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Cel pracy: Celem niniejszego artyku³u jest
uzasadnienie znaczenia nauczania psychologii
w procesie kszta³cenia przysz³ych lekarzy, wskazanie aspektów najbardziej istotnych dla relacji
lekarz–pacjent.
Paradygmat biomedyczny, do niedawna
powszechnie obowi¹zuj¹cy w medycynie, oparty
jest na dualizmie kartezjañskim. Zak³ada brak
wzajemnych powi¹zañ pomiêdzy psychik¹ i cia³em, przyczyny chorób upatruje w czynnikach
natury biochemicznej, a pracownikom s³u¿b
medycznych przypisuje rolê, polegaj¹c¹ wy³¹cznie na reperowaniu niesprawnych narz¹dów
czy funkcji (13). Alternatywê stanowi model biopsychospo³eczny, korzystaj¹cy z osi¹gniêæ medycyny psychosomatycznej oraz teorii systemów. Zak³ada on ca³oœciowe podejœcie do
pacjenta oraz uwzglêdnianie jego stanu psychicznego, a tak¿e ogó³u czynników, które ten
stan warunkuj¹ i ich wzajemnych powi¹zañ (1).
W zawodzie lekarza rozumienie zale¿noœci
psychosomatycznych jest spraw¹ niezwykle
istotn¹, gdy¿ w zwi¹zku z wype³nianiem procedur
medycznych ma on bezpoœredni kontakt z chorym. Daje to sposobnoœæ obserwowania i spo¿ytkowania tego, ¿e – jak pisa³ Mandsley (7): „.. jeœli
emocja nie znajdzie ujœcia w zewnêtrznej aktywnoœci cia³a lub odpowiednim dzia³aniu umys³u, to
odbije siê na narz¹dach wewnêtrznych, psuj¹c
ich funkcjê”. Wed³ug Salmona (12) objawy
fizyczne mog¹ wynikaæ z takich procesów
psychologicznych, jak: wzorce chorobowe (np.
powsta³e na skutek b³êdów jatrogennych),

problemy emocjonalne (objaw staje siê wyrazem
wewnêtrznych trudnoœci, np. zaburzenia równowagi zwi¹zane z utrat¹ stabilizacji ¿yciowej),
urazy wczesnodzieciêce (np. wczesna utrata
rodzica, nadu¿ycie seksualne). Równie¿ na samo odczuwanie objawów fizycznych maj¹ wp³yw
dwa procesy psychiczne: uwaga, czyli koncentracja na ciele i p³yn¹cych z niego odczuciach
(np. uczucie niezadowolenia czy lêku zwiêksza
stopieñ doœwiadczania objawów, zw³aszcza
bólu), oraz odniesienie, czyli nadawanie znaczenia odczuciom (np. traktowanie bodŸców
z cia³a jako wyrazu choroby b¹dŸ emocji). Choroba mo¿e byæ tak¿e symbolicznym wyrazem
problemów wystêpuj¹cych w systemie rodzinnym.
Czêsto jest odzwierciedleniem patologicznej
struktury rodziny i z jednej strony s³u¿y utrzymaniu tej formy, z drugiej zaœ jest prób¹ jej zmiany
(14). Grupa badaczy skupiona wokó³ Minuchina
(11) wyró¿ni³a nawet zestaw cech charakterystycznych dla tzw. rodzin psychosomatycznych. Do
cech tych nale¿¹: spl¹tanie (skrajnie bliskie i
intensywne relacje pomiêdzy cz³onkami rodziny), nadmierna opiekuñczoœæ, sztywnoœæ (unikanie istotnych zmian), brak rozwi¹zywania konfliktów czy wik³anie dzieci w konflikt miêdzy rodzicami. Sposób interpretowania objawów i radzenie
sobie z nimi jest œciœle zwi¹zany ze znaczeniem,
jakie choroba zajmuje w systemie wartoœci
i przekonañ pacjenta oraz z uwarunkowaniami
rodzinnymi i spo³eczno-zawodowymi. Pacjent
mo¿e przyj¹æ jedn¹ z dwóch strategii radzenia
sobie z chorob¹ (13):
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• unikow¹, polegaj¹c¹ na odwracaniu uwagi
od ró¿nych przejawów choroby, co okazuje
siê skuteczne w przypadku krótkotrwa³ych
dolegliwoœci i na pocz¹tku ciê¿szych chorób;
• koncentracji na chorobie, a dok³adnie na
wywo³anych przez ni¹ emocjach – co jest
ma³o skuteczne – lub na odczuciach
zwi¹zanych z chorob¹, poprzez dzielenie
doznañ na elementy, co okazuje siê
skuteczne zarówno w przypadku chorób
krótkotrwa³ych, jak i przewlek³ych.
Radzenie sobie z chorob¹ zale¿y od indywidualnych uwarunkowañ zwi¹zanych z takimi
czynnikami, jak: doœwiadczenie ¿yciowe, osobowoœæ, odpornoœæ na stres, wsparcie spo³eczne,
wiedza na temat choroby, posiadane zasoby.
Wp³yw ma równie¿ p³eæ (kobiety zg³aszaj¹ wiêcej
objawów, za¿ywaj¹ wiêcej leków, czêœciej korzystaj¹ te¿ z konsultacji lekarskich i sygnalizuj¹
fizyczny dyskomfort) oraz stan cywilny (osoby
samotne maja gorszy stan zdrowia i podejmuj¹
mniej zachowañ prozdrowotnych, co wynika
z braku wsparcia spo³ecznego i zwi¹zków emocjonalnych, jakie zapewnia rodzina) (15).
W pracy lekarza istotne miejsce zajmuje
relacja pomiêdzy nim a pacjentem, dokonuj¹ca
siê na wielu p³aszczyznach. Kontekst medyczny
jest tylko jednym z elementów sytuacji. Spotkanie z pacjentem ma zawsze charakter miêdzyludzki. Pacjent uczestniczy w nim jako osoba i oczekuje uwzglêdnienia swych obaw, emocji, pogl¹dów oraz d¹¿eñ. Kontakt z pacjentem jest
bardzo z³o¿onym zjawiskiem, stanowi fundament,
na którym opiera siê system opieki medycznej.
Od lekarza wymaga siê posiadania wiedzy medycznej oraz odpowiednich umiejêtnoœci, które
stanowi¹ istotê funkcji instrumentalnej. Równie
wa¿nym aspektem jest funkcja ekspresywna,
czyli zdolnoœæ nawi¹zywania kontaktu, empatii,
oddzia³ywania na stan emocjonalny pacjenta.
Kszta³towanie tych umiejêtnoœci stanowi jeden
z g³ównych celów prowadzonych zajêæ z psychologii.
Doskonalenie umiejêtnoœci porozumiewania
siê z pacjentem przyczynia siê do poprawy:
jakoœci kontaktu z chorym oraz skutecznoœci
terapii. Oprócz werbalnych form przekazu, istotne s¹ równie¿ informacje przekazywane na
poziomie niewerbalnym przez dotyk, wzrok, mi-
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mikê i ton g³osu. Zak³ócenia relacji z pacjentem,
mog¹ prowadziæ do braku satysfakcji z us³ug
medycznych ze strony pacjenta oraz niekorzystnie wp³ywaæ na efekty terapii.
Nawi¹zanie kontaktu z chorym jest jednym
z najwa¿niejszych zadañ lekarza. Pozwala na
uzyskanie podstawowej wiedzy o dolegliwoœciach chorego, prowadzi do zrozumienia jego
zachowania, umo¿liwia udzielenie mu w³aœciwej
pomocy.
Podejœcie do pacjenta, które cechuje koncentracja wy³¹cznie na medycznym aspekcie
sytuacji, jest nie tylko niewystarczaj¹ce, lecz
równie¿ czêsto niemo¿liwe. Ka¿da relacja
z pacjentem zawiera bowiem wymianê informacji, oddzia³ywanie na zachowanie drugiej strony
oraz wymianê emocjonaln¹.
Ca³oœciowe podejœcie do pacjenta przeciwstawiane jest podejœciu skoncentrowanemu na chorym narz¹dzie. Oznacza ono uwzglêdnienie w postêpowaniu z pacjentem wszystkich czynników,
które stan chorobowy warunkuj¹. Znajduj¹ siê
wœród nich miêdzy innymi percepcja sytuacji
choroby, sytuacja rodzinna oraz zawodowa pacjenta, a tak¿e jego plany na przysz³oœæ (1, 2, 13).
Istniej¹ liczne argumenty przemawiaj¹ce za
ca³oœciowym podejœciem do pacjenta. Poni¿ej
przedstwiono najwa¿niejsze z nich.
W kontakcie z pacjentem lekarz wywiera
wp³yw, co najmniej dwojakiego rodzaju: oddzia³ywanie o charakterze stricte medycznym oraz
oddzia³ywanie na drodze psychologicznej, które
prowadzi do zmian w zakresie stanu emocjonalnego pacjenta.
Czêœæ pacjentów zg³aszaj¹cych siê do lekarzy
ró¿nych specjalnoœci stanowi¹ osoby, których
dolegliwoœci nie maj¹ uchwytnego pod³o¿a
somatycznego lub nawet powód zg³oszenia
mo¿e byæ natury pozamedycznej.
Poziom komfortu psychicznego pacjenta
podczas procesu leczenia ma wp³yw na jego
efektywnoœæ. Wp³yw ten wi¹¿e siê m.in. z zale¿noœci¹ pomiêdzy stanem emocjonalnym pacjenta, jego wiar¹ w mo¿liwoœæ powrotu do zdrowia, nastawieniem do stosowanych wobec niego
procedur medycznych a stopniem przestrzegania zaleceñ lekarskich. Warto równie¿ pamiêtaæ,
i¿ negatywne emocje zwi¹zane ze stanem stresu
niekorzystnie oddzia³uj¹ na mo¿liwoœci obronne
organizmu. Nale¿y tutaj wspomnieæ chocia¿by
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o immunosupresyjnym dzia³aniu kortyzolu,
którego zwiêkszone wydzielanie stanowi fizjologiczny komponent odpowiedzi na stres (10,13).
Sytuacja choroby wi¹¿e siê zawsze ze zwiêkszonym poziomem odczuwanego stresu. Dlatego bardzo wa¿na jest dla lekarza znajomoœæ
najwa¿niejszych regu³ z nim zwi¹zanych.
Wspó³czesne rozumienie stresu polega na definiowaniu go jako z³o¿onej relacji pomiêdzy podmiotem a otoczeniem. To interakcyjne podejœcie do
zagadnienia stresu oznacza koncentracjê zarówno na sytuacyjnych, jak i indywidualnych uwarunkowaniach, a tak¿e na wzajemnych powi¹zaniach pomiêdzy tymi obszarami. Zgodnie z tym
ujêciem stres nie jest umiejscawiany ani w jednostce, ani w otoczeniu, lecz dotyczy relacji
pomiêdzy nimi i jest definiowany jako zak³ócenie
lub zapowiedŸ zak³ócenia równowagi pomiêdzy
mo¿liwoœciami jednostki a wymaganiami otoczenia (3).
Kryterium wyst¹pienia stresu stanowi ocena
poznawcza sytuacji dokonana przez podmiot
(5). Poziom doœwiadczanego stresu w sytuacji
choroby podlega wp³ywowi czynników zwi¹zanych z jej percepcj¹. Mo¿liwe jest zatem zwiêkszenie przez personel medyczny komfortu psychicznego pacjenta poprzez dostarczenie informacji niweluj¹cych poczucie zagro¿enia,
a otwieraj¹cych mo¿liwoœæ poradzenia sobie
z chorob¹ poprzez wykorzystanie odpowiednich
zasobów.
Zawód lekarza wi¹¿e siê z du¿¹ odpowiedzialnoœci¹ oraz wymaga sta³ej gotowoœci psychofizycznej, dlatego powoduje znaczne obci¹¿enie psychologiczne. Poniewa¿ wynikaj¹ce
z niego reakcje emocjonalne, poznawcze i behawioralne znajduj¹ wyraz zarówno w relacjach ze
wspó³pracownikami, jak i w kontakcie z pacjentem, niezwykle istotna staje siê umiejêtnoœæ rozpoznawania w³asnych emocji zwi¹zanych z wykonywanym zawodem. Jak wynika z doniesieñ
amerykañskich (12), badani lekarze i pielêgniarki
mieli bardziej pozytywne nastawienie do pacjentów, którzy nie okazywali cierpienia, ni¿ do osób
zg³aszaj¹cych liczne skargi, prosz¹cych o leki,
okreœlaj¹c ich jako pacjentów „wymagaj¹cych”
lub „zale¿nych”.
Bardzo czêsto bariery w kontakcie s¹ zwi¹zane
z obci¹¿eniem spowodowanym m.in.: brakiem
czasu, cierpieniem, seksualnoœci¹ pacjentów
(9). Naturalne staje siê wówczas uruchamianie

mechanizmów obronnych, które mog¹ znajdowaæ wyraz w takich zachowaniach, jak: zwiêkszanie dystansu, blokowanie wyra¿ania uczuæ,
depersonalizacja chorych, minimalizacja ich
skarg i objawów, nieprawid³owa komunikacja.
Mo¿e to powodowaæ trudnoœci we wspó³pracy
z pacjentem, jak równie¿ przyczyniaæ siê do
powstania zespo³u wypalenia zawodowego,
który charakteryzuje siê: emocjonalnym wyczerpaniem, depersonalizacj¹ oraz obni¿onym zadowoleniem z osi¹gniêæ zawodowych (8). Wynika
z tego, ¿e umiejêtnoœæ rozpoznawania i kontrolowania w³asnych reakcji psychologicznych zwi¹zanych ze specyfik¹ zawodu stanowi istotny element zarówno ze wzglêdu na jakoœæ relacji
interpersonalnych w miejscu pracy, jak i z uwagi
na samopoczucie oraz efektywnoœæ zawodow¹.

Podsumowanie
Z powy¿szych rozwa¿añ wynika przekonanie
o potrzebie nauczania psychologii na studiach
medycznych, o znaczeniu rozumienia procesów
i zjawisk psychologicznych w praktyce zawodowej lekarza. Studenci podczas zajêæ z psychologii powinni nie tylko zg³êbiaæ wiedzê dotycz¹c¹
psychologicznych aspektów funkcjonowania
cz³owieka, ale równie¿ widzieæ jej praktyczne
zastosowanie dla kontaktu z pacjentem, skutecznoœci zabiegów leczniczych i radzenia sobie
z w³asnymi problemami oraz obci¹¿eniami
w pracy zawodowej. Tego typu zadanie mo¿e
spe³niaæ program nauczania odwo³uj¹cy siê do
doœwiadczeñ w³asnych studentów i weryfikuj¹cy
rozpowszechnione b³êdne przekonania, dotycz¹ce ludzkiej natury. Aby skutecznie leczyæ
i pielêgnowaæ ludzi, absolwenci kierunków medycznych potrzebuj¹ znajomoœci zachowañ
cz³owieka wykraczaj¹cej poza wiedzê zdroworozs¹dkow¹. Znajomoœæ reakcji cz³owieka na
stres, chorobê, œmieræ, a tak¿e podstawowych
metod pomocy psychologicznej i komunikacji
jest niezbêdna w praktyce klinicznej.

Streszczenie
W ostatnim okresie coraz wiêksze znaczenie
w opiece medycznej zyskuje model biopsycho-
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spo³eczny. Zak³ada on ca³oœciowe podejœcie do
pacjenta oraz docenianie jego stanu psychicznego, tak¿e ogó³u czynników, które stan ten
warunkuj¹ oraz ich wzajemnych powi¹zañ.
W pracy lekarza istotne miejsce zajmuje relacja
pomiêdzy nim a pacjentem zachodz¹ca na wielu
p³aszczyznach. Spotkanie z pacjentem ma
zawsze charakter miêdzyludzki. Pacjent uczestniczy w nim jako osoba i oczekuje uwzglêdnienia
swych obaw, emocji, pogl¹dów oraz d¹¿eñ.
Studenci powinni zg³êbiaæ nie tylko zasady
rz¹dz¹ce postrzeganiem cz³owieka czy prawid³owoœciami jego rozwoju, ale równie¿ widzieæ
ich praktyczne zastosowanie dla kontaktu
z pacjentem, skutecznoœci zabiegów leczniczych
i radzenia sobie z w³asnymi problemami i obci¹¿eniami w pracy zawodowej. Tego typu
zadanie mo¿e spe³niæ program nauczania,
odwo³uj¹cy siê do doœwiadczeñ w³asnych
studentów i weryfikuj¹cy rozpowszechnione
b³êdne przekonania dotycz¹ce natury ludzkiej.
Aby skutecznie leczyæ i pielêgnowaæ ludzi,
absolwenci kierunków medycznych potrzebuj¹
znajomoœci zachowañ cz³owieka wykraczaj¹cej
poza wiedzê zdroworozs¹dkow¹. Znajomoœæ
reakcji cz³owieka na stres, chorobê, œmieræ,
a tak¿e podstawowych metod pomocy psychologicznej i komunikacji jest niezbêdna w praktyce
klinicznej.
S³owa kluczowe: edukacja psychologiczna,
kszta³cenie lekarzy

Therefore, future doctors should not only sudy
the theoretical principles of human perception or
development, but should also consider their
application in clinical practice. Such an approach
may only be adapted through the introduction of
a practical training programme, related to
students’ own experience and based on the idea
that effective clinical practice requires more than
just sense undestanding of human behaviour.
Clinicians need to be aware of patients’ responses
to stress, illness and death so that appropriate
information or psychological intervention is offered at the suitable moment.
Key words: psychological
physicians education
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Summary
During the past decade the biopsychosocial
approach to a patient became inceasingly
important in the health care model. The relationship beetween various factors influencing the
well-being of patients is now considered to be
important and value of their psychological
condition for their health is fully appreciated. In
health care settings both patient and staff are
taking part in multidimensional human relationship which is pewsent in the process of treatment.
Patients relate to a doctor as human beings and
expect their fears, emotions, attitudes and aspirations to be respected.
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