacja z rodzicem bazująca na rzetelnym przekazywaniu informacji wiąże się z wyższym 

poczuciem spokoju i nadziei wśród rodziców, również tych, których dziecko ma mniejsze szanse na 

całkowite wyzdrowienie. W komunikacji z lekarzem rodzice często nie chcą rozmawiać o swoich 

uczuciach. Kluczowa jest dla nich koncentracja całej uwagi hematoonkologa na opiece klinicznej nad 

dzieckiem. 

 

WNIOSKI 

 

 Zrozumienie czynników utrudniających i ułatwiających komunikację na linii lekarz-rodzic w obszarze 

hematoonkologii dziecięcej pomaga w lepszym zrozumieniu i spełnieniu potrzeb rodziców oraz 

pacjentów pediatrycznych, co sprzyja budowaniu zaufania. Większość dostępnych badań podejmuje 

analizę nt. indywidualnej relacji lekarz-rodzic, zatem w przyszłości należy skupić się na jej szerszym 

obszarze, tzn. relacji zespół medyczny-rodzic. 

  



Wyzwania związane z opieką nad małoletnim uchodźcą - problemy 

wykraczające poza szpitalne mury 

Jakub Klas, Katarzyna Kulszo, Mikołaj Makaryczew, Aleksandra Grzywacz, Natalia Kluz 

Studenckie Koło Naukowego przy Katedrze Psychologii UMLub 

 

 

WSTĘP 

 

Po inwazji Rosji na sąsiednią Ukrainę, Polska z dnia na dzień stała się krajem przyjmującym 

największą liczbę uchodźców, głównie kobiet i dzieci. W związku z zaistniałą sytuacją wymuszono 

znalezienie systemowych rozwiązań, które pomogą jak najszybciej zapewnić opiekę medyczną osobom 

uciekającym z wojny, także dzieci. W tym celu ważne jest wyciągnięcie wniosków z obserwacji innych 

systemów ochrony zdrowia, które w przeszłości zmagały się z kryzysem uchodźczym, tak aby 

umożliwić najmłodszym uciekinierom start w życie godny obywateli cywilizowanego świata. 

 

Celem pracy jest zaprezentowanie problemów na poziomie komunikacji z małoletnimi uchodźcami na 

oddziałach pediatrycznych oraz przedstawienie ich rozwiązań, mających pokrycie w badaniach 

naukowych. Dokonano przeglądu systematycznego literatury naukowej  obejmującej doświadczenia 

innych państw z problemami uchodźczymi z lat 2016 - 2021 przy użyciu wyszukiwarki Google Scholar, 

a następnie wyselekcjonowano kilkanaście publikacji. 

 

WYNIKI 

 

Istotnymi problemami w trakcie hospitalizacji jest brak ciągłości opieki medycznej, także w trakcie 

przesiedleń w kraju przyjmującym uchodźców, brak zachowanej dokumentacji medycznej dzieci, 

konieczność osobistego zaangażowania lekarzy oraz konieczność doraźnego zatrudnienia 

profesjonalnych tłumaczy do oddziałów pediatrycznych, w celu zapewnienia najwyższej skuteczności 

komunikacji. 

Na podstawie badań przeprowadzonych w szkołach stwierdzono, że ograniczeniami, które nie 

pozwalają dotrzeć do dzieci-uchodźców jest ich różnorodność językowa, a także brak zawodowej 

gotowości nauczycieli do ich nauczania. Dzieci zgłaszały także częstsze problemy z rówieśnikami, takie 

jak doświadczenia wykluczenia społecznego, uprzedzenia, rasizm lub dyskryminację. Istotnym 

problemem jest także tendencja do częstszego sięgania po używki, w tym papierosy przez uchodźcze 

dzieci. 

W przypadku dzieci osieroconych, istnieje ryzyko doświadczenia, stygmatyzacji i dyskryminacji 

związanej ze statusem osoby ubiegającej się uchodźcy, problemami ze zdrowiem psychicznym oraz 

faktem, że dzieci te są pozbawione opieki  - jest to "potrójne piętno". Uchodźcy dźwigają bagaż 

doświadczeń przez całe życie - mimo upływu wielu lat od wojny w Jugosławii ok 43% dorosłych 

uchodźców z tego regionu wykazuje zaburzenia nastroju i tyle samo procent cierpi na zaburzenia 

lękowe. 

Badania wskazują skuteczność podejścia do pacjentów pediatrycznych na zasadzie modelu 3C opartym 

na komunikacji, ciągłości opieki i zaufaniu do młodego pacjenta. 

Skuteczny okazał się także turecki ośmioseryjny program grupowy wsparcia psychologicznego, gdzie 

zaobserwowano poprawę w skali lęku i natrętnych objawów emocjonalnych u niepełnoletnich 

uchodźców. 

 

WNIOSKI 

 

 Niniejszy przegląd piśmiennictwa nakreślił obraz głównych wyzwań w procesie opieki 

zdrowotnej i społecznej uchodźców przybywających z Ukrainy. Przede wszystkim należy podejść do 

danego zagadnienia jako wyzwania wymuszającego długotrwały proces, którego celem jest pomoc w 

przezwyciężeniu traumy i umożliwieniu wykorzystania maksymalnego potencjału intelektualnego 

przybywających dzieci. W tym celu konieczne jest stworzenie systemu opieki nad małoletnimi, w który 



należy włączyć personel medyczny, pielęgniarki szkolne oraz psychologów szkolnych, tak aby każdy 

problem sfery zdrowotnej i psychologicznej był jak najszybszej rozwiązywany. 

  



Komunikacja z pacjentem ze zdekompensowaną marskością wątroby. 

Jan Dąbrowski, Ilona Gąbka, Weronika Dalmata 

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej 

 

 
WSTĘP 

 

 Marskość wątroby (ang. liver cirrhosis) jest to stan uogólnionego uszkodzenia miąższu w 

skutek czego dochodzi do włóknienia, redukcji czynnego miąższu, zaburzeń czynności metabolicznej 

wątroby oraz rozwoju nadciśnienia wrotnego. Częstość występowania 200-300/100 000. Marskość jest 

końcowym stadium wielu chorób wątroby min. alkoholowej choroby wątroby oraz w następstwem 

uszkodzenia przez wirusy hepatotropowe. Postać wyrównana przez długi okres czasu nie powoduje 

znamiennych objawów fizykalnych, natomiast w chwili pojawienia się pierwszych oznak 

dekompensacji występują charakterystyczne objawy kliniczne. Należą do nich typowa sylwetka ciała, 

wodobrzusze oraz charakterystyczne objawy skórne.   

 

CEL 

 

 Przedstawienie problematyki i częstości występowania marskości wątroby oraz wpływ 

prawidłowej komunikacji na przebieg i zapobieganie rozwojowi powikłań choroby.  

 

METODY 

 

 Dokonano przeglądu literatury naukowej opublikowanej w bazach PubMed oraz Google 

Scholar, ustawiając deskryptory czasowe na lata 2012-2022. 

 

WYNIKI I WNIOSKI 

 

 Marskość wątroby jest chorobą, która wymaga bardzo dużego zaangażowania zarówno od 

pacjenta jak i od personelu medycznego. Jedynie obopólna współpraca przynosi wymierne korzyści. 

Dlatego właściwa komunikacja między nimi jest gwarancją przedłużenia i poprawy jakości życia. 

Osoby chorujące na marskość wątroby bardzo często są stygmatyzowane jako alkoholicy, chociaż 

schorzenie to może być następstwem wielu innych chorób niezwiązanych z nadużywaniem alkoholu. 

Część osób ze względu na zaawansowany stan swojej choroby nie jest kwalifikowana do transplantacji 

narządu, która jest jedyną skuteczną metodą leczenia. Grupa tych  pacjentów powinna zostać objęta 

szczególną opieką lekarską i psychologiczną.   

 

 

  



Komunikacja z pacjentem chorym na stwardnienie rozsiane.  

Ilona Gąbka, Weronika Dalmata, Jan Dąbrowski, Agata Zając 

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej 

 

 

WSTĘP 

 

 Stwardnienie rozsiane (łac. Sclerosis Multiplex – SM) to przewlekła, zapalna, postępująca 

choroba ośrodkowego układu nerwowego. Ma podłoże autoimmunologiczne. Dotyka głównie młodych 

dorosłych, średni wiek zachorowania to 20-30 lat. Częstość występowania wynosi od 5 do 300 na 100 

000 osób na całym świecie. Charakteryzuje się głównie zaburzeniami czucia, widzenia, 

niepełnosprawnością fizyczną i znacząco wpływa na jakość życia. 

  

CEL 

 

Zaprezentowanie znaczenia komunikacji z pacjentami cierpiącymi na stwardnienie rozsiane 

oraz wpływ na ich leczenie.   

Metody: Dokonano przeglądu literatury naukowej opublikowanej w bazach PubMed oraz Google 

Scholar, ustawiając deskryptory czasowe na lata 2015-2022. 

 

WYNIKI  

 

Diagnoza SM może być bardzo przygnębiająca i rozczarowująca dla pacjenta. Ograniczenia 

głównie związane są z poruszaniem się, widzeniem, dodatkowo często pojawia się zmęczenie i 

depresja. Choroba wpływa na codzienne czynności, a także życie społeczne i zawodowe. Komunikacja 

z takim pacjentem powinna skupiać się na przekazaniu w jasny i zrozumiały sposób wiedzy na temat 

postępu choroby. Według badań pacjenci uważają, że problemem jest trudność diagnozy, niewłaściwa 

rozmowa i relacja z pracownikami ochrony zdrowia. Większość osób uważa, że nie dostaje od lekarza 

adekwatnej ilości czasu na rozmowę i dyskusje o nowych objawach.  

Wnioski: Objawy w SM wpływają na życie społeczne co prowadzi do izolacji i depresji. Jakość 

komunikacji z pacjentem powinna być jak najwyższa, aby zwiększyć komfort życia pacjenta, a także 

zapewnić odpowiednie leczenie. Podczas wizyty należy umożliwić pacjentowi możliwość wypowiedzi 

oraz zadawania pytań.  

  



Przegląd norm etycznych i prawnych dotyczących sedacji paliatywnej jako 

częstej alternatywy dla eutanazji 

Mikołaj Makaryczew, Katarzyna Kulszo, Jakub Klas 

SKN przy Katedrze Psychologii UMLub 

 

 
WSTĘP 

 

  W krajach Europy Zachodniej, które charakteryzują się wysokim rozwojem cywilizacyjnym 

oraz starzejącym się społeczeństwem sedacja pacjentów paliatywnych jest tematem debaty publicznej. 

Cechuje się on dużą kontrowersyjnością oraz rodzi wiele pytań i dylematów natury etycznej.  

 

CEL PRACY 

 

  Omówienie sedacji paliatywnej pod kątem dylematów etycznych z nią związanych, 

konfrontacja opinii moralnych z prawem obowiązującym w wybranych krajach. Próba odpowiedzi na 

pytanie: czy sedacja paliatywna może być alternatywą dla eutanazji?  

 

METODY 

 

  Przeprowadziliśmy analizę, szczególnie skupiając się na pochodzących z krajów Europy 

Zachodniej, dostępnych na Pubmed artykułów. Zebrane artykuły zostały podzielone według trzech 

wątków:  

dylematy etyczne związane z sedacją paliatywną, 

wypowiedzi organów uprawnionych do wydawania opinii w tej sprawie 

próba porównania eutanazji i sedacji paliatywnej jako alternatywy 

 

WYNIK 

 

  Brak ogólnie przyjętej definicji cierpienia kwalifikującego się jednoznacznie do sedacji 

paliatywnej. Wyróżniamy 2 zasadnicze koncepcje cierpienia w medycynie. Są one przeciwstawne, lecz 

obie znajdują uzasadnienie etyczne.  

Włoska Narodowa Komisja ds Bioetyki orzekła, że zarówno kliniczna, jak i etyczna stosowność 

paliatywnej sedacji zależy od stwierdzenia niemożności opanowania objawu oraz od okoliczności 

klinicznych choroby terminalnej. Wyróżnili również 4 łatwe do medycznej oceny kryteria. We Francji 

natomiast  obowiązuje ustawa wprowadzająca prawo do głębokiej i ciągłej sedacji na żądanie pacjentów 

paliatywnych oraz zabraniającą eutanazji 

Większość lekarzy i bioetyków, którzy sprzeciwiają się eutanazji, twierdzi, że doskonała opieka 

paliatywna dla dzieci z chorobami ograniczającymi życie prawie zawsze jest w stanie złagodzić ból i 

cierpienie.  

 

WNIOSKI 

 

  Biorąc pod uwagę, że nasze społeczeństwo zyskuje cechy społeczeństwa starzejącego się 

należy podjąć debatę publiczną na temat sedacji paliatywnej, by lekarze w chwili podjęcia decyzji o 

wdrożeniu odpowiedniej terapii mogli mieć pełną wiedzę o wszystkich aspektach etycznych sedacji 

paliatywnej i eutanazji. 

  



Kluczowa rola komunikacji z pacjentem w terapii behawioralnej cukrzycy 

Martyna Kłosińska, Paulina Chmiel, Katarzyna Bień, Agnieszka Kaczyńska, Natalia Osial 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych 

 

 

Cukrzyca jest schorzeniem związanym z mnogimi zaburzeniami metabolicznymi, których 

wspólną cechą jest podwyższony poziom glikemii wynikający z defektów wydzielania i działania 

insuliny. Z uwagi na różnorodną etiopatogenezę wyróżniamy wiele odmian cukrzycy, takich jak typ 1 

i 2, MODY, monogenowa. Choroba rozwija się na podłożu wieloczynnikowym, niemniej jednak jej 

występowanie oraz przebieg są często uwarunkowane czynnikami środowiskowymi, takimi jak źle 

zbilansowana dieta, obniżona aktywność fizyczna, otyłość. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne 

traktuje leczenie behawioralne na równi z farmakoterapią, podkreślając wagę edukacji i samokontroli 

chorych. Liczne badania udowadniają pozytywny wpływ zmiany stylu życia cukrzyków na osiąganie 

przez nich właściwych poziomów glikemii oraz HbA1c, co zmniejsza ryzyko powikłań.  

Leczenie żywieniowe cukrzycy opiera się na bilansowaniu posiłków z ograniczeniem podaży 

węglowodanów oraz wybieraniem produktów o niskim Indeksie Glikemicznym. W cukrzycy typu 1 

szczególnie znaczenie ma skoordynowanie spożywania wymienników węglowodanowych z 

przyjmowaniem odpowiednich dawek insuliny. Codzienna samodzielna kontrola glikemii, 

utrzymywanie prawidłowej masy ciała oraz aktywność fizyczna są dodatkowymi składowymi terapii 

behawioralnej, które wskazują na zaangażowanie pacjenta w proces leczniczy.  

 

Chorzy pozostają pod opieką zespołu interdyscyplinarnego – diabetologa, dietetyka, 

psychologa. Właściwa relacja pacjent-lekarz pomaga budować u chorych zaufanie i poczucie wsparcia, 

co bezpośrednio przekłada się na ich wytrwałość w terapii. Niwelowanie barier komunikacyjnych i 

zrozumienie istoty oraz zagrożeń choroby warunkuje odpowiednią adherencję.  

Wykorzystywanie technologii, stosowanie kwestionariuszy (np. SCODI) oraz dbanie o relację 

z pacjentem znacząco poprawiają efekty terapeutyczne. Niezbędne jest jednak poszukiwanie nowych 

metod usprawniania komunikacji z chorymi w celu kontroli przestrzegania zaleceń terapeutycznych. 

Odpowiednie wsparcie psychologiczne dodatkowo pomaga w przezwyciężaniu stygmatyzacji 

cukrzycy, co dotyczy szczególnie pacjentów pediatrycznych.  
  



Jak komunikować się z pacjentem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?  

Weronika Dalmata, Ilona Gąbka, Jan Dąbrowski 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Psychologii 

 

 

WSTĘP 

 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ang. Autism spectrum disorders- ASD) według World Health 

Organization dotyczą 1 na 160 dzieci. ASD zwykle diagnozowany jest już  

w dzieciństwie, jednak zdarza się iż diagnoza jest stawiana w późnym wieku. Możliwości komunikacji 

i samodzielnego funkcjonowania u osób ze spektrum autyzmu są różne- niektórzy są w stanie żyć w 

pełni samodzielnie, natomiast inni mogą potrzebować wsparcia i opieki przez całe życie.  

 

CEL 

 

Przedstawienie problematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz wskazanie jak istotne jest 

pogłębianie wiedzy w zakresie komunikacji z osobami cierpiącymi na ASD w grupie pracowników 

ochrony zdrowia. 

METODY 

 

 Przegląd literatury dostępnej w bazach PubMed i Google Scholar. Ustawiono deskryptory 

czasowe na lata 2017-2022.  

 

WYNIKI i WNIOSKI 

 

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są narażone  

na stygmatyzację i dyskryminację, jednak interwencje psychospołeczne zwiększają świadomość nie 

tylko pracowników ochrony zdrowia, ale też całego społeczeństwa, a także poprawiają komunikację z 

osobami z ASD, co z kolei znacząco poprawia samopoczucie oraz jakość życia tych osób. Wczesna 

interwencja terapeutyczna może znacząco poprawić umiejętności uczenia się, komunikowania, 

umiejętności społeczne oraz wpłynąć na rozwój mózgu, dlatego ważna jest świadomość jakie są objawy 

tego neurorozwojowego zaburzenia, by w razie potrzeby skierować pacjenta na odpowiednią 

diagnostykę. Jedną z największych trudności u pacjentów ze spektrum autyzmu jest komunikowanie 

się z otoczeniem.  

Jednak istnieją zasady w komunikacji, które pacjentowi z ASD znacznie pomagają  

np. posługiwanie się piktogramami, unikanie metafor, przygotowanie planu działania. Dodatkowo nie 

można zapominać o empatycznym, holistycznym podejściu do pacjenta, które nie tylko ułatwi pracę, 

ale także sprawi, że sam pacjent będzie czuł się komfortowo. 

  



Komunikacja w relacji pacjent – fizjoterapeuta poprzez słowo i dotyk 

Magdalena Dziwina, Katarzyna Szczekala, Katarzyna Karska 

Koło Komunikacji Medycznej 

 

 
Praktyka w fizjoterapii to nie tylko wykorzystanie wiedzy teoretycznej, ocena ogólnego stanu 

pacjenta, diagnoza, wyznaczenie celu i planu rehabilitacji oraz próba jego zrealizowania, ale również – 

jakże ważna – relacja z pacjentem. Relacja opierająca się na empatii, wyczuciu emocji towarzyszących 

pacjentowi i odczytywaniu podczas terapii manualnej, czy masażu, komunikatów niejako zapisanych 

w ciele pacjenta. Znakomitym narządem pomagającym w odbieraniu wewnętrznych sygnałów naszego 

organizmu jest powięź. Celem pracy jest zgłębienie tematu szeroko pojętej komunikacji podzielonej na 

różne poziomy. Pierwszym z nich jest komunikacja pacjenta na poziomie samoświadomości własnego 

ciała, świadoma i podświadoma jego kontrola - relacja pomiędzy ciałem i umysłem pacjenta oraz 

informacje wysyłane do nas przez nasz organizm. Na tym poziomie znajduje się również poczucie i 

zrozumienie propriocepcji, interocepcji oraz ich ewentualne doskonalenie wraz z poszukiwaniem i 

uwalnianiem emocji skumulowanych w ciele.  

Następnym szczeblem jest relacja terapeuta – pacjent. W zawodzie fizjoterapeuty, gdzie dotyk 

jest zwykle niezbędnym narzędziem pracy, a bezpośredniość kontaktu fizycznego jest czynnikiem, 

który wzmaga ryzyko wystąpienia różnorodnych nieporozumień, niezwykle ważne jest wyczucie 

pewnych granic oraz zachowanie pozwalające pacjentowi czuć się swobodnie i bezpiecznie. W innym 

wypadku terapia może okazać się nieskuteczna lub pacjent z niej zrezygnuje. Jednak to poczucie 

bezpieczeństwa nie jest jedynym istotnym aspektem w tej relacji, ponieważ terapeuta powinien również 

umieć odczytywać z ciała pacjenta wszelkie blokady i napięcia – również te, mające źródło w umyśle, 

a jednocześnie słuchać, co pacjent sam ma do powiedzenia oraz umieć połączyć obie kwestie, 

wyciągnąć wnioski, które pomogą w przeprowadzeniu terapii. 

  



Skuteczne modele komunikacji fizjoterapeuty z pacjentem  

Marcelina Gębska, Katarzyna Szczekala 

Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Medycznej 

 

 
Fizjoterapeuci są głównie kojarzeni z pracą z układem ruchu pacjenta i rozpoznawaniem 

dolegliwości w jego obrębie. Jednak bardzo istotną umiejętnością wymaganą w tym zawodzie jest 

całościowe spojrzenie na pacjenta wraz z jego psychicznymi i społecznymi potrzebami, jak i efektywne 

komunikowanie się z nim. Skuteczność terapii ma związek z dobrą relacją pacjent-fizjoterapeuta, bo 

zapewnia leczenie zarówno duszy jak i ciała. Pacjenci zdolni do wyrażenia emocji mają większe szanse 

wyleczenia. 

 Wyzwaniem dla terapeuty jest stworzenie bezpiecznej, empatycznej sytuacji, w której pacjent 

poczuje się rozumiany i wspierany. Istotną kwestią w pracy fizjoterapeuty jest korzystanie z różnych 

modeli komunikacyjnych.  

Celem pracy jest charakterystyka wybranych modeli komunikacji oraz ukazanie istotnego 

wpływu poprawnego wykorzystywania różnych modeli komunikacyjnych w pracy z pacjentem.  

  
słowa kluczowe: komunikacja, aspekt psychologiczny, psychika, pacjent 

  



Wpływ komunikacji lekarz-pacjent na udział chorych w badaniach 

klinicznych związanych z leczeniem nowotworów. 

Jakub Lipiec, Monika Grudzień, Anna Gryc, Wojciech Kapłan, Rafał Świdziński  

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 
Wstęp 

 

Badania kliniczne nad rakiem (CCT) są niezbędne do znalezienia metod ratujących życie 

chorych pacjentów oraz testowania ich  bezpieczeństwa i skuteczności. Aby CCT odniosły sukces i 

dostarczyły jak najlepszych dowodów, musi dojść do skutecznej rekrutacji, jak również zatrzymania 

uczestników w programach badawczych. Wciąż niewielu pacjentów chorujących na nowotwory zgłasza 

się do CCT. Istotnym problemem są również częste rezygnacje uczestników z udziału w badaniach. 

 

Cel pracy 

 

 Zbadanie związku między komunikacją uczestników badania chorujących na raka z 

pracownikami ochrony zdrowia a zdeterminowaniem i chęcią pacjentów do leczenia się oraz 

uczestnictwa w CCT.  

 

Metodyka 

 

 Korzystając z publikacji Pubmed przeprowadzono analizę literatury z lat 2017 - 2022. 

 

Wyniki 

 

 Sprawdzano jakie są opinie pacjentów onkologicznych dotyczące oceny i oczekiwań wobec 

komunikacji lekarz - pacjent. Skupiono się również nad wpływem stopnia doinformowania pacjenta na 

zaufanie do lekarza prowadzącego. Badano także, czy poprawa komunikacji między klinicystami a 

pacjentami żyjącymi z poważnymi chorobami może złagodzić fizyczne i psychiczne cierpienie. W 

jednym z badań mierzono wymianę informacji i komunikację relacyjną. Utrzymanie aktywności 

mierzono za pomocą dwóch pozycji: czy pacjent kiedykolwiek myślał o rezygnacji oraz jakie jest 

prawdopodobieństwo pozostania w badaniu klinicznym. Wzięło w nim udział 110 dorosłych pacjentów 

z nowotworami, którzy zostali zakwalifikowani do CCT. Uczestnikom zadano pytania: jak dobrze 

poinformowani czuli się w momencie rejestracji, w dniu wypełnienia ankiety oraz czy dostawali 

informacje o zmianach w badaniu. 

 

Wnioski 

 

 Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że odpowiednia komunikacja w relacji 

pracownik ochrony zdrowia - pacjent pozytywnie wpływa na  rekrutację i utrzymanie chorych w 

CCT.  Dobrze poinformowani uczestnicy zdecydowanie rzadziej rozważają rezygnację z leczenia. 

Dodatkowo wzrasta ich zaufanie do lekarzy. Udowodniono, że okazywanie przez lekarzy lub 

pielęgniarki troskliwego usposobienia i komunikowanie się z otwartością są kluczem do łagodzenia 

wszelkich stresów i niepokojów uczestników. Dzięki temu w badaniach klinicznych nad rakiem może 

być generowana wiedza, która ma znaczący wpływ na opiekę onkologiczną.  
  



Porozmawiajmy o szczepionkach, czyli jak przekonać nieprzekonanego 

rodzica? 

Weronika Tuszyńska, Michał Siwek, Magdalena Próchnicka, Adrian Giermasiński, Dominika Nowak 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Psychologii 

 

 
Sprzeciw wobec masowych szczepień dzieci jest zjawiskiem nie tylko ogólnopolskim, ale 

ogólnoświatowym, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych i uprzemysłowionych. W Polsce od 2010 

roku Główny Urząd Statystyczny odnotował znaczny spadek w odsetku szczepionych dzieci, a różnice 

te w zależności od rodzaju szczepionki wynoszą niemal 10 punktów procentowych. Zmniejszające się 

wskaźniki szczepień stanowią poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego. Uważa się, że głównym 

powodem zmniejszającego się zainteresowania obowiązkowymi szczepieniami dzieci są skuteczne 

kampanie grup antyszczepionkowych. Nie ulega wątpliwości, iż zmniejszające się zainteresowanie i 

praktykowanie obowiązkowych szczepień u dzieci stanowi poważne zagrożenie wynikające z 

możliwości utraty odporności populacyjnej na wiele poważnych chorób, które dzięki powszechnym 

szczepieniom obecnie dotyczą nas w dużo mniejszym stopniu, niż przed wprowadzeniem 

obowiązkowych szczepień.  

 

W życiu codziennym coraz częściej spotykamy się z negatywnymi opiniami rodziców na temat 

szczepień dzieci, które rozpowszechniane są codziennie do coraz większej liczby młodych rodziców i 

osób o niewypracowanej opinii na ten temat, skutecznie zniechęcając te grupy społeczne do szczepień 

dzieci. Z całą pewnością nie istnieje jeden uniwersalny sposób komunikacji z przeciwnikami szczepień, 

bowiem każda rozmowa jest zależna od sytuacji, w której się znajdujemy. Rozmowy z rodzicami 

wątpiącymi w szczepienia z pewnością nie należą do łatwych, lecz obecnie każdy lekarz powinien być 

przygotowany na taką ewentualność. Zdobycie zaufania rodzica nie jest proste, ale odpowiednio 

poprowadzona rozmowa i właściwa komunikacja z rodzicem mogą sprzyjać akceptacji szczepień.  

 

Niniejsza praca opiera się na przeglądzie danych statystycznych oraz artykułów naukowych na 

temat umiejętności komunikacyjnych istotnych w rozmowie z rodzicami negującymi szczepienia. 

Celem pracy jest przedstawienie praktycznych wskazówek komunikacyjnych, w jaki sposób 

bezpiecznie i skutecznie prowadzić rozmowy z rodzicami wątpiącymi w szczepienia.  

  



Social media jako współczesna pułapka na ludzi. Analiza występowania 

zjawiska Fear of Missing Out(FOMO) oraz zagrożeń z niego płynących. 

Adrian Giermasiński, Michał Siwek, Magdalena Próchnicka, Weronika Tuszyńska, Dominika Nowak 

SKN przy Katedrze i Zakładzie Psychologii 

 

 
CEL 

 

 Praca ma na celu analizę częstości występowania zjawiska jakim jest Fear of Missing Out w 

związku z social media oraz jego powiązań z nasileniem zaburzeń psychicznych. 

 

WSTĘP 

 

 Social media są obecnie nieodłączną częścią naszego życia i jednocześnie najpopularniejszym 

sposobem na przekazywanie informacji. Ciągle rosnący wpływ social mediów na nasze bycie na 

bieżąco ściśle wiąże się ze zjawiskiem jakim jest Fear of Missing Out(FOMO). Syndrom ten odwołuje 

się do uczucia lęku, który powstaje z poczucia pomijania cennych doświadczeń oraz wrażenia, że inne 

osoby już te doświadczenia posiadają. Zgodnie z tym osoby, których dotyka dane zjawisko próbują 

nadgonić stracone informacje poprzez nałogowe przeglądanie social mediów co może mieć znaczny 

wpływ na ich stan zdrowia psychicznego. 

 

METODA 

 

 Praca opiera się na przeglądzie obecnego piśmiennictwa z ostatnich 5 lat. Baza publikacji 

ukazuje 272 wyniki w przypadku frazy fear of missing out. Po nałożeniu zaawansowanych filtrów 

wyszukiwania w stosunku do słów kluczowych oraz daty publikacji zostało uzyskane 67 wyników z 

których zostało wybrane 20 do szczegółowej analizy.  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  
 

 

 

 


