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Problem komunikacji w medycynie nabiera współcześnie coraz większego znaczenia. Składa się na to wiele przyczyn. I tak 
nauczyliśmy się obecnie dobrze kontrolować objawy fizyczne, na których dawniej koncentrowały się potrzeby chorych (np. 
opanowanie bólu). Zmniejszył się autorytet lekarza, któremu stawia się większe wymagania również w zakresie kontaktu 
z pacjentem. Jednocześnie wzrosło poczucie własnych uprawnień chorych zwielokrotnione przez większą niż dotąd ich wie-
dzę o chorobie i leczeniu (internet, prasa itp.). 

Nawiązanie komunikacji jest sprawnością, której trzeba się nauczyć. W sensie ogólnym jawi się jako proces przebiegający 
pomiędzy nadawcą (kodującym informacje) a odbiorcą, który je odkodowuje. Na przebieg takiej interakcji duży wpływ mają 
okoliczności zewnętrzne oraz cechy psychofizyczne jej uczestników (język ciała, zachęty i bariery werbalne, „uszy odbiorcy” 
itp.).

Komunikacja w medycynie jest problemem szczególnego rodzaju – mamy tu do czynienia z relacjami różnego typu: lekarz/
pielęgniarka-pacjent, pacjent-lekarz/pielęgniarka, członkowie personelu między sobą. Każda z tych relacji zawiera pewne 
cechy szczególne, od których zależy ich skuteczność. Spośród wielu relacji lekarz/pielęgniarka-pacjent najważniejsze są trzy 
typy rozmów: diagnostyczna (wywiad), neutralnie informująca (na temat choroby, leczenia, diety, trybu życia itp.) oraz prze-
kazująca niepomyślne wiadomości (o rozpoznaniu i rokowaniu). Każda z nich wymaga odpowiednich umiejętności, które 
członkowie zespołu medycznego powinni nabywać w toku szkoleń.

Szczególnie dobre przygotowanie wskazane jest podczas prowadzenia tzw. trudnych rozmów, wymagających nieraz duże-
go wysiłku poznawczego i samokontroli emocjonalnej. Dotyczy to np. dylematów etycznych, problemów egzystencjalnych, 
a także „terapii słowem” chorych depresyjnych, w lęku lub zbuntowanych.

Odrębnym zagadnieniem są relacje pomiędzy członkami zespołów medycznych, uwzględniające reguły postępowania, któ-
re jednocześnie zapobiegają zespołowi wypalenia.

Ostatnio szczególnego znaczenia nabierają tzw. szkoły dla pacjentów, które m.in. uczą prowadzenia rozmowy przez chorych 
z personelem medycznym. Dotyczy to np. sposobu formułowania pytań, opisu swoich dolegliwości czy też przedstawiania 
własnych propozycji odnośnie do pewnych elementów leczenia itp.

Na koniec pamiętajmy, że:

• Jeśli mówimy coś naszemu Rozmówcy, to nie znaczy, że On to usłyszał.

• Jeśli Rozmówca to usłyszał, to nie znaczy, że to zrozumiał.

• Jeśli zrozumiał, to nie znaczy, że to wprowadził w życie.

• Jeśli wprowadził w życie, to nie znaczy, że to kontynuuje.
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