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Wstęp i cel pracy. ocena zapotrzebowania na wsparcie emocjonalne pacjentów podstawowej opieki zdrowot-
nej w zależności od wybranych parametrów demograficznych.
Materiał i metody. 393 pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej objęto badaniami za pomocą standaryzowanego kwestio-
nariusza lista oczekiwań Pacjenta, który wśród 18 pytań zawiera 6 dotyczących zapotrzebowania na wsparcie emocjonalne. 
Wyniki. ogólny poziom zapotrzebowania na wsparcie emocjonalne od lekarzy rodzinnych, bez względu na parametry demo-
graficzne, jest niski. istotnie wyższy poziom oczekiwań co do wsparcia emocjonalnego mają pacjenci starsi, samotni, słabiej 
wykształceni, nieaktywni zawodowo. 
Wnioski. oczekiwanie na wsparcie emocjonalne nie jest istotnym celem wizyty u lekarza rodzinnego. lekarze Poz po-
winni więcej uwagi poświęcić sytuacji życiowej pacjentów starszych, samotnych, nie pracujących, o niższym poziomie 
wykształcenia, gdyż wśród nich potrzeba wsparcia emocjonalnego jest wyższa. 
Słowa kluczowe: wsparcie emocjonalne, podstawowa opieka zdrowotna.

Background and objectives. the aim of the study is the evaluation of request of emotional support of patients of 
primary medical care depending on chosen demographic factors.
Material and methods. 393 patients of primary medical care were included in the study. the standardized questionnaire list 
of Expectation of Patient was used.
Results. General level of request for emotional support from family physicians, independently of demographic parameters, 
is low. oldest patients have high level of expectation for emotional support importantly who are living alone, less educated, 
inactive professionally.
Conclusions. Expecting emotional support is not an important purpose of a GP visit. Family physicians should devote more 
attention to life situation of elderly patients who live alone, do not work, have low level of education, because their need for 
emotional support is higher. 
Key words: emotional support, primary medical care.

Streszczenie

Summary

Wstęp
oczekiwania pacjenta wobec ochrony zdrowia, 

a zwłaszcza podstawowej opieki zdrowotnej, koncentrują 
się nie tylko na potrzebie diagnozowania i leczenia. Pod-
opieczni Poz od swojego lekarza rodzinnego oczekują em-
patii, wsparcia, zrozumienia, zapewnienia poczucia bezpie-
czeństwa, właściwej komunikacji, a także rozległej wiedzy 
medycznej, rozsądku, taktu, kultury osobistej. Pacjenci 
często pragną, aby lekarze pierwszego kontaktu przyjęli 
na siebie zadania psychologa czy psychoterapeuty. Do-
bre relacje lekarz–pacjent, oparte na wzajemnym szacun-
ku i zaufaniu, pozwalają lekarzowi na lepszą orientację 
w sytuacji życiowej podopiecznego, a to przyczynia się 
do szybkiego zdiagnozowania i zapobiegania patologiom 
rodzinnym i społecznym [1]. 

obecnie obserwuje się wzrost wymagań pacjentów 
w odniesieniu do lekarzy, co czasami prowadzi do kon-
fliktu obu stron. często wynika to z braku wiedzy pacjen-
tów dotyczącej kompetencji lekarza, a jednocześnie prze-
ciążenia lekarza obowiązkami, w tym biurokratycznymi.

zgodnie z założeniami lekarz rodzinny nie tylko diagno-

zuje i leczy, ale też pełni funkcję opiekuna rodziny w wy-
miarze fizycznym, psychologicznym, społecznym i kulturo-
wym [2]. lekarze traktujący pacjenta w sposób holistyczny 
mają szanse na sukces i osiągnięcie satysfakcji zawodowej.

Cel pracy
celem pracy była ocena wpływu czynników demogra-

ficznych, takich jak: płeć, wiek, wykształcenie, aktywność 
zawodowa, stan cywilny, na oczekiwanie wsparcia emocjo-
nalnego od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono wśród 393 pacjentów Poz 

z Koszalina (54,45% – K i 45,55% – M). Dane demograficzne 
badanych przestawia tabela 1. narzędziem badawczym był 
standaryzowany kwestionariusz autorstwa Salomon i Quine 
dostosowany przez Juczyńskiego do warunków polskich: 
lista oczekiwań Pacjenta. Kwestionariusz składa się z 18 
pytań dotyczących różnych powodów aktualnego zgłosze- 
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nia się do lekarza rodzinnego. Dla każdego ze stwierdzeń 
można wybrać jedną z trzech możliwych odpowiedzi: 
„tak”, „nie jestem pewien”, „nie”. odpowiedzi są punkto-
wane: odpowiedź twierdząca – 2, brak pewności – 1, za-
przeczenie – 0 punktów. wśród 18 pytań 6 z nich dotyczy 
oczekiwania wsparcia emocjonalnego, a więc maksymalnie 
można w tej kategorii uzyskać 12 punktów. im więcej punk-
tów, tym większe są oczekiwania pacjenta co do potrzeby 
wsparcia emocjonalnego od lekarza Poz. ogólnie przyj-
muje się, że punktacja od 0 do 6 oznacza niskie oczekiwa-
nia, a powyżej 7 – wysokie.

uzyskane wyniki odniesiono do danych demograficz-
nych pacjentów i poddano analizie statystycznej za po-
mocą testu niezależności χ2. za poziom istotności przyjęto  
p ≤ 0,05.

Tabela 1. Dane demograficzne badanych

Dane  
demograficzne

n %

wiek 18–30 r.ż. 96 24,43

31–45 r.ż. 105 26,72

45–60 r.ż. 97 24,68

> 60 r.ż. 95 24,17

wykształcenie podstawowe 73 18,58

zawodowe 83 21,12

średnie 115 29,26

wyższe 122 31,04

aktywność
zawodowa

pracujący 218 55,47

bezrobotni 54 13,74

uczniowie/studenci 30 7,63

emeryci/renciści 91 23,16

Stan cywilny w związku małżeń-
skim/partnerskim

205 52,26

kawalerowie/panny 80 20,36

wdowy/wdowcy 58 14,76

rozwiedzeni 50 12,72

Wyniki
nie wykazano istotnej statystycznie różnicy między 

kobietami a mężczyznami w zakresie oczekiwania na 
wsparcie emocjonalne od lekarza Poz. w obu grupach 
oczekiwanie to jest na niskim poziomie. wraz z wiekiem 
u pacjentów rośnie potrzeba wsparcia emocjonalnego 
i różnica między osobami młodymi a pacjentami z dwóch 
starszych przedziałów wiekowych jest istotna statystycz-
nie (p < 0,05). istnieje istotna statystycznie zależność 
między wykształceniem a oczekiwaniem wsparcia emo-
cjonalnego. najmniejsze oczekiwania co do wsparcia 
emocjonalnego mają osoby z wykształceniem wyższym, 
a największe pacjenci z wykształceniem zawodowym 
i podstawowym (p < 0,05). Jeśli chodzi o aktywność za-
wodową, to renciści oraz emeryci najbardziej wymaga-
ją wsparcia, najniższe oczekiwania w tym zakresie mają 
uczniowie i studenci. wdowy/wdowcy oraz osoby roz-
wiedzione mają wyższą potrzebę wsparcia niż pacjen-
ci pozostający w związkach oraz kawalerowie i panny  
(p < 0,05) (tab. 1). Podsumowując, należy stwierdzić, że 
ogólny poziom oczekiwań dotyczący wsparcia emocjo-
nalnego u pacjentów Poz jest niski – mediana – 3,6, śred-
nia – 3,69 ± 0,38 (tab. 2).

Tabela 2. Mediana i średnia punktowej oceny oczekiwania na 
wsparcie emocjonalne podopiecznych POZ w zależności od 
wybranych czynników demograficznych

n

Wsparcie 
emocjonalne

Me  χ ± SD

zmienna Razem 393 3,61 3,69 ± 0,38

Płeć
kobiety 214 3,50 3,50 ± 0,24

mężczyźni 179 3,74 3,92 ± 0,46

wiek
(w latach)

≤ 30 96 2,19 2,81 ± 1,18

31–45 105 3,25 3,73 ± 1,23

46–60 97 4,30 4,02 ± 0,52

≥ 61 95 4,75 3,92 ± 1,26

wykształcenie

podstawowe 73 4,51 4,19 ± 0,71

zasadnicze 
zawodowe

83 4,55 3,95 ± 1,08

średnie 115 3,04 3,38 ± 0,78

wyższe 122 2,97 3,24 ± 0,89

aktywność 
zawodowa

pracujący 218 3,31 3,69 ± 0,64

bezrobotny 54 3,13 3,34 ± 0,38

uczeń/student 30 1,70 1,88 ± 0,32

emeryt/ 
/rencista

91 5,24 4,70 ± 0,98

Stan cywilny

panna/ 
/kawaler

80 2,14 2,65 ± 0,89

zamężna/ 
/żonaty

205 3,18 3,57 ± 1,18

rozwiedziona/ 
/rozwiedziony

50 5,52 5,02 ± 0,89

wdowa/ 
/wdowiec

58 5,52 5,12 ± 0,72

Dyskusja

wyniki badań Marcinkowicz świadczą o tym, że pa-
cjenci oczekują od lekarza rodzinnego wsparcia emocjo-
nalnego, zwłaszcza uspokojenia i dodawania otuchy, co 
badaczka określiła mianem skuteczności ekspresywnej [3]. 
Badania własne wykazały, że ogólny poziom oczekiwań 
pacjentów dotyczący wsparcia emocjonalnego jest niski. li-
tewskie badania wykazały, że oczekiwanie wsparcia emo-
cjonalnego jest jednym z czterech głównych czynników 
kształtujących oczekiwania litewskich pacjentów Poz [4]. 
w badaniach Kurpas i wsp. odsetek osób mających poczu-
cie zapewnienia wsparcia emocjonalnego ze strony lekarza 
Poz jest zbliżony do odsetka tych, którzy uważają, że takie-
go wsparcia nie otrzymują. Dla polskich pacjentów spełnie-
niem oczekiwań jest uzyskanie skierowania na badania czy 
do specjalisty lub otrzymanie recepty [3]. 

Badania własne wykazały, że osoby starsze, stanu wol-
nego – owdowiałe, rozwiedzione, słabiej wykształcone, nie- 
aktywne zawodowo z powodu renty czy emerytury, czyli 
powszechnie uważane za społecznie słabsze, prezentują 
wyższy poziom oczekiwań co do wsparcia emocjonalnego 
od lekarzy Poz. Przyczyn tego stanu rzeczy może być kil-
ka. osoby starsze, renciści, emeryci zazwyczaj mają więcej 
problemów zdrowotnych, często towarzyszy im ból, bory-
kają się z utrudnionym dostępem do usług medycznych, 
co wyzwala u nich potrzebę wsparcia emocjonalnego. Pa-
cjenci samotni, nie mając w najbliższym środowisku osób 
wspierających ich, oczekują tego od swojego lekarza ro-
dzinnego, którego często uważają za osobę godną zaufania, 
wręcz przyjaciela. 
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Wnioski
oczekiwanie na wsparcie emocjonalne nie jest istotnym 

celem wizyty u lekarza rodzinnego. 
czynniki, takie jak: starszy wiek, samotność, niższy po-

ziom wykształcenia, brak aktywności zawodowej, zwięk-
szają potrzebę wsparcia emocjonalnego podopiecznych 
Poz, w związku z tym lekarze rodzinni powinni w tych 
grupach pacjentów więcej uwagi poświęcić ich sytuacji ży-
ciowej.
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