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Partycypacja pacjenta w procesie leczenia  
a zaufanie do lekarzy

Streszczenie

Partycypacja pacjenta opiera się na prawach pacjenta i jego możliwościach 
wpływania na decyzje dotyczące opieki medycznej przez komunikację i dialog 
dostosowany do preferencji i potencjału pacjenta oraz wynikający z kombinacji 
wiedzy lekarza i pacjenta (Castroa i in. 2016). Jej znaczenie we współczesnej 
opiece zdrowotnej sprawia, że konieczne jest identyfikowanie czynników wpły-
wających na zakres partycypacji pacjenta, jak i konsekwencje tego zjawiska. Stąd 
celem artykułu jest określenie wpływu partycypacji pacjenta na zaufanie do le-
karzy. Przeprowadzone badanie dowiodło, że partycypacja wpływa na zaufanie 
do lekarzy, choć wpływ ten może mieć charakter zarówno pozytywny, jak i ne-
gatywny. 

Słowa kluczowe: partycypacja pacjenta, zaufanie do kompetencji, rzetelności i życz-
liwości lekarzy.

Kody JEL: I11, I12, M31

Wstęp 

Partycypacja pacjenta w procesie leczenia jest stosunkowo nowym zjawiskiem i od nie-
dawna będącym przedmiotem zainteresowania badaczy. To zainteresowanie jest z jednej 
strony efektem rozwoju koncepcji opieki zdrowotnej zorientowanej na pacjenta (concept 
of patient-centered healthcare), z drugiej zaś upowszechnienia się koncepcji współtwo-
rzenia wartości przez klienta w marketingu usług. Przemiany społeczne, wzrost poziomu 
wykształcenia, łatwiejszy dostęp do wiedzy, w tym medycznej wywołały również zmiany 
w relacjach między pacjentem a placówkami opieki zdrowotnej i jej pracownikami. Relacja 
lekarz-pacjent z paternalistycznej stopniowo zmierza w kierunku relacji zorientowanej na 
pacjenta, w której szczególną uwagę zwraca się na percepcję, motywację i potrzeby pacjen-
tów (Cegala, Post 2009). Koncepcja ta zakłada, że wykorzystanie opinii i wiedzy pacjen-
ta w procesie leczenia może prowadzić do powstania dodatkowej wartości dla pacjentów. 
Większość badań poświęconych partycypacji diagnozuje istotę tego zagadnienia lub kon-
centruje się na jego konsekwencjach, tj. jakości opieki medycznej, satysfakcji czy lojalności 
pacjentów. Nieliczne natomiast badania są poświęcone zaufaniu do lekarza, zwłaszcza jako 
czynnik zachęcający do partycypowania w procesie leczenia. Stąd celem artykułu jest okre-
ślenie charakteru zależności między partycypacją pacjenta a zaufaniem do lekarza. Badania 
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zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WZ/2/2017 i sfinansowane ze środków na naukę 
MNiSW.

Przegląd literatury

Niektórzy autorzy twierdzą, że partycypacja pacjentów jest główną determinantą wła-
ściwej opieki medycznej nad chorym (Wallersten 2006), ale też czynnikiem motywującym 
do zmian w całym procesie leczenia (Longtin i in. 2010). Jej definicje proponowane przez 
badaczy nie są precyzyjne, bowiem obejmują różnorodny zakres aktywności pacjenta w pro-
cesie leczenia, od aktywnego zaangażowania w opiekę medyczną, aż po podejmowanie 
finalnej decyzji związanej z leczeniem (Guadagnoli, Ward 1998). Heggland i in. (2013) 
twierdzą, że partycypacja pacjentów to ich prawo do wpływania i uczestnictwa w procesie 
decyzyjnym odnoszącym się do sposobu leczenia.

W badaniu Ouschan, Sweeney, Johnson (2006) dotyczącym upodmiotowienia pacjen-
tów jako jeden z jego wymiarów wyróżniono partycypację pacjentów, czyli postępowanie 
pacjentów w czasie konsultacji medycznej, które wpływa na proces podejmowania decyzji 
związanych z leczeniem. 

Natomiast Castroa wraz z zespołem (2016) wyróżnili partycypację pacjenta na poziomie 
mikro (indywidualna opieka medyczna), mezzo (rozwój usług, ocena opieki medycznej) 
i w skali makro (polityka), sugerując że każdy z tych poziomów jest powiązany z innymi 
rodzajami aktywności. Zespół ten na podstawie wnikliwego przeglądu literatury zapropono-
wał własną definicję, zgodnie z którą partycypacja pacjenta opiera się na prawach pacjenta 
i jego możliwościach wpływania na decyzje dotyczące opieki medycznej przez komunikację 
i dialog dostosowany do preferencji i potencjału pacjenta oraz wynikający z kombinacji 
wiedzy lekarza i pacjenta (Castroa i in. 2016). 

Eldh i in. (2006) podjęli próbę dookreślenia pojęcia „partycypacja” formułując wnioski 
z badania przeprowadzonego wśród pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (CHF). 
Z punktu widzenia badanych partycypacja oznaczała więc bycie wysłuchanym, nabywanie 
i dzielenie się wiedzą, którą obie strony respektowały, przy czym wiedza pacjentów dotyczy-
ła głównie ich stanu zdrowia i objawów. Zadaniem lekarza zaś jest umiejętne wykorzystanie 
pozyskanej od pacjenta wiedzy i przekazanie mu informacji zgodnie z jego potrzebami. 
Późniejsze badania potwierdziły, że pacjenci bardziej utożsamiają partycypację z: przeka-
zywaniem informacji pacjentom, interakcjami z lekarzami, a nie jedynie podejmowaniem, 
czasami trudnych decyzji dotyczących leczenia (Eldh i in. 2010). Inne badania wskazują, że 
pacjenci chcą wiedzieć o alternatywnych sposobach leczenia i oczekują umiejętnego anga-
żowania ich w proces leczenia (Guadagnoli, Ward 1998). 

Na podstawie wyników badań jakościowych Heggland i Hausken (2012), wyodrębniono 
cztery wymiary partycypacji pacjenta w zabiegu operacyjnym: rozpowszechnianie infor-
macji, formułowanie opcji, integracja informacji i kontrola. Pierwszy z wymiarów – roz-
powszechnianie informacji – wskazuje na stopień, w jakim pracownicy placówki opieki 
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zdrowotnej dają pacjentom możliwość partycypacji przez rozmowę z personelem medycz-
nym (w tym przypadku chirurgiem, anestezjologiem, pielęgniarkami). Pielęgniarki udzielają 
pacjentom ogólnych informacji na temat ich pobytu w szpitalu i zalecanych leków przed 
operacją, chirurdzy udzielają pacjentom informacji na temat procedur chirurgicznych, moż-
liwości leczenia i konsekwencji, natomiast anestezjolodzy informują pacjentów o aneste-
tykach, które będą stosowane w fazie okołooperacyjnej. Udział pacjenta w podejmowaniu 
decyzji oznacza, że pacjent zarówno daje, jak i otrzymuje informacje, aby zapewnić dwu-
kierunkową komunikację.

Kolejny wymiar, czyli formułowanie opcji to próba stworzenia warunków umożliwiają-
cych racjonalny wybór, czyli możliwość zapoznania się i zrozumienia alternatywnych de-
cyzji i ich konsekwencji. W wymiarze tym partycypacja pacjenta przejawia się w dążeniu 
do wyrównywania asymetrii informacji posiadanych przez pracowników służby zdrowia 
i pacjentów (Heggland, Hausken 2012).

Aby pacjent mógł podjąć trafną decyzję konieczne są niekiedy informacje od różnych 
specjalistów medycznych. Kolejnym wymiarem partycypacji pacjenta jest więc integracja 
informacji. W tej końcowej części procesu decyzyjnego decydenci muszą opisać działania, 
które należy podjąć w celu wykonania decyzji oraz przetestować ważność i skuteczność 
działania w odniesieniu do celów leczenia (Heggland, Hausken 2012).

Badania nad usługami medycznymi dowodzą również, że partycypacja pacjentów ma 
pozytywny wpływ na wyniki leczenia (Lantz i in. 2005) oraz satysfakcję pacjentów (Kujala 
2003; Fudge i in. 2008; Forbat 2009). Dobrze poinformowani pacjenci, wyposażeni w od-
powiednią wiedzę i angażowani w decyzje związane ze zdrowiem, mają bardziej pozytywne 
doświadczenia dotyczące opieki zdrowotnej i lepsze wyniki leczenia niż ci, którzy są mniej 
poinformowani (O’Connor i in. 2003).

Badania Chang, Tseng i Woodside (2013) wskazują, że wraz z satysfakcją, partycypacja 
pacjenta w procesie leczenia (składającego się z dwóch etapów: procesu diagnostycznego 
i podejmowania decyzji związanych z leczeniem) wpływa na lojalność pacjentów. Zdaniem 
badaczy, nawet wysoki poziom satysfakcji pacjentów nie jest wystarczającym warunkiem 
zapewniającym lojalność. Konieczne jest zapewnienie dodatkowych okoliczności, czyli 
stworzenie warunków do partycypowania pacjentów. 

Wyniki badań próbują również ustalić zależności między partycypacją pacjentów w pro-
cesie leczenia a zaufaniem do lekarza. Zaufanie pacjentów do lekarzy wynika z oczekiwa-
nia, że lekarze działają w interesie pacjenta (Mechanic 1998) oraz posługują się najnowszą 
wiedzą i osiągnięciami w dziedzinie medycyny (Mayera i in. 1995). Oczekiwania te na-
bierają znaczenia w systemach opieki zdrowotnej, które zapewniają pacjentom i lekarzom 
większą swobodę działania (Hall i in. 2001, s. 629; Savage 2015).

Savage (2015) zauważa, że analiza poziomu zaufania pacjentów do lekarzy daje wgląd 
w postawy pacjentów w stosunku do zakresu partycypacji w procesie leczenia. Wzrost 
zaufania sprawia, że pacjenci wolą pozostawić decyzje medyczne w rękach lekarza i po-
legać wyłącznie na ich wiedzy medycznej, czyli biernie uczestniczyć w procesie opieki 

handel_wew_4-1-2018.indd   158 13.08.2018   12:24:46



KATARZYNA KROT 159

zdrowotnej. Wówczas zmniejsza się także prawdopodobieństwo konfliktu między leka-
rzami i pacjentami, a zatem skala zgłaszanych skarg i procesów sądowych (Mechanic 
1998, s. 286). Natomiast w sytuacji, gdy zaufanie do lekarza ulega erozji, pacjenci starają 
się minimalizować swoją zależność od lekarza i przejmują większą kontrolę nad swoim 
zdrowiem. Wydaje się więc, że poziom zaufania do lekarzy może być czynnikiem wpły-
wającym na zakres partycypacji pacjenta (Mechanic 1998; Hall i in. 2001). Biorąc pod 
uwagę fakt, że partycypacja pacjenta jest procesem dość złożonym, dotyczącym różnych 
etapów procesu leczenia i tym samym przejawiającym się w różnorodny sposób, zaufanie 
będzie prawdopodobnie w odmienny sposób wpływało na rodzaje zachowań pacjentów 
w ramach ich partycypacji. 

Im bardziej pacjenci będą postrzegali siebie jako kompetentnych konsumentów usług 
medycznych i im bardziej będą w tym zakresie „samowystarczalni”, tym będą bardziej 
skłonni do aktywnego udziału w decyzjach medycznych. Natomiast zbyt wysoki poziom 
zaufania może spowodować ograniczenie aktywności pacjentów i zmniejszenie zakresu par-
tycypacji w procesie leczenia (Savage 2015).

Specjaliści w zakresie HR wskazują, że partycypacja pracowników w decyzjach zwią-
zanych z miejscem pracy i organizacją jako całością wpływa na organizacyjne zaufanie 
(Lewicka 2013; 2014). Podobne wnioski w odniesieniu do opieki zdrowotnej sformułował 
Roth (1994), który w toku badań jakościowych dowiódł, że partycypowanie pacjentów 
w procesie leczenia zwiększa zaufanie do lekarza. W innym badaniu udowodniono, że moż-
liwości lekarza i jego troska o dobro i interes pacjentów są znacząco i pozytywnie zależne 
od zaangażowania pacjentów (Pontes, Pontes 1997). Mimo że badania te nie dotyczą wprost 
zaufania to, uwzględnione w badaniu efekty są zbieżne z zaufaniem do kompetencji i rzetel-
ności lekarzy (Ouschan, Sweeney, Johnson 2006). Późniejsze badania już bezpośrednio po-
twierdziły istnienie pozytywnej zależności pomiędzy partycypacją pacjentów a zaufaniem 
do lekarzy (Ouschan, Sweeney, Johnson 2006). 

Metodyka

Partycypacja pacjenta w procesie leczenia może przynieść obu stronom relacji wiele 
korzyści w postaci edukacji pacjenta, świadomości przebiegu procesu leczenia, przestrze-
gania zaleceń lekarza, współtworzenia usługi medycznej oraz większej odpowiedzialności 
za zdrowie. Istotna jest więc próba dokładniejszego scharakteryzowania i poznania tego 
procesu, zwłaszcza, że takie próby podejmowane są od niedawna. Tradycyjnie występu-
jący patriarchalny model relacji lekarz-pacjent z dominującą pozycją lekarza w ogóle nie 
dopuszczał możliwości współuczestniczenia pacjenta w procesie leczenia. Obecnie wraz ze 
zmianą wzorca tej relacji, wzrostem poziomu wykształcenia pacjentów, szerokim dostępem 
do wiedzy, zmieniają się oczekiwania pacjentów i ich potrzeby w tym zakresie. 

Wyniki dotychczasowych badań wskazują jednoznacznie na istnienie zależności mię-
dzy zaufaniem do lekarza a chęcią pacjenta do partycypowania w procesie leczenia, przy 
czym niektóre z nich dowodzą pozytywnej relacji między tymi zjawiskami, inne natomiast 
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Poszczególnym zależnościom w modelu zostały przypisane hipotezy. Do przetestowania 
modelu wykorzystano modele równań strukturalnych. 

Badanie zostało przeprowadzone w latach 2015 i 2016 metodą CATI na ogólnopolskiej, 
reprezentatywnej próbie 1000 respondentów, którzy deklarowali korzystanie z opieki zdrowot-
nej w ciągu ostatniego półrocza. W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę próby badawczej.

stwierdzają, że zbyt duże zaufanie może ograniczać aktywność pacjentów (Savage 2015). 
Inne badania wskazują, że zaufanie jest efektem zwiększenia stopnia, w jakim pacjenci 
współuczestniczą w procesie leczenia (Ouschan, Sweeney, Johnson 2006). Stąd celem 
badania określenie wpływu partycypacji pacjenta w procesie leczenia na poziom zaufania 
do lekarza. 

W niniejszym badaniu przyjęto, że partycypacja pacjentów ma dwa wymiary zachowań:
 - „informowanie”, czyli obustronne dzielenie się informacjami; pacjent przekazuje leka-

rzowi informacje o swoich problemach, natomiast lekarz doradza m.in. wybór specjalisty 
(2 twierdzenia); Alfa Cronbach: 0,41;

 - „monitoring” odnoszący się do podejmowanych przez pacjentów prób weryfikowania 
w innych źródłach propozycji lekarza związanych ze sposobem leczenia, tj. inni lekarze, 
Internet, rodzina (2 twierdzenia); Alfa Cronbach: 0,45.
Zaufanie, zgodnie z propozycją Mayera i in. (1995), było badane (jednym pytaniem) 

w trzech wymiarach: zaufanie do kompetencji lekarzy, do ich rzetelności i życzliwości. 
Założono, że zmiennymi zależnymi są trzy wymiary zaufania (do kompetencji lekarzy, 

ich rzetelności i życzliwości), natomiast zmiennymi niezależnymi są dwa wymiary partycy-
pacji pacjenta. Model teoretyczny zakłada, że oba wymiary partycypacji pacjenta wpływają 
na trzy wymiary zaufania do lekarza (por. schemat 1). 

Schemat 1
Wpływ partycypacji pacjenta na budowanie zaufania do lekarza – model teoretyczny

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu literatury.
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Tabela 1 
Struktura próby badawczej       

Liczba % Liczba %

Dochody (w PLN) Płeć

do 1000 79 7,9 kobieta 600 60,0

1001-1400 91 9,1 mężczyzna 400 40,0

1401-1800 108 10,8 Wiek

1801-2000 110 11,0 18-24 76 7,6

2001-2500 74 7,4 25-34 176 17,6

2501-3000 122 12,2 35-44 175 17,5

3001-5000 158 15,8 45-59 287 28,7

powyżej 5000 126 12,6 Powyżej 60 286 28,6

Trudno powiedzieć 44 4,4

Miejsce zamieszkania Poziom wykształcenia

wieś 335 33,5 podstawowe 66 6,6

do 100 tys. 340 34,0 zawodowe 182 18,2

100-499 tys. 183 18,3 średnie 383 38,3

500 tys. 142 14,2 wyższe 369 36,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Wyniki badania

Model teoretyczny został zweryfikowany za pomocą równań strukturalnych. Parametry 
modelu pozwalają stwierdzić, że założone zależności między wymiarami partycypacji 
pacjenta a zaufaniem do lekarzy dobrze odpowiadają zgromadzonym danym empirycz-
nym. Główne cechy modelu to: p=0,00 chi-kwadrat=84,09 przy 11 stopniach swobody. 
Szczegółowe wskaźniki dopasowania modelu ujęto w tabeli 2.

Tabela 2 
Wskaźniki dopasowania modelu wpływu partycypacji pacjenta na zaufanie  
do lekarzy  

Wyszczególnienie Wskaźniki dopasowania modelu

CFI 0,95

RMSEA 0,08

HOELTER (0,05) 294

Źródło: jak w tabeli 1.
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W tabeli 3 zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy. W modelu obrazującym 
wpływ partycypacji pacjenta na zaufanie do lekarza wszystkie hipotezy zostały potwier-
dzone. Wymiana informacji między lekarzem a pacjentem pozytywnie wpływa na zaufa-
nie, tzn. im większa chęć do dzielenia się informacjami, tym większy wpływ na zaufanie 
do lekarzy w każdym z zanalizowanych wymiarów. Natomiast monitoring postępowania 
lekarza i weryfikacja zasadności jego działań wiąże się z erozją zaufania (ujemny wpływ). 
Warto zauważyć, że na zaufanie, zwłaszcza do rzetelności i życzliwości lekarza szczególnie 
silnie wpływa dzielenie się informacją. Wpływ deklarowanej skłonności do partycypowania 
w decyzjach związanych ze zdrowiem ujawniających się przez monitorowanie lekarzy jest 
zdecydowanie słabszy, zwłaszcza w przypadku oddziaływania na zaufanie do życzliwości 
lekarzy. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że wpływ partycypacji pacjenta na zaufanie do 
lekarza jest zależnością stosunkowo silną.

Tabela 3
Standaryzowane współczynniki regresji modelu    

Wyszczególnienie Oszacowanie Status hipotezy

H1 Zaufanie do kompetencji <--- informowanie 0,63 potwierdzona
H2 Zaufanie do rzetelności <--- informowanie 0,81 potwierdzona
H3 Zaufanie do życzliwości <--- informowanie 0,77 potwierdzona
H4 Zaufanie do kompetencji <--- monitoring -0,22 potwierdzona
H5 Zaufanie do rzetelności <--- monitoring -0,16 potwierdzona
H6 Zaufanie do życzliwości <--- monitoring -0,13 potwierdzona

Źródło: jak w tabeli 1.

Podsumowanie 

Partycypacja pacjenta w procesie leczenia staje się bardzo ważnym zagadnieniem we 
współczesnej medycynie, stąd też zainteresowanie badaczy tym zjawiskiem (Castroa i in. 
2016; Ouschan, Sweeney, Johnson 2006; Savage 2015) Poszukuje się zarówno uwarunko-
wań partycypacyjnych zachowań pacjentów, ale też rośnie zainteresowanie efektami tego 
typu postępowania chorych. Wyniki badań wskazują, że zaufanie do lekarzy może zarówno 
wpływać na partycypację pacjentów (Savage 2015), jak też być wynikiem rosnącego zaan-
gażowania chorych w proces leczenia (Ouschan, Sweeney, Johnson 2006). 

Niniejsze badanie potwierdziło istnienie zależności między partycypacją pacjentów a za-
ufaniem do lekarzy. Okazało się, że partycypacyjne zachowania pacjentów silnie i w spo-
sób istotny statystycznie wpływają na zaufanie do lekarzy. Obustronna wymiana informacji 
między lekarzem i pacjentem silnie i pozytywnie wpływa na wszystkie rodzaje zaufania, 
zwłaszcza na zaufanie do rzetelności. Okazuje się więc, że partycypacja pacjenta przeja-
wiająca się we wzajemnej komunikacji na rzecz zdrowia jest silną determinantą zaufania do 
rzetelności i uczciwości lekarzy.
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Wpływ partycypacji w wymiarze „monitoring” na zaufanie jest ujemny i zdecydowanie 
słabszy. Chęć kontrolowania lekarzy i sprawdzania trafności stawianych przez nich diagnoz 
przede wszystkim wpływa na obniżenie się zaufania do kompetencji oraz zaufania do rzetel-
ności lekarzy. W najmniejszym stopniu partycypacja pacjentów w tym wymiarze determinu-
je zaufanie do życzliwości lekarzy. 
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Patient Participation in the Treatment Process and Trust in Doctors 

Summary 

Patient’s participation is based on their rights and ability to influence decisions 
regarding medical care through communication and dialogue attuned to the prefer-
ences and potential of the patient and resulting from the combination of the doctor’s 
and the patient’s knowledge (Castroa et al. 2016). Its importance in contemporary 
healthcare makes it necessary to identify the factors affecting the scope of patient’s 
participation as well as the consequences of this phenomenon. Therefore, the aim 
of the paper is to determine the impact of patient’s participation on trust in doctors. 
The study proved that participation affects trust in doctors, although this influence 
can be both positive and negative.

Key words: patient’s participation, trust in the competence, integrity and benevo-
lence of doctors.

JEL codes: I11, I12, M31

Участие пациента в процессе лечения и доверие к врачам

Резюме

Участие пациента основано на правах пациента и его возможности влиять 
на решения, касающиеся медицинской помощи посредством коммуникации  
и диалога, приспособленного к предпочтениям и потенциалу пациента,  
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а также вытекающего из объединения знаний врача и пациента (Castroa и др., 
2016). Их значение в современном здравоохранении приводит к тому, что не-
обходимо выявить факторы, влияющие на диапазон участия пациента, а так-
же последствия этого явления. И потому цель статьи – определить влияние 
участия пациента на доверие к врачам. Проведенное обследование доказало, 
что участие влияет на доверие к врачам, хотя это влияние может иметь как 
положительный, так и отрицательный характер. 

Ключевые слова: участие пациента, доверие к компетенции, добросовестно-
сти и доброжелательности врачей.

Коды JEL: I11, I12, M31
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