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TRÓJSTRONNA RELACJA: LEKARZ–DZIECKO–RODZICE
REFLEKSJE PO PRZEGLĄDZIE LITERATURY

 
W artykule przedstawiono wybrane elementy składające się na relację między profesjo-

nalistami (lekarzami) a dzieckiem chorym i jego rodzicami. Założenie towarzyszące rozwa-
żaniom jest następujące: wszystkie podejmowane oddziaływania w sytuacji choroby dziec-
ka powinny odbywać się przy udziale dwóch podmiotów – dziecka i rodziców, bowiem 
pominięcie jednego z nich okazuje się zakłócać realizację przyjętych celów i zadań. Bez 
wątpienia kluczowa w oddziaływaniach ze specjalistami jest zrozumiała trójstronna komu-
nikacja, ponieważ od prawidłowej współpracy wszystkich podmiotów (a w przypadku 
małego dziecka – rodziców) zależy zarówno przebieg, jak i końcowy wynik leczenia.

Słowa kluczowe: relacja, komunikacja, dziecko, lekarz, rodzice

Wprowadzenie 

W polskiej i obcojęzycznej literaturze przedmiotu jest wiele opracowań, które 
wskazują na kluczową rolę w procesie terapeutycznym relacji lekarz–pacjent. To, 
w jaki sposób jej podmioty będą na siebie reagować, komunikować się ze sobą, 
jaką postawę przyjmą wobec siebie, wpłynie zarówno na wynik badania, jak i cały 
proces leczenia chorego. Jak pisze Joanna Kliszcz (2000), pacjent po wizycie u leka-
rza znacznie lepiej potrafi określić stan emocjonalny specjalisty, jego postawę i sto-
sunek do siebie, niż przytoczyć treść odbytej rozmowy. W każdej relacji medycznej 
strona emocjonalna i czynności ekspresywne są równie ważne jak wiedza klinicz-
na specjalisty i czynności instrumentalne. Ten aspekt nabiera znaczenia zwłaszcza 
wtedy, gdy pacjentem jest rozwijająca się, mała i wrażliwa osoba – dziecko.

Relacja lekarza i dziecka – pacjenta jest relacją szczególną. W literaturze nazwa-
na jest relacją trójstronną (np. Jankowska, 2012; Jankowska i in., 2010), trójkątem 
porozumienia (Antoszewska, Bohdan, 2017) lub pacjentem zbiorowym (Solecka, 
2007, s. 26), ponieważ uczestniczą w niej zarówno dorośli: lekarz i rodzice, jak 
i pacjent – dziecko. Podmioty relacji, zwłaszcza na samym początku, dokonują 
wzajemnego diagnozowania, rozumianego jako poznawanie i zapoznawanie się 
ze sobą, gdyż wszyscy (czasem nieświadomie i mimowolnie) wysyłają do sie-
bie komunikaty (werbalne, pozawerbalne), odbierają i interpretują je. Niezmier-
nie istotne jest, by lekarz miał tego świadomość (zwłaszcza kiedy buduje relację 
z dzieckiem) i dbał o stworzenie warunków sprzyjających poczuciu bezpieczeń-
stwa. W relacji lekarz–dziecko akcent musi zostać położony na leczenie i opiekę, 
cechujące się indywidualnym potraktowaniem. Ważne są zarówno słowa, jak i ich 
spójność z komunikacją pozasłowną (mimiką, gestami, organizacją przestrzeni).

O P R A  C O  W A  N I A  N A  U  K O  W E
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W dużej mierze o kształcie i charakterze opisywanej relacji decyduje lekarz. 
Barbara Korsch w połowie lat 60. XX w. zainstalowała w gabinetach swojej kliniki 
pediatrycznej kamery wideo. Z analizy zebranego przez nią materiału wynikało, 
że wizyty miały charakter „oficjalny oraz informacyjny” (Gordon, 1999, s. 24). Nie 
było w nich miejsca na szczególne zainteresowanie się pacjentem i formy grzecz-
nościowe, których oczekiwali rodzice. Można odnieść wrażenie, że nic w tym za-
kresie się nie zmieniło pomimo wielu doniesień badawczych ukazujących nadal 
te same oczekiwania pacjentów. Zarówno chorzy, jak i ich rodziny chcą, by lekarz 
podczas wizyty traktował indywidualnie problemy, z którymi się do niego zgła-
szają, poświęcał wiele czasu na wyjaśnienie rozpoznania czy w końcu przywitał 
bądź pożegnał w momencie zakończenia wizyty. Badania Ahdi Amer oraz Howar-
da Fischera (2009) wskazują, że 80% badanych rodziców oczekuje przywitania z le-
karzem przez podanie ręki, a w dalszej części konsultacji chce od niego usłyszeć 
zrozumiałe informacje o przyczynach choroby dziecka (Korsch, Harding, 1999). 

Istotne znaczenie dla trójstronnej relacji mają zasady, które lekarz ustali 
wspólnie z rodzicami i/lub dzieckiem (jeśli jego wiek na to pozwala), bowiem 
sprzyjają one wykorzystaniu istniejących możliwości pełnego wspierania dziec-
ka. Oba podmioty relacji muszą chcieć ze sobą współpracować, korzystać z po-
siadanej wiedzy i doświadczenia. Należy pamiętać o warunkach, które stwarzają 
szansę optymalnej współpracy. Od lekarzy oczekuje się uwzględniania indywi-
dualnych potrzeb dziecka i jego rodziny, nieustannego informowania rodziców 
i dziecka o chorobie i specyfice leczenia, wyjaśniania niezrozumiałych zwrotów 
i informacji, od rodziców zaś dbałości o utrzymanie prawidłowej komunikacji 
z dzieckiem, pozyskiwania nowych informacji od personelu, zaufania do jego 
profesjonalizmu oraz dzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka (Samar-
dakiewicz, Kowalczyk, 2000). Ustalone wspólnie zasady powinny respektować 
godność i podmiotowość leczonego dziecka, a zarazem minimalizować lub cał-
kowicie wykluczać paternalistyczne podejście i działania jatrogenne. 

Pojęcie relacji

Wskazane w podtytule pojęcie występuje w różnych znaczeniach na grun-
cie wielu nauk, ma też wiele synonimów, np.: więź, interakcja, stosunek. W za-
leżności od kontekstu przez relację możemy np. rozumieć ustne sprawozdanie 
z przebiegu jakiegoś wydarzenia lub położenie i usytuowanie (dwóch lub więcej) 
przedmiotów, pojęć, wielkości itp. W końcu relacja może odnosić się do osób, 
wskazując na ich wzajemny (głęboki, powierzchowny, zawodowy, rodzinny itp.) 
związek czy więź zachodzącą z pojedynczymi ludźmi lub grupami społecznymi 
(Polański, Dereń, 2012). Charles Berger (Adler, Rosenfeld, Proctor, 2007, s. 256) 
uszczegóławia pojęcie relacji pisząc, że istnieje ona wówczas, gdy osoby mają 
świadomość swego wzajemnego istnienia i wpływu, jak również uzgodnią spo-
łeczną formę i oczekiwania rządzące interakcją. Relacje nie są stałym konstruk-
tem, ale nieustannie zmieniającym się w czasie procesem, ewaluują.

Wspomnianą dynamikę w znacznym stopniu odzwierciedla pojęcie interak-
cji, często stosowane wymiennie z relacją, zwłaszcza na gruncie socjologii. Jo-
nathan H. Turner (1994, s. 68) nazywa ją kluczowym i podstawowym procesem 
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społecznym, warunkującym istnienie społeczeństwa, kultury i własnej pomyśl-
ności. Interakcja jest dynamiczną, zmienną sekwencją nawzajem do sobie zwró-
conych działań społecznych (Sztompka, 2012, s. 81). Interakcja może być różna. 
Florian Znaniecki (2011, s. 21) pisze, iż człowiek może czynić innemu coś, co jest 
określane jako dobre, pomocne, pożądane lub też złe, szkodliwe i niepożądane. 
Pierwszy rodzaj interakcji to współdziałanie dotyczące dwóch lub wielu jedno-
stek, jego czas może być rozciągnięty (np. na kilka godzin, miesięcy czy wiele 
lat). Może obejmować podobne czynności lub zróżnicowane działania. Interakcję 
można zatem traktować jako szersze i nadrzędne pojęcie wobec relacji, bowiem 
wyróżnia się w niej rodzaje relacji pionowe i poziome. Relacje pionowe są za-
wsze asymetryczne i określa się je w literaturze relacjami władzy. Relacje pozio-
me to relacje solidarności lub dystansu; wiąże się z nimi symetria komunikacji 
(Stefaniak, 2011, s. 100). Relacje pionowe to relacje hierarchii lub równości oparte 
na różnicy w statusie rozmówców. Jeden z nich może zajmować pozycję domi-
nującą, a drugi podporządkowaną (relacja asymetryczna) lub ich pozycje są rów-
norzędne (relacja symetryczna). Relacje poziome to relacje bliskości lub dystan-
su, a więc oparte na częstości i intensywności kontaktów między rozmówcami 
(tamże, s. 101). Jonathan H. Turner (1994, s. 69–70) dodaje, że „Ludzie wchodzą 
ze sobą w interakcje w szczególny i jedyny w swoim rodzaju sposób”, a zatem 
słuszne wydaje się nazywanie relacji między lekarzem a pacjentem szczególną.

Stosunek społeczny jest abstrakcyjną relacją zachodzącą między pozycjami 
społecznymi, realizującą się w wielości interakcji polegających na wykonywa-
niu wzajemnie zorientowanych, normatywnie przypisanych ról społecznych 
(Sztompka, 2012). Piotr Sztompka (tamże, s. 101) stosunek lekarz–pacjent zali-
cza do grupy stosunków społecznych wyspecjalizowanych, jednotematycznych, 
włączających niewiele typów interakcji i angażujących partnerów tylko segmen-
tami ich osobowości. A zatem jest to wyłącznie lub w głównej mierze stosunek 
polegający na wykonaniu pewnej usługi bez większego zaangażowania.

W podjętych rozważaniach pojęcie relacji uznano za najbardziej odpowiednie 
i odzwierciedlające więź powstałą między osobami, wokół których skoncentrowa-
no zainteresowanie (lekarz, dziecko, rodzice). Na podstawie wcześniejszych roz-
ważań przyjęto następującą deskrypcję tego terminu: relacja jest pewnego rodzaju 
więzią dwóch lub kilku osób. Może być bliska, zażyła, ale także wręcz odwrot-
nie – niezobowiązująca lub zdystansowana. W procesie leczenia, zwłaszcza dziec-
ka, bliska i osobowa relacja z lekarzem nabiera szczególnego znaczenia. Dzięki 
niej pacjent bardziej aktywnie uczestniczy w leczeniu, lepiej rozumie swoją sytu-
ację. Osobowa relacja wymaga zaangażowania, zaufania i otwartej komunikacji. 
Bez wątpienia potrzeba bycia w relacji jest ważną potrzebą każdego człowieka, 
a zwłaszcza chorego, który potrzebuje zainteresowania, współczucia i opieki.

Patrząc na relację lekarz–pacjent w wymiarze antropologicznym i etycz-
nym, trzeba pamiętać o jej najgłębszym postulacie komunikacyjnym – dochodzi 
w niej przede wszystkim do spotkania człowieka z człowiekiem (Lipiec, 2014). 
Człowiek „istnieje w całokształcie relacji między jednym i drugim człowiekiem: 
dopiero wzajemne oddziaływanie umożliwia dostateczne uchwycenie człowie-
czeństwa” (Stawicka-Zwiahel, 2014, s. 196). Co więcej, człowiek zawsze znajduje 
się w odniesieniu do drugiego człowieka, a przypomina nam o tym kategoria 
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międzyludzka, która tworzy się wyłącznie w spotkaniu z osobą i jej akceptacją 
(Buczyńska-Garewicz, 2003). 

Specyfika relacji lekarz–dziecko w poszczególnych grupach wiekowych

Relacja lekarz–pacjent, którym jest dziecko – jak już wspomniano – jest od-
mienna od relacji, jaką lekarz nawiązuje z dorosłym pacjentem (choć można usta-
lić także jej wspólne elementy). Decyduje o tym przede wszystkim wiek pacjenta. 
Jak pisze Aldona K. Jankowska z zespołem (2010, s. 74), nie tylko w pediatrii, 
choć tu szczególnie, zauważa się, że skuteczność terapii zależy od dobrej komu-
nikacji lekarza z dzieckiem i jego opiekunami. 

Każdemu dziecku (zwłaszcza małemu) podczas konsultacji lub badania me-
dycznego powinien towarzyszyć rodzic lub opiekun prawny. Z wiekiem jednak 
ich udział (zwłaszcza werbalny) powinien być minimalizowany tak, by pacjent 
sam był bardziej aktywny (np. sam opowiadał o dolegliwościach, samopoczuciu) 
i mógł uczestniczyć w procesie diagnozowania oraz terapii. Najmłodszą grupą pa-
cjentów są noworodki, u których rozwinięte są wszystkie zmysły. One słyszą i od-
czuwają dyskomfort wbrew temu, co sądzono jeszcze do początku lat 80. XX w. 
Lekarz prowadzący badanie lub rozmowę z rodzicami powinien swoją uwagę 
kierować również na noworodka. Spokojny ton wypowiadanych słów, ciepły do-
tyk uspokajają dziecko i minimalizują ryzyko wystąpienia traumy, jednocześnie 
zwiększając szanse na dokładne badanie. Ewa Barczykowska i Małgorzata Gier-
szewska (2006, s. 15) dodają, że do dziecka bardziej dociera melodia słów, tempo 
mówienia i głośność, bowiem one wskazują na nastrój wypowiadającej je osoby. 
Im spokojniejsze i wyciszone są te sygnały, tym bardziej pozytywny jest ich sku-
tek – emocje i efekt. Trzeba zauważyć, że to, co dzieje się między dzieckiem a le-
karzem, jest bacznie obserwowane przez rodziców, którzy na bazie tej obserwacji 
budują, bądź nie, zaufanie do profesjonalizmu medyka. Warto wspomnieć o ame-
rykańskim psychoanalityku i pediatrze Thomasie B. Brazeltonie, który od dawna 
w swoich pracach wskazywał na ogromne możliwości noworodków, podkreślając 
konieczność osobowego ich traktowania (jak i każdego dziecka). Zwrócił on uwa-
gę środowiska medycznego (lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów) oraz pedago-
gicznego na potencjał tkwiący w badaniu noworodków, które może być wskazów-
ką dla rodziców, w jaki sposób nawiązywać, pogłębiać i dbać o więź z dzieckiem.

Niemowlęta i kilkuletnie dzieci potrzebują czuć bliskość matki. Wizyty tej gru-
py najmłodszych pacjentów powinny być rozpoczęte spokojną rozmową z mat-
ką, która, darząc lekarza zaufaniem, jednocześnie ośmiela dziecko, zmniejszając 
jego lęki i doznania bólowe (Jankowska i in., 2010). Niewskazany jest pośpiech, 
uniesiony głos, zniecierpliwienie personelu medycznego (czy rodzica). Badania 
przedmiotowe, jak i inne dodatkowo wykonywane badania, powinny przebie-
gać w spokojnej atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa dla wszystkich biorących 
w nim udział podmiotów. Przemoc, pośpiech, ból i strach są złem w pediatrii. 
W niektórych sytuacjach, jak pisze Tomasz Dangel (2007), trudno je całkowicie wy-
eliminować, jednak zawsze należy podejmować starania o ich minimalizowanie. 
Zadawanie niepotrzebnego i nierozumianego przez dziecko bólu, z jednoczesnym 
stosowaniem przymusu fizycznego, w każdym przypadku, w którym można 
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zastosować środek przeciwbólowy, uznawane jest/będzie za poniżające i okrutne. 
Peter A. Levine (2015, s. 114) od dawna wskazuje, że ze wszystkich traumatycz-
nych zdarzeń w życiu człowieka potencjalnie najbardziej niszczące są procedury 
medyczne. To one mogą powodować w późniejszym życiu objawy fizyczne i pro-
blemy emocjonalne. Wiele klinik czy szpitali w sposób nieświadomy wzmacnia lęk 
u wystraszonych małych pacjentów. W przygotowywaniu do niektórych rutyno-
wych badań lub procedur dzieci przypinane są do nosidełka, by łatwiej i sprawniej 
je zbadać. Dziecko, które płacze, broni się tak bardzo, że musi zostać przywiązane, 
jest zbyt wystraszone, by mogło być unieruchomione bez bolesnych konsekwencji. 
Dziecko niespokojne nie jest gotowe, by poddać je znieczuleniu, a jeżeli jednak 
tak się stanie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie ono straumatyzowa-
ne. Niedbałe i niedelikatne wykonanie lewatywy czy pomiaru temperatury niesie 
także takie ryzyko. Inwazja ma granice fizyczne, ich przekraczanie powoduje ner-
wicową reakcję obronną – będącą następstwem działania autonomicznego układu 
nerwowego (Eichelberger, Stanisławska, 2013). 

Jednym z dostępnych sposobów nawiązania relacji jest spojrzenie w oczy. Kie-
dy dorosły nie nawiązuje kontaktu, nie odpowiada na potrzeby dziecka, budzi 
w dziecku obawy. Podążając za wzrokiem dziecka, dorosły może lepiej odkryć, 
co przyciągnęło jego uwagę, lepiej zrozumieć, co ono widzi czy czuje. Niewątpli-
wie należy pamiętać, by kontakt z dzieckiem nie był wymuszany i utrzymywany 
na siłę. Taka postawa bardzo narusza granice dziecka, zaczyna się ono bronić 
i denerwować (Stein, 2012, s. 60). 

W przypadku starszych dzieci rozszerzają się możliwości podejścia i komuni-
kacji. Zarówno pytania dziecka, jak i wyjaśnienia lekarza stają się bardziej skutecz-
ne. Dzieci w wieku szkolnym chcą zrozumieć, co robi lekarz, i będą próbowały 
dzielnie uczestniczyć w wizycie. Im więcej dziecko wie o swojej chorobie (jeśli 
chciało być o niej poinformowane), tym jest w stanie więcej zrobić, by ją kontrolo-
wać, zapobiegając negatywnym jej konsekwencjom. Jednocześnie lekarz, okazując 
szacunek dziecku jako uczestnikowi rozmowy, sprawia, że czuje się ono ważne 
i swobodne, by zadawać nurtujące je pytania (Korsch, Harding, 1999). 

Nastolatkowie to zarazem specyficzna i już samodzielna grupa pacjentów. 
Najistotniejsze jest to, by w trakcie wizyty nie traktować nastolatka protekcjo-
nalnie, ale wyrazić gotowość do wysłuchania go. Niekiedy nastolatkom mogą 
towarzyszyć rodzice, ale częściej wolą oni rozmawiać z lekarzami samodziel-
nie. Wszystkie informacje powinny jednak zostać przekazane także rodzicom 
(Jankowska, 2012). W relacji z nastolatkiem pomocne może być nawiązanie do 
własnych doświadczeń z tego okresu, rozmowa o sprawach bieżących i/lub 
istotnych dla niego (np. o lekturach szkolnych, zespołach muzycznych, planach 
edukacyjnych, filmach czy tabeli rozgrywek piłkarskich) (Antoszewska, Bohdan 
2017). Relacja z pacjentem w tym wieku wymaga od lekarza wnikliwej uwagi 
i wysokich umiejętności komunikacyjnych.

Ponownie warto podkreślić, że dobra relacja lekarza z pacjentem, oprócz 
wymogów skutecznej komunikacji, musi uwzględniać właściwości rozwojowe 
dziecka. Do takich należy m.in. wstyd, który pojawia się między 5. a 6. rokiem 
życia. Dziecko wówczas zaczyna się zasłaniać, chować, bronić dostępu do 
swojego ciała, który przedtem był dla opiekunów prawie nieograniczony. To 
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zachowanie dziecka jest dobrym znakiem w rozwoju, a dorośli, zarówno leka-
rze, jak i rodzice/opiekunowie, muszą je uszanować. Ta najbardziej wewnętrzna 
osobista przestrzeń ciała broniona jest przez zwieracze, których granica bywała 
przekraczana bez pytania przy okazji czynności higienicznych, diagnostycznych 
i terapeutycznych. Konsekwencje dla późniejszych relacji i funkcjonowania są 
znaczące. Matki powinny być wyczulone na możliwość nadużycia suwerenności 
ciała swojego dziecka, w szczególności zaś personel medyczny. Przekraczanie 
w dzieciństwie fizycznych/biologicznych granic wywołuje w psychice tworze-
nie się zrębów syndromu ofiary. Siłowe przekraczanie granic tworzy w dziecku 
uczucie upokorzenia. Przekraczanie granic fizycznych czy psychicznych spra-
wia, że odczuwa ono destrukcyjną siłę braku szacunku i utratę poczucie godno-
ści (Eichelberger, Stanisławska, 2013). 

Dbałość lekarza o relację z dzieckiem i rodzicami wymaga przygotowania 
małego/dorastającego pacjenta w zakresie trzech sfer: poznawczej, emocjonalnej 
i behawioralnej. Może mieć ono zarówno charakter profesjonalny – wówczas 
prowadzone jest przez lekarza lub psychologa, jak i nieprofesjonalny – podejmu-
je je personel medyczny czy też osoby bliskie dziecku. 
1. Sfera poznawcza – kluczowym celem działań w obrębie tej sfery jest dostar-

czenie dziecku pełnej, zgodnej z jego potrzebami i możliwościami informacji 
dotyczącej stosowanych zabiegów czy planowanych czynności. Przekaz 
informacji uzależniony jest od poziomu rozwoju, zainteresowań dziecka. 
Wykorzystywane są przy tym (w zależności od potrzeb) różne pomoce (np. 
zabawki, programy edukacyjne, książeczki, poradniki, schematy) lub techni-
ki (np. wyobrażeniowe).

2. Sfera emocjonalna – działania w tym zakresie prowadzone są zwykle w obec-
ności rodziców, którzy powinni być wcześniej przygotowani do wspierania 
dziecka. Konstruktywnie towarzyszyć dziecku może wyłącznie rodzic pozba-
wiony lęku, przekonany co do słuszności podejmowanych lub proponowa-
nych rozwiązań. Przygotowania w tej sferze obejmują próby oswojenia, zmi-
nimalizowania lęków dziecka przed czekającymi je sytuacjami. Istotne w tych 
działaniach pozostają: otwarta postawa, zrozumienie, umiejętność aktywnego 
słuchania i życzliwość osób dorosłych – lekarza, psychologa i rodziców.

3. Sfera behawioralna – postępowanie w zakresie tej sfery ma na celu naukę 
i modelowanie zachowań. Wykorzystywane są tu np. elementy hipnozy, 
ćwiczenia relaksacyjne (np. trening oddechowy), jak też ćwiczenia kontrolo-
wania własnych myśli (Dangel, 2007).
Działania poszczególnych sfer nie występują odrębnie, lecz się wzajemnie 

przenikają i uzupełniają. Warto zauważyć, że pomagają one respektować prawo 
dziecka do podejmowania decyzji. Ma ono wówczas wpływ na to, kiedy, w jaki 
sposób, kto i gdzie wykonana poszczególne zabiegi czy czynności. 

Relacja wymagająca zmiany 

Rozmowy prowadzone z rodzicami wskazują, iż bardzo dokładnie pamiętają 
oni wizyty u lekarza z najmłodszymi dziećmi. Potrafią niekiedy z detalami opi-
sać sposób postępowania lekarza (jak odnosił się do nich i dziecka, jakich słów 



TRÓJSTRONNA RELACJA: LEKARZ–DZIECKO–RODZICE. REFLEKSJE PO PRZEGLĄDZIE LITERATURY

SZKO£A SPECJALNA 4/2019, 245–255 251

używał) oraz okoliczności towarzyszące wizycie. Konsultacja lekarska, podczas 
której wykryta zostaje wada wrodzona, nieuleczalna choroba lub niepełno-
sprawność dziecka, jest szczególnie istotna dla rodziców. Sposób przekazania 
tej informacji (użyte słowa, mimika, ton głosu) wpływa nie tylko na zaufanie do 
profesjonalistów i umiejętność współpracy z nimi, ale jest istotnym elementem 
kształtowania dobrostanu oraz możliwości przystosowania się rodziców do no-
wej sytuacji. Nieobojętne znaczenie ma ona także dla relacji samych rodziców, 
ich relacji z dzieckiem czy w ogóle dla jego rozwoju. Jeśli matka doświadcza 
długotrwale silnych negatywnych emocji, mających tendencję do narastania, to 
jej relacja z dzieckiem nie daje mu poczucia bezpieczeństwa (Pisula, 2007). 

Doniesienia badawcze ukazują zmianę doświadczeń rodziców w kontaktach 
z profesjonalistami (nie tylko lekarzami), choć wciąż jest ona niezadowalająca (ogra-
niczony czas wizyty, niezrozumiały język, brak lub niewystarczające informacje). 
Jerzy Konstantynowicz z zespołem (2016), analizując wyniki prowadzonych badań 
wskazuje, że uczestniczący w badaniu rodzice i pacjenci pediatryczni postrzegali 
używany przez lekarzy żargon medyczny jako działanie celowe i pomagające im 
unikać podawania szczegółowych wyjaśnień, a także zniechęcające pacjentów do 
zadawania pytań. Rodzice i pacjenci wyrażali pragnienie, by lekarz w rozmowie 
używał prostego i zrozumiałego języka. Inne badania, o których wspomina Ewa 
Pisula (2007, s. 15), dotyczące ojców i ich kontaktów ze specjalistami, wskazują, że 
w swoich doświadczeniach akcentowali oni przede wszystkim umiejętności spe-
cjalistów lub ich brak, umiejętności pomocy dziecku, natomiast w mniejszym stop-
niu koncentrowali się na sposobie, w jaki oni sami zostali potraktowani. 

Udział rodzica bądź osoby bliskiej w konsultacji lekarskiej stanowi wartość 
nie tylko dla dziecka, ale także dla lekarza. Rodzice są ważnym źródłem infor-
macji o objawach choroby i dolegliwościach, na jakie uskarżało się dziecko lub 
które u niego obserwowali. Ponadto w przypadku małych pacjentów (choć także 
i tych starszych) są wykonawcami zaleceń lekarskich. Thomas Gordon (1999, 
s. 25), powołując się na wyniki badań innych autorów, dowodzi, że 53,4% matek 
zadowolonych z kontaktu z lekarzem pediatrą podporządkowywało się ich zale-
ceniom, podczas gdy spośród niezadowolonych uczyniło tak 16,7%. 

Warto jednak podkreślić, że rodzice powinni wspierać dziecko w aktywnym 
uczestniczeniu w relacji medycznej. Kiek Tates z zespołem (2002) w prowadzo-
nych obserwacjach podkreślał wartość zachowań wspierających dziecko w ko-
munikacji z lekarzem. Zauważył, iż często dorośli przyjmują aktywną rolę i mó-
wią w imieniu dziecka, ignorując tym samym udział dziecka w komunikacji. 

Bezcenna zatem jest dobra wzajemna komunikacja (zob. Brand, Stiggelbout, 
2013), wyjęta z ram szablonowego modelu. Komunikacja uwzględniająca aktywną 
rolę każdego z jej podmiotów. Nie można być dobrym lekarzem, nie dbając o komu-
nikację z pacjentem. U podłoża profesji medycznej – a szczególnie tego jej obszaru, 
który dotyczy kontaktu z drugim człowiekiem – znajduje się dialogiczność (Anczyk, 
Anczyk, 2010). Istnieje kilka reguł pomocnych w jej tworzeniu, nie wszystkie doty-
czą w równym stopniu małego pacjenta, jednak są pomocne w komunikacji doro-
słych. Przedstawię kilka z nich (Morreale, Spitzberg, Barge, 2007, s. 29–31):
1. Poznanie samego siebie – jest podstawą do komunikowania się z innymi 

ludźmi.
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2. Współdziałanie – jest konieczne dla efektywnego porozumiewania się.
3. Przedwczesna ocena – uniemożliwia wysłuchanie wypowiedzi rozmówcy 

i zrozumienie treści wypowiedzi, a zatem unikanie dokonywania oceny.
4. Wszechstronna obrona – błędne jest założenie, że w każdej sprawie i sytuacji 

mamy rację i jesteśmy nieomylni.
5. Ważniejszy sens od formy – zrozumienie sensu całej wypowiedzi jest istot-

niejsze i zarazem pełniejsze niż koncentracja na poszczególnych słowach lub 
fragmentach pozbawionych kontekstu.

6. Wrażliwość na stan odbiorcy – zmniejsza ryzyko znudzenia słuchacza lub 
odrzucenia rozmówcy.

7. Budowa sprzężenia zwrotnego – zadawanie pytań umożliwia sprawdzenie, 
w jakim stopniu rozumiemy wypowiedzi rozmówcy, eliminuje tendencyjną 
interpretację, daje sygnał zainteresowania wypowiadaną treścią.

8. Zmniejszenie skrępowania – wytworzenie atmosfery, która umożliwia stro-
nom komunikującym się zadawanie pytań. Formułowane pytania nie powin-
ny być złośliwie komentowane.

9. Jasne stawianie problemu – nie należy w sposób ukryty w niezręcznej dla 
siebie sytuacji zmieniać tematu rozmowy.

10. Względność racji – oznacza gotowość i otwartość psychiczną, a także chęć 
analizowania odmiennego zdania rozmówcy.

11. Zmiana ról – gdy narasta wzajemne niezrozumienie, dobrze jest zamienić się 
rolami i przyjąć punkt widzenia partnera rozmowy.

12. Pozytywne strony niezgody – istotna jest świadomość, że pewien stopień roz-
bieżności poglądów jest okazją do wzmocnienia swojego punktu widzenia, 
uświadomienia sobie wielowymiarowości problemu.

13. Łagodne zaprzeczanie – sprzeciw wyrażajmy w sposób jak najbardziej łagod-
ny, nieraniący naszego rozmówcy.

14. Szacunek dla partnera – dążenie do wykazania się efektywniejszymi, bardziej 
przemyślanymi propozycjami, argumentami, ale należy je kontrolować. Nie 
powinno się wykazywać słabości rozmówcy czy słabych stron reprezentowa-
nego przez niego stanowiska.

15. Dodawanie odwagi – ważne jest, by w kontaktach z innym człowiekiem 
wyrażać dla niego aprobatę, podziw, uznanie, by czuł się ceniony, lepszy. 
Pochwały, uznanie, akceptacja są każdemu potrzebne, ponieważ dodają od-
wagi, wiary we własne możliwości, wyzwalają życzliwość we wzajemnych 
relacjach.

16. Budowanie bezpieczeństwa – zmiana przekonań nie jest łatwa i wymaga in-
nego spojrzenia na dane zagadnienie, problem, a dokonać może się poprzez 
poczucie bezpieczeństwa.

17. Zachowania niewerbalne – w rozmowie z innym człowiekiem unikajmy za-
chowań niewerbalnych, których sami nie lubimy u innych osób, a które roz-
mowie towarzyszą.

18. Utrzymywanie rzeczowości – podczas rozmowy bądźmy konkretni i rzeczowi.
19. Ważność rozmówcy – dobrze jest postrzegać rozmówców jako ludzi waż-

nych, ponieważ zwiększa się nasza motywacja do rozwijania zdolności ko-
munikacyjnych. 
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W relacji lekarz–rodzice niezbędne jest także wzajemne zaufanie, rozumiane 
jako zawierzenie, że obie strony mówią prawdę i chcą dla dziecka jak najlepiej. 
Stephen M.R. Covey i Rebecca M. Merrill (2009), mówiąc o zaufaniu w indywi-
dualnych relacjach, centralne miejsce przypisują konsekwentnemu postępowaniu, 
pomagającemu zwrotnie je zwiększyć. Zdaniem autorów pomocne są następujące 
zachowania: mówienie wprost, okazywanie szacunku, dbanie o przejrzystość, oka-
zywanie lojalności, doskonalenie się, konfrontacja z rzeczywistością, precyzowanie 
oczekiwań, przyjmowanie odpowiedzialności, dotrzymywanie zobowiązań. 

Zakończenie

Dziecko, które jeszcze nie potrafi samo skutecznie radzić sobie ze stresem, 
sytuacjami trudnymi, powinno być przez dorosłych otoczone szczególną opie-
ką (Barczykowska, Gierszewska, 2006), zwłaszcza w sytuacjach wiążących się 
z procesem terapii. Zapewnienie dziecku choremu opieki uwzględniającej jego 
emocjonalne potrzeby poprawi komunikację i relację lekarz–dziecko–rodzice. 
Osobowa relacja nierozerwalnie związana z komunikacją wpłynie na postawie-
nie trafnej diagnozy, a zatem potencjalnie stworzy lepsze warunki terapeutyczne 
i/lub szanse wyleczenia.

Ważność dziecka jako pacjenta wskazuje na konieczność rozwijania u mło-
dych adeptów umiejętności i zachowań sprzyjających nawiązywaniu i podtrzy-
mywaniu relacji z nim (sposobu komunikacji). Osoby decydujące się na zawód, 
którego celem jest pomoc drugiemu człowiekowi w odzyskaniu zdrowia, mu-
szą być zainteresowane jego psychiką, emocjami, przeżyciami czy doznaniami. 
Oddanie i troska w sposób szczególny powinny cechować personel medyczny, 
bowiem one wyzwalają u chorych dzieci (choć nie tylko dzieci) poczucie bez-
pieczeństwa, a w konsekwencji dają dobre efekty. Rozszerzenie zakresu kształ-
cenia lekarzy o treści humanizujące może być szansą na zmianę podejścia le-
karzy do pacjentów i ich rodziców. Metody ochrony dziecka przed przemocą, 
bólem i strachem powinny być naturalnym i codziennym postępowaniem, tak 
jak mycie rąk lub zakładanie rękawiczek. Pozostawienie w tym obszarze dowol-
ności lub odwoływanie się do empatii, współczucia czy dobrej woli personelu 
– szczególnie w nagminnych sytuacjach pośpiechu i złej organizacji pracy – czy-
ni z dziecka bezbronną ofiarę działań wykonywanych przez dorosłych (Dangel, 
2007). Agnieszka Stein (2012, s. 56) zauważa: „Troskliwa opieka jest warunkiem 
uruchomienia wielu mechanizmów prowadzących do harmonijnego rozwoju, 
np. kontakt wzrokowy stymuluje rozwój części mózgu odpowiedzialnej za sa-
mokontrolę i empatię”. Dzieci tylko w troskliwej relacji z inną osobą są w stanie 
przetrwać trudne warunki i normalnie się rozwijać. 

Zaprezentowane rozważania dotyczą relacji lekarza z dzieckiem i rodzicami. 
Bez wątpienia można je przenieść na grunt każdej relacji, jaka tworzy się między 
dorosłymi a dzieckiem (np. rehabilitantem, pedagogiem specjalnym, nauczycie-
lem). W każdej relacji znaczące jest poszanowanie godności i podmiotowości 
dziecka, wykluczenie lub minimalizowanie paternalizmu, a zatem decydowania, 
co dla dziecka jest najlepsze bez uwzględniania jego odczuć, wątpliwości czy 
obaw (jeśli jest ono w stanie współdecydować). 
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Najmłodsi za kilkanaście lat staną się pokoleniem, które określi zarówno 
kierunek profilaktyki i opieki zdrowotnej, jak i styl zachowania czy rodzaj re-
lacji międzyludzkich. Ważne jest zatem, by od najmłodszych lat uczyć dzieci 
odpowiedzialności za podejmowane czynności, rozwijać troskę o potrzebujących 
i wzbudzać pozytywne postawy nie tylko wobec systemu opieki zdrowotnej, 
lecz także wobec innych równie ważnych systemów, np. edukacji. 
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THE TRIPARTITE RELATIONSHIP: PHYSICIAN–CHILD–PARENTS. 
REFLECTION AFTER A LITERATURE REVIEW

Abstract

This paper aims at presenting selected elements that constitute the relationship between 
professionals (physicians) and an ill child as well as the child’s parents. The discussion is 
based on the following assumption: All actions undertaken when a child is ill should be 
performed with two subjects participating in them: the child and the child’s parents, because 
the exclusion of one of them disturbs the fulfillment of specific goals and tasks. In interactions 
with specialists, intelligible tripartite communication is undoubtedly of key importance since 
the course and final outcome of treatment depend on appropriate cooperation between all 
subjects involved (and in the case of a small child, this includes parents). 
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