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Autor omawia pojęcie i rolę komunikacji te-
rapeutycznej w medycynie. Wymienia trzy 
podstawowe elementy terapeutycznej ko-
munikacji tj. : jej ogólne cele (w tym obniże-
nie stresu doświadczanego przez pacjenta, 
aktywację jego osobistych zasobów, zapo-
bieganie urazom jatrogennym), relację tera-
peutyczną oraz formy terapeutycznej komu-
nikacji.

Wśród osobistych zasobów, których wzmac-
nianie wydaje się najważniejszym aspektem 
terapeutycznej komunikacji, autor podkre-
śla: poczucie wewnętrznego wsparcia – siły 
wewnętrznej, poczucie wsparcia społeczne-
go, poczucie rozumienia swej sytuacji i zwią-
zanego z nią leczenia, poczucie sensu, na-
dzieję, humor, autoekspresję i motywację do 
wyleczenia się.  

Zdaniem autora, integralnym elementem 
każdego leczenia powinno być uzupełnianie 
wymienionych zasobów w trakcie terapeu-

tycznej komunikacji towarzyszącej zawodo-
wym kontaktom lekarza z pacjentem.

The paper discusses the concept and role of 
therapeutic communication in the medicine. 
The author emphasises the three basic el-
ements of therapeutic communication such 
as: its general goals (the mitigation of the 
patient’s distress, activating his psychic re-
sources, preventing iatrogenic injuries), the 
therapeutic relationship and forms of thera-
peutic communication.

Among personal resources, the strengthen-
ing of which becomes the relatively most 
important aspect of the therapeutic com-
munication, the author emphasise: the feel-
ing of internal support, the feeling of social 
support, the sense of understanding of one’s 
health situation and the related treatment, 
the sense of meaning, hope, humour, self-
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expression and the motivation for recover-
ing.

As an integral element of treatment, the au-
thor recognises supplementing the listed re-
sources of the patient in the course of thera-
peutic communication that accompanies 
professional relations of physicians with the 
patient.
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