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Streszczenie

Celem artykułu badawczego jest empiryczna weryfikacja zależności pomiędzy 
komunikacją w relacji pacjent-lekarz a zaufaniem w wymiarze kompetencji, życz-
liwości i uczciwości. Badanie zostało przeprowadzone w 2015 roku metodą CAWI 
na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 982 respondentów, którzy deklarowali 
korzystanie z opieki zdrowotnej w ostatnim półroczu. Wyniki badania potwierdziły, 
że wraz z poprawą „jakości komunikacji” rośnie zaufanie w każdym z badanych 
rodzajów, choć największy wpływ komunikacja ma na zaufanie do życzliwości. 
Dodatkowo w artykule podjęto próbę wskazania zachowań z zakresu komunika-
cji, które szczególnie wpływają na budowę zaufania. Okazało się, że zaufanie do 
kompetencji lekarzy kształtowane jest przede wszystkim przez okazywane wspar-
cie emocjonalne oraz zrozumiałe i wyczerpujące przekazywanie informacji o stanie 
zdrowia. Zaufanie w życzliwość budowane jest poprzez otwartość wobec pacjen-
tów, natomiast zaufanie w uczciwość lekarzy wymaga od nich umiejętności słu-
chania. 

Słowa kluczowe: relacja lekarz-pacjent, komunikacja, zaufanie.

Kody JEL: I12

Wstęp

Jak podkreślają psychologowie, w każdej praktyce lekarskiej – nie tylko psychiatrycz-
nej – istotną rolę odgrywa tzw. nieświadoma psychoterapia, czyli sposób, w jaki lekarz 
traktuje pacjenta (Tobiasz-Adamczyk i in. 1996, s. 15). Dynamiczny rozwój technolo-
gii medycznych powoduje, że uwaga medycyny skupia się dziś głównie na doskonale-
niu sposobów oraz narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych. Dodatkowo, przemiany 
systemowe zachodzące w polskim sektorze ochrony zdrowia sprawiają, że lekarze pod-
dani nowym regułom, przepisom oraz naciskom różnego rodzaju (związanym z polityką 
zatrudnienia, gospodarką finansową podmiotów leczniczych) nie poświęcają pacjentom 
dostatecznej uwagi i czasu. Stąd też takie ekspresyjne wyróżniki osobowości profesjo-
nalisty jak życzliwość, współczucie, szacunek, zainteresowanie pacjentem jako człowie-
kiem, wyrażające się w stylu komunikacji, należą dziś do atrybutów jakości najbardziej 
cenionych przez pacjentów. Traktowanie lekarzy i pozostałego personelu medycznego 
jako podstawowego kapitału usługodawcy znajduje umocowanie w teorii zaangażowania 
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i zaufania (Morgan, Hunt 1994, s. 24). Satysfakcjonująca komunikacja interpersonalna 
prowadzi bowiem do wytworzenia i umacniania więzi zaufania między pacjentem a leczą-
cym go lekarzem (Cant 2009, s. 114).

Zaufanie jest konstruktem wielowymiarowym. Stąd sugestia, że w ten wielowątko-
wy sposób należałoby je badać (Svensson 2005). O ile wpływ komunikacji na zaufa-
nie w przedmiotowej relacji był już wielokrotnie przedmiotem naukowego poznania 
(Northouse, Northouse 1985; Thorne, Robinson 1998; Davies 1999; Dibben i in. 2000; 
Mechanic, Mayer 2000; Vivian, Wilcox 2000; Hall i in. 2001; Dibben, Lean 2003; Gabay 
2015), o tyle wpływ komunikacji na poszczególne wymiary zaufania nie został dostatecz-
nie zbadany. Stąd celem artykułu jest empiryczna weryfikacja zależności między komuni-
kacją w relacji pacjent-lekarz a zaufaniem w wymiarze kompetencji, życzliwości i uczci-
wości. Badanie przeprowadzono w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum 
Nauki (nr 2011/01/D/HS4/05664).

Komunikacja interpersonalna w relacji lekarz-pacjent 

Usługi zdrowotne należą do grupy usług, które opierają się na wymianie informacji. 
Ujmując relację lekarz-pacjent w kontekst informacyjny można widzieć ją jako pewną se-
kwencję strumieni informacji. Wymiana informacji w zdecydowanej większości sytuacji 
(poza tymi, w których pacjent na skutek choroby utracił zdolność odbierania bodźców wer-
balnych i niewerbalnych) stanowi o jakości relacji będącej przedmiotem artykułu. Ma ona 
również istotne konsekwencje dla skuteczności opieki zdrowotnej rozumianej jako osiąganie 
zamierzonego rezultatu terapeutycznego. Podstawą do takiego stwierdzenia są wyniki badań 
empirycznych, które potwierdzają hipotezę, że znaczna część efektu leczenia jest wynikiem 
konstruktywnej komunikacji między lekarzem a pacjentem (Korsch, Harding 1997, s. 100). 
Tym samym jakość komunikacji w relacji lekarz-pacjent wyrażająca się m.in. śmiałością 
pacjenta do artykulacji własnych potrzeb, jego udziałem w definiowaniu i rozwiązywaniu 
problemów zdrowotnych przekłada się na liczbę ordynowanych badań diagnostycznych, 
częstotliwość wizyt czy długość hospitalizacji, a więc oddziałuje na obszar czysto ekono-
miczny (Charles i in. 2000, s. 1220). Z kolei z perspektywy pacjenta jakość komunikacji 
determinowana jest umiejętnością lekarza do wysłuchania, uczciwością lekarza w kontak-
tach z leczonym, empatią i autentycznym zainteresowaniem sytuacją pacjenta (Gabay 2015,  
s. 1552). Z kolei interakcje lekarz-pacjent prowadzące do rozdrażnienia pacjenta, jego iry-
tacji, pobudzające poczucie strachu, zagrożenia, bądź wątpliwości stają się źródłem erozji 
jakości komunikacji (Fletcher i in. 2007, s. 123; Epstein i in. 2007, s. 24). Zatem to profe-
sjonalista jako naczelny przedstawiciel usługodawcy staje się głównym moderatorem ko-
munikacji, a interpersonalna wymiana informacji urasta do rangi podstawowego narzędzia 
marketingowej komunikacji. 

Lekarz z racji swojej profesjonalnej wiedzy, prestiżu zawodowego, a także miejsca 
w hierarchii organizacji staje się odpowiedzialny za skuteczną komunikację (Graber 2001, 
s. 44). Pacjent, wybierając danego lekarza, zawierza mu swoje zdrowie, oczekuje więc bodź-
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ców zapewniających go o słuszności dokonanego wyboru. W sytuacjach wykluczających 
swobodę decydowania niepokój pacjenta wzrasta, powodując stan często nieuświadamiane-
go napięcia emocjonalnego. Tym większą wtedy rolę odgrywa komunikacja, gdyż prócz roli 
przekonującej, ma również funkcję kreatora zaufania do usługodawcy. 

Norma zawodowa lekarza wyrażająca się łacińską maksymą „salus segroti suprema lex 
esto” nakazuje profesjonaliście czynić wszystko w imię dobra chorego. Biorąc pod uwagę 
ograniczoność zasobów opieki zdrowotnej lekarz ma obowiązek znać rzeczywistą wartość 
zalecanych badań i ordynowanych leków oraz ich prawdopodobne skutki ekonomiczne dla 
pacjenta. Nieumiejętna komunikacja oraz jej brak (nieinformowanie pacjenta, lekceważe-
nie potrzeby psychicznego przygotowania chorego do czekającej go diagnostyki i terapii) 
może przyczynić się do zaostrzenia objawów choroby somatycznej (Kliszcz 2000, s. 75). 
Pożądaną formą komunikacji jest zatem empatia (Trzebińska 1985, s. 11). Przez uczest-
nictwo w przeżyciach pacjenta, lekarz staje się bardziej wrażliwy i wyczulony na potrzeby 
pacjenta, łatwiej jest mu więc na nie reagować. Z drugiej strony, pacjentowi, który widzi za-
angażowanie lekarza (oceniane na podstawie danych werbalnych i niewerbalnych), prościej 
przychodzi otwarcie się i artykulacja własnych problemów. Relacja empatyczna daje więc 
pacjentowi poczucie bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia ze strony lekarza.

Pacjent, wchodząc w interakcje z usługodawcą, ma do czynienia przede wszystkim 
z ludźmi. W związku z tym wyróżnikiem relacji usługowych jest nie tyle osoba, co oso-
bowość reprezentanta świadczeniodawcy, zwykle lekarza. Kwestię tę uwypukla nordycka 
szkoła marketingu relacyjnego (Grönroos 1994, s. 7). Wraz z przejściem pacjenta do stacjo-
narnej opieki zdrowotnej wzrasta rola personelu medycznego średniego szczebla, głównie 
pielęgniarek (Carman 2000, s. 94), którym przypisać należy głównie rolę ekspresyjną rów-
noważącą zaburzoną czynnościami instrumentalnymi równowagę „systemu” pacjenta. Rola 
ta polega na okazywaniu życzliwości, zainteresowania, empatii, troskliwości. 

Na szczeblu podstawowej opieki zdrowotnej łączenie ekspresywnej i instrumentalnej 
roli lekarza jest pożądane nie tylko ze względu na pierwszoplanowe znaczenie tego typu 
interakcji będące pochodną obowiązującego w Polsce modelu „odźwiernego systemu”  
(gatekeeping), ale przede wszystkim ze względu na koszty opieki zdrowotnej. Rosną one 
wraz z technicyzacją i specjalizacją świadczeń zdrowotnych, a więc po przejściu pacjenta na 
kolejne szczeble opieki. Jak zauważa F. Capra: „(…) głównym zadaniem lekarza ogólnego 
przy pierwszym zetknięciu z pacjentem, poza udzieleniem natychmiastowej pomocy, będzie 
objaśnienie natury i sensu choroby oraz nauczenie go, jakie są możliwości zmiany tych 
okoliczności w jego życiu, które doprowadziły do choroby” (Capra 1987, s. 50). Przenosząc 
te spostrzeżenia na grunt marketingowy można stwierdzić, że profesjonalista, prócz oczywi-
stych funkcji dystrybucyjnych, pełni funkcję komunikacyjną połączoną z realizacją badań 
marketingowych, których przedmiotem jest otoczenie klienta, jego postawy i zachowania. 
Trafność postawienia diagnozy zależy więc nie tylko od prawidłowego rozpoznania sympto-
mów choroby i interpretacji danych zawartych w przeprowadzonych testach klinicznych, ale 
również od umiejętności pozyskania i syntezy informacji na pozór niemedycznych (Tyszka 
2000, s. 113). Te z kolei wpływają na liczbę i rodzaj ordynowanych przez lekarza badań 
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diagnostycznych i leków, co uznać należy za decyzje stricte ekonomiczne determinujące 
koszty opieki zdrowotnej.

Specyfika usług zdrowotnych powoduje, że charakter komunikacji lekarz-pacjent okre-
ślić można jako wysoce zindywidualizowany i intymny. Wiele badań przeprowadzonych 
zarówno w kraju, jak i zagranicą dowodzi, że to właśnie relacja pacjenta z lekarzem opi-
sywana atrybutami ekspresyjnymi, komunikacyjnymi stanowi główny punkt odniesienia 
w budowaniu relacji opartej na zaufaniu (Dibben, Lean 2003; Leisen, Hymanb 2004; Cant 
2009; Lee, Lin 2010; Tarrant i in. 2010; Gabay 2015). Co za tym idzie, związek oparty na 
zaufaniu, zaangażowaniu i niezawodności jest decydującym źródłem satysfakcji z relacji 
z usługodawcą. Przywoływane wyniki pochodzą z badań bądź nad wybraną grupą usług, 
bądź odnoszą się do usług medycznych jako takich. Były one prowadzone w różnych szero-
kościach geograficznych i na różnych grupach respondentów. Mimo tych różnic we wszyst-
kich badaniach eksponowana jest ekspresyjna rola lekarza, która dominuje nad jego rolą 
instrumentalną w kreowaniu zaufania w relacji.

Sygnalizowane doniesienia empiryczne upoważniają do stwierdzenia, że komunika-
cję interpersonalną traktować należy jako jedną z kluczowych umiejętności profesjonali-
stów medycznych. W dużej mierze dotyczy ona również drugiej strony relacji – pacjenta. 
Depersonalizacja współczesnej opieki zdrowotnej przejawiająca się w utożsamianiu poje-
dynczego chorego przez lekarza z jednym z wielu trafiających do niego przypadków cho-
roby sprawia, że zadaniem pacjenta staje się zainteresowanie profesjonalisty swoją osobą 
przez umiejętne przedstawienie swej dolegliwości (Tobiasz-Adamczyk i in. 1996, s. 40). 
Podczas interakcji zarówno lekarz, jak i pacjent oddziałują na siebie wysyłając sygnały wer-
balne i niewerbalne. Pod ich wpływem obie strony modyfikują wzajemnie swe zachowania. 
Obopólnie satysfakcjonująca komunikacja przynosi szereg korzystnych efektów wykracza-
jących poza kategorie medyczne, obejmując również kategorie ekonomiczne i psycholo-
giczne

Procedura badawcza

Zależności między zaufaniem a komunikacją były dotychczas wielokrotnie przedmiotem 
badań (Leisen, Hymanb 2004; Cant 2009; Lee, Lin 2010; Tarrant i in. 2010; Gabay 2015). 
Zaufanie jednak często rozumiano jednowymiarowo, a jest ono raczej konstruktem wielo-
wymiarowym. Stąd celem artykułu było określenie siły wpływu i charakteru wpływu komu-
nikacji na trzy główne rodzaje zaufania: do kompetencji, uczciwości i życzliwości lekarzy. 
Siła wpływu jest rozumiana jako moc oddziaływania komunikacji na poszczególne rodzaje 
zaufania, natomiast charakter wpływu oznacza kategorie zachowań lekarza, które budują 
zaufanie pacjentów.

Badanie zostało przeprowadzone w 2015 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej, repre-
zentatywnej próbie 982 respondentów, którzy deklarowali korzystanie z opieki zdrowotnej 
w ciągu ostatniego półrocza. W tabelach 1 i 2 przedstawiono charakterystykę próby badaw-
czej.
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Tabela 1
Struktura próby badawczej   

Wyszczególnienie Liczba % Wyszczególnienie Liczba %

Dochody Płeć
Do 1000 zł 84 8,6 Kobieta 572 58,2
1001 zł do 1400 zł 95 9,6 Mężczyzna 411 41,8
1401 zł do 1800 zł 108 11,0 Wiek
1801 zł do 2000 zł 113 11,5 18-24 103 10,5
2001 zł do 2500 zł 76 7,7 25-34 182 18,5
2501 zł do 3000 zł 120 12,2 35-44 163 16,6
3001 zł do 5000 zł 139 14,1 45-59 252 25,7
powyżej 5000 zł 118 12,0 Powyżej 60 283 28,8
Trudno powiedzieć 49 5,0

Miejsce zamieszkania Poziom wykształcenia
Wieś 356 36,2 Podstawowe 148 15,0
do 100 tys. 335 34,1 Zawodowe 213 21,7
100 - 499 tys. 164 16,7 Średnie 345 35,2
500+ tys. 127 13,0 Wyższe 276 28,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Tabela 2
Miejsce zamieszkania respondentów według województw

Wyszczególnienie Liczba %

Dolnośląskie 73 7,4
Kujawsko-pomorskie 47 4,8
Lubelskie 51 5,2
Lubuskie 27 2,8
Łódzkie 68 6,9
Małopolskie 76 7,8
Mazowieckie 143 14,6
Opolskie 27 2,7
Podkarpackie 58 5,9
Podlaskie 34 3,5
Pomorskie 61 6,2
Śląskie 132 13,4
Świętokrzyskie 31 3,1
Warmińsko-mazurskie 30 3,0
Wielkopolskie 80 8,2
Zachodniopomorskie 43 4,4
Ogółem 982 100,0

Źródło: jak w tabeli 1.
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Wyniki badania

W celu wyodrębnienia czynnika „komunikacja” została przeprowadzona analiza czynni-
kowa techniką głównych składowych z rotacją Varimax. O przynależności zmiennych decy-
dowała wartość ładunków czynnikowych. Wartość graniczna ładunku czynnikowego selek-
cjonującego zmienne została ustalona na poziomie 0,55. Następnie przeprowadzono analizę 
rzetelności Alfa Cronbacha otrzymanego konstruktu. Wskaźnik osiągnął satysfakcjonującą 
wartość wynoszącą 0,92.

Tabela 3
Ładunki czynnikowe konstruktu „komunikacja” 

Oznaczenie zmiennej pierwotnej Ładunki czynnikowe

Q5.2 0,55
Q5.3 0,60
Q5.9 0,60
Q5.12 0,56
Q5.20 0,59
Q5.24 0,65
Q5.26 0,66
Q5.30 0,62
Q5.33 0,63
Q5.34 0,61
Q5.35 0,72
Q5.36 0,65
Q5.37 0,58

Źródło: jak w tabeli 1.

Wyodrębniony konstrukt obejmuje kategorię zachowań reprezentujących aktywną posta-
wę lekarza w procesie komunikacji z pacjentem. Przede wszystkim znalazły się tam twier-
dzenia dotyczące informowania pacjentów o wszystkim co dzieje się w trakcie wizyty, ale 
również o alternatywnych sposobach leczenia, o opcjach i efektach leczenia oraz przyczy-
nach choroby. Ponadto twierdzenia dotyczące sposobu przekazywana tej wiedzy. 

Z drugiej strony, w ramach czynnika znajdują się zachowania lekarzy pozwalające na 
stworzenie warunków umożliwiających pacjentom większe zaangażowanie w przebieg wi-
zyty, to znaczy otwartość, chęć słuchania chorego, zapraszanie go do artykulacji swoich 
potrzeb. Pacjenci mogą więc opowiedzieć o osobistych problemach, informują o oczekiwa-
niach i sugerują preferencje dotyczące sposobów leczenia. Taka aktywność obu stron relacji 
sprawia, że komunikacja staje się dwustronna i bardziej zrównoważona. 
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Zaufanie instytucjonalne do lekarzy było badane w trzech wymiarach: zaufanie do kom-
petencji, życzliwości lekarzy oraz w ich uczciwość. Poziom zaufania był mierzony pojedyn-
czymi pytaniami. 

Statystyki opisowe dotyczące wszystkich zmiennych zostały umieszczone w tabeli 4. 
Wyniki badania wskazują, że ankietowane osoby najwyższe zaufanie deklarowały w stosun-
ku do kompetencji lekarzy (2,94), natomiast najniższe w uczciwość (2,91). 

Tabela 4 
Statystyki opisowe zmiennych 

Wyszczególnienie N ważnych Średnia Minimum Maksimum Odch. std

Komunikacja 874 33,598 13,00 52,00 7,81
Zaufanie do kompetencji 987 2,940 1,00 4,00 0,71
Zaufanie do życzliwości 987 2,913 1,00 4,00 0,77
Zaufanie w uczciwość 976 2,908 1,00 4,00 0,75

Źródło: jak w tabeli 1.

W celu zweryfikowania siły wpływu komunikacji na zaufanie, czyli znaczenia komuni-
kacji w relacji lekarz-pacjent w kreowaniu zaufania do lekarzy w trzech wymiarach została 
przeprowadzona analiza regresji. W związku z tym utworzono trzy modele regresji, w któ-
rych zmiennymi objaśnianymi były poszczególne rodzaje zaufania (do kompetencji, życz-
liwości i uczciwości lekarzy), natomiast zmienną objaśnianą „komunikacja”. W każdym 
z trzech modeli komunikacja okazała się być istotnym statystycznie predyktorem zaufania 
instytucjonalnego do lekarzy. 

Tabela 5
Wpływ komunikacji na trzy rodzaje zaufania instytucjonalnego – model regresji 

Model b* Bł. std. - z b* t(866) p

zaufanie do kompetencji R2=0 ,34, F(1,866)=445,55 p<0,0000 Błąd std. estymacji: 0,59
W. wolny 12,20 0,000
komunikacja 0,58 0,03 21,11 0,000
zaufanie do uczciwości R2=0 ,43 F(1,866)=654,79 p<0,0000 Błąd std. estymacji: 0,57
W. wolny 8,92 0,000
komunikacja 0,66 0,03 25,59 0,000
zaufanie w życzliwość R2=0,44 F(1,868)=688,51, p<0,0000 Błąd std. estymacji: 0,58
W. wolny 7,88 0,000
komunikacja 0,67 0,03 26,24 0,000

Źródło: jak w tabeli 1.
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Oznacza to, że wraz z poprawą „jakości komunikacji” rośnie zaufanie w każdym z ba-
danych rodzajów, choć największy wpływ komunikacja ma na zaufanie do życzliwości 
(b*=0,67, p=0,00), równie silny na zaufanie w uczciwość (b*=0,66, p=0,00) i najniższy na 
zaufanie w kompetencje lekarzy (b*=0,58, p=0,00).

Kolejny krok miał udzielić odpowiedzi na pytanie, które z zachowań lekarzy związanych 
z komunikacją z pacjentami szczególnie wpływają na trzy wspomniane rodzaje zaufania. 
Tym razem w modelach regresji wielorakiej zamiast jednej zmiennej objaśnianej zostały 
użyte poszczególne zmienne składające się na czynnik „komunikacja”. W pierwszym mode-
lu regresji dotyczącym zaufania w kompetencje znalazło się sześć zmiennych, przy współ-
czynniku determinacji R2=0,37 i p=0,00 (por. tabela 6). Okazało się, że o zaufaniu w kom-
petencje decyduje przede wszystkim przekonanie, że rolą lekarza jest nie tylko leczenie, 
ale również wsparcie emocjonalne oraz zrozumiałe i wyczerpujące informowanie pacjenta 
o przyczynach choroby czy efektach leczenia. Nieco mniej ważnym zachowaniem wpły-
wającym na zaufanie w kompetencje lekarza jest umiejętność słuchania oraz zezwolenie na 
partycypację pacjenta procesie leczenia.

Tabela 6
Determinanty zaufania w kompetencje lekarzy 

Zmienne b* Bł. std. - z b* t(861) p

W. wolny 12,41 0,0000
Q5.3 0,20 0,04 5,72 0,0000
Q5.37 0,15 0,04 4,18 0,0000
Q5.36 0,13 0,04 3,71 0,0002
Q5.12 0,13 0,03 3,84 0,0001
Q5.9 0,09 0,04 2,36 0,0186
Q5.34 0,08 0,04 2,12 0,0340

R2= 0,37 F(6,861)=84,407 p<0,0000 Błąd std. estymacji: 0,58

Źródło: jak w tabeli 1.

W modelu regresji dotyczącym zaufania w życzliwość znalazło się siedem zmiennych, 
przy współczynniku determinacji R2=0,46 i p=0,00 (por. tabela 7). O zaufaniu w życzli-
wość lekarzy przede wszystkim decyduje otwartość wobec pacjentów i chęć emocjonalnego 
wsparcia chorych. Ponadto zaufanie to zależy od umiejętności słuchania i informowania 
w sposób zrozumiały dla chorego o alternatywnych sposobach leczenia czy przyczynach 
choroby.

W modelu regresji dotyczącym zaufania w uczciwość lekarzy znalazło się 
dziewięć zmiennych, przy współczynniku determinacji R2=0,48 i p=0,00 (por. 
tabela 8). 
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Tabela 7
Determinanty zaufania w życzliwość lekarzy 

Zmienne b* Bł. std. - z b* t(862) p

W. wolny 8,23 0,000
Q5.20 0,16 0,03 4,60 0,000
Q5.12 0,15 0,03 4,72 0,000
Q5.3 0,18 0,03 5,31 0,000

Q5.37 0,15 0,03 4,53 0,000
Q5.33 0,08 0,03 2,42 0,015
Q5.9 0,08 0,03 2,24 0,026

Q5.36 0,07 0,03 2,23 0,026
R2= 0,46 F(7,862)=106,82 p<0,0000 Błąd std. estymacji: 0,57

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 8
Determinanty zaufania w uczciwość lekarzy 

Zmienne b* Bł. std. - z b* t(858) p

W. wolny 8,46 0,000
Q5.20 0,16 0,03 4,45 0,000
Q5.12 0,22 0,03 6,58 0,000
Q5.37 0,11 0,03 3,23 0,001
Q5.9 0,10 0,03 3,00 0,003

Q5.33 0,10 0,03 2,86 0,004
Q5.30 0,09 0,03 2,74 0,006
Q5.3 0,09 0,03 2,73 0,006

Q5.24 0,07 0,02 -2,56 0,010
Q5.34 0,07 0,03 2,01 0,045

R2= 0,48 Skoryg. F(9,858)=86,399 p<0,0000 Błąd std. estymacji: 0,55

Źródło: jak w tabeli 1.

Głównymi determinantami, podobnie jak w przypadku zaufania w życzliwość, są zacho-
wania lekarzy, które manifestują otwartość wobec pacjentów, wyrażają chęć wysłuchania 
chorego, zachęcają ich do aktywnego uczestnictwa w wyborze sposobu leczenia. Ponadto 
zaufanie w uczciwość rodzi się, jeśli lekarze w procesie komunikacji kładą duży nacisk na 
uczciwe informowanie w sposób wyczerpujący i zrozumiały, m.in. o alternatywnych sposo-
bach leczenia czy efektach leczenia oraz wyjaśniają swoje czynności podczas wizyty. Ważne 
jest również emocjonalne wsparcie chorych.
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Podsumowanie

Konstruktywna, ukierunkowana na potrzeby obu partnerów relacji, komunikacja między 
lekarzem a pacjentem przyczynia się do zwiększenia efektów leczenia (Korsch, Harding 
1997, s. 100), ale również korzyści ekonomicznych czy psychologicznych.

Według dotychczasowych badań, odpowiednia jakość komunikacji buduje zaufanie w re-
lacji lekarz-pacjent (Dibben, Lean 2003; Leisen, Hymanb 2004; Cant 2009; Lee, Lin 2010; 
Tarrant i in. 2010; Gabay 2015). Wyniki te zostały potwierdzone w niniejszym badaniu, 
lecz dodatkowo udało się udowodnić, że komunikacja ma największy wpływ na zaufanie do 
życzliwości lekarzy, a najmniejsze na zaufanie do ich kompetencji. 

Wysoka jakość komunikacji to pojęcie dość pojemne zwłaszcza w relacji lekarz-pacjent. 
Stąd próba określenia, które zachowania lekarza są najbardziej oczekiwane i pożądane do 
zbudowania relacji opartej na zaufaniu. W literaturze podkreśla się, że decydujący wpływ 
na przebieg procesu komunikacji ma lekarz (Graber 2001, s. 44). Lekarz bowiem informuje, 
wyjaśnia, okazuje otwartość i zainteresowanie chorym, słucha, ale także tworzy warunki 
wspierające zaangażowanie pacjenta, umożliwiające werbalizowanie jego potrzeb, współ-
udział w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, szersze spojrzenie na sytuację zdrowotną 
chorego (Gabay 2015, s. 1552). 

W artykule podjęto próbę wskazania tych zachowań, które szczególnie wpływają na po-
szczególne rodzaje zaufania. Okazało się, że zaufanie do kompetencji lekarzy kształtowane 
jest przede wszystkim przez okazywane wsparcie emocjonalne oraz zrozumiałe i wyczer-
pujące przekazywanie informacji o stanie zdrowia. Zaufanie w życzliwość budowane jest 
poprzez otwartość wobec pacjentów, umiejętność słuchania i okazywania wsparcia emocjo-
nalnego. Z kolei kreowania zaufania w uczciwość lekarzy wymaga umiejętności słuchania, 
okazywania otwartości wobec pacjentów oraz wyczerpującego przekazywania informacji 
dotyczących stanu zdrowia. 
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Communication in the Relation between the Doctor and the Patient 
and Building Confidence

Summary

An aim of the research article is to empirically verify dependencies between 
communication in the relation patient–physician and confidence in the dimension 
of competency, kindness and integrity. The survey was carried out in 2015 by the 
CAWI method on the national representative sample of 982 respondents who de-
clared the use of healthcare in the recent half-year. The survey findings confirmed 
that together with improvement of the quality of communication there was growing 
confidence in each of the types surveyed, though communication had the greatest 
impact on confidence in kindness. Additionally, in their article, the authors under-
took an attempt to indicate the behaviours in the sphere of communication that had 
a particular impact on confidence building. It appeared that confidence in doctors’ 
competencies was primarily shaped by the demonstrated emotional support as well 
as by legible and exhausting conveyance of information on one’s state of health. 
Confidence in kindness is built through openness to patients, whereas confidence in 
physicians’ integrity requires from them an ability to listen to the patient. 

Key words: relation between the doctor and the patient, communication, confidence.

JEL codes: I12

Коммуникация в отношениях врача с пациентом и формирование 
доверия

Резюме

Цель исследовательской статьи – провести эмпирическую верификацию 
зависимости между коммуникацией в отношениях врача с пациентом и до-
верием к его компетентности, доброжелательности и добросовестности. 
Обследование провели в 2015 г. по методу CAWI на общепольской пред-
ставительной выборке 982 респондентов, которые заявляли о том, что они 
пользовались услугами здравоохранения в последнем полугодии. Результаты 
обследования подтвердили, что наряду с улучшением «качества коммуника-
ции» растет доверие в каждом из обследуемых видов, хотя самое большое 
влияние коммуникация имеет на доверие к доброжелательности. Дополнитель-
но в статье предприняли попытку указать поведение в сфере коммуникации, 
которое особенно влияет на формирование доверия. Оказалось, что доверие  
к компетентности врачей формируется прежде всего оказываемой эмоциональ-
ной поддержкой, а также понятной и исчерпывающей передачей информации  
о состоянии здоровья. Доверие к доброжелательности формируется путем от-
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крытости к пациентам, тогда как доверие к добросовестности врачей требует 
от них умения слушать. 

Ключевые слова: отношения врача к пациенту, коммуникация, доверие.

Коды JEL: I12
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