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Dehumanizacja usług medycznych oraz przywracanie 
symetryczności relacji w kontaktach profesjonalista – pacjent

Streszczenie

Celem rozważań jest zdefiniowanie zjawiska asymetrii informacji i wskazanie 
sposobów jej przezwyciężania, wskazanie konieczności wykorzystania marketin-
gowego zarządzania organizacją usługową w trakcie przywracania symetryczności 
relacji. Praca ma wymiar konceptualno-prewidystyczny. 

Główne wyniki badań: 1) układ lekarz – pacjent nie jest układem równym, cho-
ciaż brak równości nie wyklucza wzajemności w relacji; 2) przyjęcie paradygmatu 
marketingu relacyjnego sprawia, że zasadniczo zmienia się również sposób postrze-
gania organizacji usługowej. Wybór tej wersji marketingu wskazuje bowiem na 
model zarządzania marketingowego wpisany w kontekst strategii projakościowej; 
3) przywrócenie symetrii relacji jest warunkiem współtworzenia wartości, a będzie 
to możliwe przy uwzględnieniu nowych kompetencji personelu medycznego. 

Implikacje praktyczne: wprowadzenie symetryczności relacji, dzięki marke-
tingowi relacyjnemu, zwiększy satysfakcję klienta wewnętrznego i zewnętrznego 
podmiotu leczniczego. 

Implikacje społeczne: zapewnienie symetryczności relacji, wpłynie na ich ja-
kość, a tym samym zwiększy poziom obsługi pacjenta.

Słowa kluczowe: relacje, asymetria informacji, pacjent, personel medyczny, profe-
sjonalista, podmiot leczniczy.

Kody JEL: I11

Wstęp

Działanie profesjonalisty i jego odpowiedzialność za wykonywane świadczenia są po-
dyktowane tym, że usługi medyczne są usługami wyróżnionymi. Historyczny kontekst usług 
profesjonalnych przedstawia K. Rogoziński, wyjaśniając że professio-onis oznacza mistrzo-
stwo, sztukę, głęboką wiedzę z danej dziedziny, ale także powołanie, któremu ktoś się odda-
je, wykonując wyróżnioną społecznie profesję (professus sum). Natomiast usługi profesjo-
nalne są współczesnym odpowiednikiem wolnych zawodów, a atrybutami profesjonalizmu 
są: mistrzowskie opanowanie sztuk i postawa moralna (cnota) warunkująca dochodzenie 
do mistrzostwa. Atrybuty te powinny być wpisane w szerszy kontekst publiczny. Zdaniem 
K. Rogozińskiego, profesjonalistą staje się dopiero taki lekarz, dla którego naturalna podat-
ność organizmu na zapadanie w chorobę nie jest jedynym i wystarczającym uzasadnieniem 
wykonywanej profesji. Warunkiem, który musi być spełniony, aby być profesjonalistą, są 
wysokie (najwyższe z możliwych) kwalifikacje zawodowe, których posiadanie potwier-
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dzone zostało dyplomem akademickim. W odróżnieniu od innych zawodów usługowych, 
wprowadzony zostaje obowiązek zrzeszania się, tzn. profesjonalista musi być członkiem 
organizacji samorządu zawodowego (korporacji). Usługi profesjonalne są zorientowane 
przede wszystkim – co nie znaczy wyłącznie – na obsługę sfery biznesu, z czego wyciąga 
się błędny wniosek o braku ich związku z sektorem publicznym. Świadczenie usługi przez 
profesjonalistę oznacza rozwiązywanie bardzo ważnego dla usługobiorcy problemu, stąd 
ogromne znaczenie zaufania, jakim obdarza on wykonawcę. Dlatego zawód staje się swoje-
go rodzaju powołaniem, tzn. wykonywaniem szczególnie społecznie wyróżnionej funkcji, 
dlatego ethos profesjonalisty nie może być zdominowany przez biznes. Uzasadnieniem dla 
wysokiego ethos jest odpowiedzialność za sferę publiczną, spełniana i gwarantowana przez 
korporacyjny nadzór (Rogoziński 2009, s. 23-24, 32, 40-41). Celem pracy jest wskazanie 
asymetrii relacji profesjonalista – pacjent oraz próba wypracowania symetrii dzięki paradyg-
matowi marketingu relacyjnego.

Dehumanizacja

A. Szczeklik w swojej książce pt. Katharsis, pisząc jak w pierwszych tygodniach nowe-
go tysiąclecia odczytano i ogłoszono kompletny zapis genetyczny człowieka, nukleotyd za 
nukleotydem, jak medycyna stała się molekularna i weszła w fazę post-genomic medicine, 
jednocześnie zderza czytelnika z chorobą, cierpieniem i ułomnością ludzkiej natury, którą to 
na co dzień można zaobserwować na szpitalnych korytarzach. W zakładach nie tylko można 
spotkać się z bezmiarem cierpień, ale także z nadzieją, nadzieją samych chorych, ich krew-
nych, przyjaciół podzielających ich ufność w nadejście poprawy, zapowiadającej powrót do 
zdrowia. W odzyskaniu tej nadziei mają swój udział lekarze, pielęgniarki, którzy potrafią 
zespolić swoje umiejętności oraz talent z wytrwałością i życzliwością, by zbudować wspól-
notę ludzi chorych i wspólnotę tych, którzy przychodzą, by ulżyć w cierpieniach. Oddział 
czy cały zakład powinien więc taką wspólnotę oznaczać (Szczeklik 2009). Orientacja na 
dobro wspólne, może się realizować dwojako. Lekarz zatrudniony w podmiocie leczniczym 
jako pracownik będzie spełniał jej statutowe cele, ale też będzie rozliczał się ze swoim su-
mieniem (klauzula sumienia) z zakresu powierzonych mu obowiązków (Rogoziński 2009, 
s. 35). Postępowanie lekarza/pielęgniarki na oddziale nie sprowadza się więc jedynie do 
prawidłowego wykonania usługi (choć jest to warunek niezbędny, aby cel leczenia, którym 
jest poprawa stanu zdrowia, został uzyskany), ale do takiego podejścia i obsługi (marketin-
gowej) pacjenta, aby relacje nawiązujące się między tymi dwoma stronami były wzajem-
nie satysfakcjonujące. Mocno podkreślił to Cz. Miłosz: „Są dwie strony: strona pacjenta 
i strona lekarza. W różnych okresach życia chorujemy i doświadczenie bycia pacjentem 
jest powszechne. Ale kim jest człowiek, który zbliża się do nas i od którego słów tak wie-
le zależy? Zatrzymujemy uwagę na jego ustach, które wypowiadają zdanie będące nieraz 
wyrokiem. Trzeba przyznać, że wyposażamy go w potęgę, której być może nie posiada. 
Jest dla nas magiem, szamanem, kimś w każdym razie, kogo zawód wynosi ponad nas, 
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zwyczajnych śmiertelników” (Miłosz 2009, s. 5)1. Chory ma więc prawo oczekiwać, że 
przedstawiona zostanie mu sytuacja, sposoby jej rozwiązania. Decyzja zostanie w rękach 
pacjenta (Szczeklik 2009, s. 143). Quo vadis medicina? Znakomitą pozycją, w tym zakresie 
jest praca J.L. Kurkowskiego pt. Człowiek i medycyna. Autor miał niewątpliwie rację, pi-
sząc: „wielka przepaść dzieli zwykłego pacjenta od lekarza. Ile pokory jest w tych zgiętych 
postaciach w piżamach przechadzających się po szpitalnym korytarzu, ile pychy w białym 
fartuchu. Jak daleko odeszli niektórzy lekarze od swojego powołania, które nakazało im 
służyć cierpiącym, jak daleko odeszli od zasady szacunku dla drugiego człowieka – cho-
rego, zgnębionego, zagubionego” (Kurkowski 1997, s. 16) i dalej: „Pomimo starań, aby 
traktować pacjenta nie tylko fachowo pod względem medycznym, lecz również z uwagą, 
współczuciem i udzielać mu niezbędnego wsparcia, lekarze odrzucali uczestnictwo pacjenta 
w procesie podejmowania decyzji. Ten „łaskawy paternalizm” potwierdzony był roszcze-
niem i przekonaniem lekarza, że on sam potrafi lepiej niż ktokolwiek inny ocenić interesy 
pacjenta” (Kurkowski 1997, s. 17). 

A lekarze leczą przecież nie tylko wprawną, uzbrojoną dłonią, lecz także sercem i miło-
sierdziem – non solum manu armata – sed etiam conde et misericordia - oraz przestrzegają 
zasady, że należy sprawować przede wszystkim troskę nad chorym – infirmorum cura ante 
omnia adhibenda est. M. Szymczak wskazuje, że patrząc na wielowiekowe tradycje i dzi-
siejszy stan sztuki lekarskiej, niemal za pewnik można przyjąć stwierdzenie, że odwiecznie 
istniejąca więź pomiędzy medycyną a filozofią i etyką uległa w minionym stuleciu rozluź-
nieniu. Być może jest to nieuniknione rozerwanie dyscyplin naukowych, być może jest to 
rozerwanie więzi skutkujące utratą przez medycynę małej, ale potrzebnej cząstki człowie-
czeństwa. Wzajemne relacje między lekarzem a pacjentem dotyczyć powinny nie tylko so-
matycznego stanu chorego, ale także jego godności. Godności, której poczucie jest zupełnie 
różne w każdym człowieku. Godności zachwianej w związku z chorobą, procesem diagno-
stycznym i terapeutycznym (Götting 1961, s. 69; Szymczak 2005, s. 39). Humanistyczne 
podejście oznacza podejście ludzkie, człowiecze (od źródłosłowia łacińskiego: homo,  
humanus – człowiek, ludzki). Gdzie rozpoczęła się więc dehumanizacja? Zdaniem B. Korsch 
i C. Harding, zaczyna się ona już od uczelni medycznej, wktórej pierwszym „pacjentem” na 
zajęciach z anatomii są zwłoki. Na tym etapie inicjacji studenci (mimo przerażenia i wstrę-
tu) dotykają, oglądają i kroją, przy silnym zapachu formaliny i ciągłym polewaniu ciała 
płynami, aby nie wyschło. Na koniec semestru odsłaniają głowę – i to jest dla nich doznanie 
wstrząsające, gdyż zaczynają zdawać sobie sprawę, że zwłoki były kiedyś konkretną oso-
bą. Dopiero pod koniec studiów, w trakcie staży, spotykają się z prawdziwymi pacjentami, 
ucząc się zarazem myślenia o pacjencie jako problemie do rozwiązania, a nie o człowieku. 
Przy takim toku edukacji i braku „innej” (np. zarządczej, poruszającej także tematykę kon-
taktów z pacjentami) spotykamy się z profesjonalistą, który zapomniał, że jest człowiekiem 
i z człowiekiem pracuje. Dlatego też często słyszy się opinie – trafić do szpitala, to jakby 
znaleźć się na pasie transmisyjnym, który przerzuca nas błyskawicznie do sterylnej krainy 
niepewności i lęku (Korsch, Harding 1999, s. 154-157). Zjawiska dehumanizacji w dzi-

1  M. Barański (1995) pisał: Zazdroszczę uczonym wiedzy, zazdroszczę szamanom rezultatów.
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siejszym tego słowa znaczeniu nie były obce przedstawicielom polskiej szkoły rozumo-
wania klinicznego. T. Chałubiński (1820-1889), W. Biegański (1857-1917), E.F. Biernacki 
(1866-1911), J. Korczak (właściwie H. Goldszmit – 1878-1942) i R.W. Gutt (1921-1988) 
zwracali szczególną uwagę na potrzebę porządkowania postępowania lekarskiego i dyscy-
pliny intelektualnej, a oprócz pism, swoim postępowaniem przepojonym humanizmem na 
co dzień pozostawili godne przykłady (Domosławski 2003).

Dla pacjenta choroba jest zagrożeniem lub co najmniej zmianą sytuacji, w której się 
znajdował, i może to być zmiana istotna. Układ lekarz – pacjent nie jest układem równym, 
chociaż brak równości nie wyklucza wzajemności w relacji. To pacjent przychodzi z prośbą 
o pomoc, nawet jeśli mu się ona należy. Znajduje się więc w sytuacji zależności od lekarza 
i nie tylko od niego (Jaruzelska i in. 2005, s. 127). Układ braku równowagi wiedzy po stronie 
profesjonalisty (lekarza, pielęgniarki) i pacjenta nazywa się asymetrią informacji. Jak wska-
zuje J. Sobiech, pacjent jako konsument opieki zdrowotnej nie wie, jaki rodzaj, ile oraz jaka 
struktura usług jest pacjentowi potrzebna, a dodatkowo tę niekompetencję często pogłębia 
stan emocjonalny (pacjent postępuje często emocjonalnie, a nawet irracjonalnie, gdy jego 
zdrowie lub życie są zagrożone). Brak profesjonalnej wiedzy i niepewność odnoszą się do 
każdego potencjalnego pacjenta. Oznacza to, że w wyniku istniejącej między pacjentem 
i lekarzem asymetrii informacji, o stanie zdrowia pacjenta i niezbędnych usługach opieki 
zdrowotnej decyduje lekarz. Lekarz staje się obdarzonym specjalnym zaufaniem „agentem 
pacjenta” w takich kwestiach, jak diagnoza i metoda leczenia. Zachodząca relacja między 
tymi dwoma stronami w miarę narastania niepewności i złożoności przypadku chorobowego 
pacjenta będzie się stawała coraz silniejsza. W efekcie doprowadzi do coraz wszechstron-
niejszego uzależnienia pacjenta od decyzji i działań podejmowanych przez lekarza: od dora-
dzania lub sugerowania, aż do całkowitego podejmowania decyzji w imieniu pacjenta (Rój, 
Sobiech 2006, s. 15-16)2.

Proces leczenia, w którym spotykają się więcej niż dwie osoby, jest wydarzeniem po-
tencjalnie dialogicznym, czyli takim, które ma wielką szansę, aby być dialogiem prowa-
dzącym do spotkania, angażującym pierwszoplanowo pacjenta i lekarza. Spotkanie w tym 
kontekście oznacza taką przestrzeń, takie zetknięcie dwóch osób, w których dokonuje się 
wymiana między nimi, czyli coś więcej niż rozmowa, a więc wzajemność, uczestnictwo, 
przenikanie się nie tylko poglądów i zachowań. Dwie osoby − jedna w roli lekarza, druga 
w roli pacjenta - wchodzą w relację i może to być relacja wzajemności, dzięki której każda 
z nich może być bardziej tym, kim jest jako człowiek (Baran 1991; Jaruzelska i in. 2005, 
s. 123). Relacja lekarza i pacjenta jest uważana za spotkanie dwóch ekspertów – eksperta od 
wiedzy klinicznej i możliwych metod postępowania medycznego oraz eksperta od wiedzy 
na temat reakcji własnego ciała, potrzeb i wartości życiowych, które ostatecznie wpływają 
na postępowanie pacjentów po opuszczeniu gabinetu lekarskiego (Kiljańska 2009, s. 26). 
K. Rogoziński podkreśla, że relacja usługowa, będąc relacją interpersonalną, jest wzajem-

2  Mimo zjawiska asymetrii informacji i przewagi pojawiającej się po stronie lekarzy, K. Pietrzak, opisując zaburzenia relacji 
między lekarzem a chorym i jego rodziną w pracy pogotowia ratunkowego, wymienia relację roszczeniową. Definiuje ją 
jako przewagę pacjenta nad lekarzem, który groźbą lub agresją usiłuje wymóc na medyku określone zachowania, niebędące 
podyktowane wskazaniami medycznymi bądź szeroko rozumianym dobrem pacjenta (Pietrzak 2005, s. 72).
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nym oddziaływaniem (usługodawcy – usługobiorcy) i jednocześnie doświadczaniem tego 
oddziaływania. W relacji zapośrednicza się usługa, dzięki relacji powstają i utrwalają się 
więzi między uczestnikami cyklu obsługi, przekształcając ich z klientów w interesariuszy. 
Na końcu tego procesu praktyka/organizacja usługowa także przekształca się z grupy inte-
resu we wspólnotę interesariuszy generujących wartość (Rogoziński 2009, s. 50). Wspólne 
tradycje medyczne i etyczne Hipokratesa3, chrześcijaństwa i humanizmu są wyjątkowo nie-
dowartościowane i nie nadążają za postępem technologicznym, ale są korzeniami, z których 
powinna wyrastać praktyka profesjonalistów. Dopóki cierpi jakaś istota, nie ma radości dla 
człowieka pełnego współczucia (Schweitzer 1932, s. 208, za: Szymczak 2005, s. 46). To 
zdanie jest spuścizną pozostawioną przez A. Schweitzera, wpływającą na poczynania współ-
czesnych lekarzy – bycie dla człowieka człowiekiem, a nie tylko maszyną potrafiącą spraw-
nie osłuchiwać, opukiwać, dostrzegać zmiany skórne i przekrwione spojówki. A. Schweitzer 
jako jeden z pierwszych złamał „paradygmat maszyny” dominujący w szkolnej medycynie 
w czasach jego studiów lekarskich. Zgodnie z tym paradygmatem ciało człowieka rozpatry-
wane było w kategoriach wysoko skomplikowanej maszyny fizyczno-chemicznej. W związ-
ku z tym, choroba była wyłącznie zaburzeniem, uszkodzeniem tej maszyny, a leczenie miało 
na celu naprawę uszkodzenia, a nie leczenie człowieka (Szymczak 2005, s. 48). Warunkami 
dobrej relacji jest zdanie sobie sprawy przez profesjonalistów (lekarzy, pielęgniarki), że oso-
ba chora, z którą mają do czynienia, funkcjonuje na wielu poziomach: fizycznym, umysło-
wym, emocjonalnym i duchowym. Proces leczenia dotyczy całej osoby, dlatego ważne jest 
w procesie diagnozy poznanie chorego, aby móc zrozumieć przyczyny choroby i sposoby 
jej leczenia. Jeśli potraktuje się pacjenta jako osobę i uzna jego autonomię, powinno się 
go potraktować jako partnera współodpowiedzialnego za przebieg leczenia (Jaruzelska i in. 
2005, s. 123). W liście otwartym prezes Towarzystwa Internistów Polskich (2006) pisze: 
„człowiek jest drogą i celem medycyny, niezależnie od tego, czy lekarz jako przedstawiciel 
specjalności szczegółowej zajmuje się określonym narządem, układem czy komórką, czy 
też przeciwnie, jako lekarz zajmujący się epidemiologią lub zdrowiem publicznym intere-
suje się populacjami ludzkimi. Indywidualny człowiek jest zawsze drogą i celem medycyny 
łączącej w sobie naukę i sztukę leczenia” (Kucharz 2009, s. 82).

Medycyna, przez rozwój naukowy i technologiczny, jest coraz bardziej skuteczna. 
Personel medyczny koncentruje się na jak najlepszym wykonaniu swoich czynności – dą-
żąc do wysokiej jakości. Pacjent także, oczekując dobrego wyniku kończącego leczenie, 
podkreśla znaczenie jakości, ale w zupełnie innym kontekście. Szuka takiej formy relacji 
z drugim człowiekiem, który widzi w nim nie tylko „problemowy” żołądek, wątrobę czy 
trzustkę, ale człowieka. Czy w obecnych czasach, przy anonimowym systemie, można do-
strzec osobowość pacjenta? Jak piszą B.M. Korsch i C. Harding: „jednym z wielu upokarza-
jących, odczłowieczających aspektów pobytu w szpitalu jest to, że pewne prywatne sprawy 
z naszego życia nagle stają się przedmiotem publicznego zainteresowania. Musimy prosić 

3  Hipokrates, jako twórca medycyny systematycznej, traktował zdrowie jako całość, uznając, że ciało i duszę trzeba badać 
równocześnie oraz że istnieją prawa duchowe, z których lekceważenia rodzi się dla człowieka niebezpieczeństwo. Dzięki woli 
człowiek może zawiązać i umocnić harmonię między ciałem, umysłem i duszą, pełnię zaś człowieczeństwa osiąga ten, kto 
pojmie sens owej harmonii i urzeczywistni ją we własnym życiu (Agrawal i in. 2005, s. 91).
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obcych ludzi o wprawiające w zakłopotanie przysługi – o pomoc w przypadku dokuczli-
wego swędzenia pod gipsem, o doprowadzenie do toalety lub, co jeszcze gorsze, o podanie 
basenu. Personel pyta o szczegóły, których pacjent wolałby nie omawiać” (Korsch, Harding 
1999, s. 154-157). Jak wskazuje K. Rogoziński (2000, s. 41), wysiłek bezgranicznej ko-
munikacji międzyludzkiej jest potwierdzeniem prawdziwości, a więc szczerości intencji. 
Dotychczasowe (Porterowskie) łańcuchy wartości przekształcają się w konstelację, w której 
uczestnicy stają wobec siebie twarzą w twarz, nie mając nic do ukrycia. 

Marketing relacyjny i próba przywrócenia symetryczności relacji

Marketing relacyjny pojawia się więc u podstaw usługowej aktywności i towarzyszy 
jej nierozerwalnie przez cały cykl aktywności nabywcy. „Stan wzajemności”, na którym 
się opiera, ma świadomie wskazywać uzależnienie uczestników usługowej relacji, wspól-
nie kreujących produkt. Jak wskazuje W.J. Paluchowski (2002, s. 35), relacja nawiązywana 
podczas świadczenia usługi jest oparta na zaangażowaniu, zaufaniu i akceptacji współza-
leżności między usługodawcą i usługobiorcą. Rozwija się stopniowo – od świadomej iden-
tyfikacji relacji przez jej badanie i zgłębianie, narastające zaangażowanie i oddanie, aż do 
jej rozwiązania i rozpadu. Relacja usługodawcy i usługobiorcy jest relacją interpersonalną, 
w której ważną rolę odgrywają oczekiwania stron. 

Przyjęcie paradygmatu marketingu relacyjnego sprawia, że zasadniczo zmienia się rów-
nież sposób postrzegania organizacji usługowej. Wybór tej wersji marketingu wskazuje 
bowiem na model zarządzania marketingowego wpisany w kontekst strategii projakościo-
wej. Jest to model takiego zarządzania, które nie zmierza do przekształcenia rynkowego 
otoczenia w sferę wpływów i dominacji, ale, wykorzystując marketing relacyjny, zmierza 
do wchłonięcia tego, co zewnętrzne, do włączenia klientów i interesariuszy w strukturę or-
ganizacyjną (Rogoziński 2002, s. 21). Termin „marketing relacyjny” został zdefiniowany 
i objaśniony przez K. Rogozińskiego. Marketing relacyjny oznacza mobilizację personelu, 
mającą na celu uczynić z nabywcy nie tylko współwytwórcę produktu (rozumianego jako 
„wartość”), ale „związać” go trwale z firmą. Z definicji tej wynika istnienie ścisłej zależ-
ności między marketingiem wewnętrznym a skierowanym na zewnątrz oddziaływaniem na 
klienta (Rogoziński 2000, s. 40). Takie założenia marketingu relacyjnego kierują zaintere-
sowania na wartość, przez doskonalenie obsługi klienta. Staje się ona kategorią integrują-
cą marketing z funkcjami zarządzania. Skoro bowiem marketing relacyjny kreuje wartość 
u swoich klientów, współpracowników i uczestników sieci, to przecież podobne funkcje 
spełnia zarządzanie przez jakość – Total Quality Management. 

Relacje lekarz – pacjent są stosunkami społecznymi, które mogą się układać w sposób 
symetryczny lub asymetryczny. Te ostatnie występują wówczas, gdy partnerzy reprezentują 
zróżnicowane siły lub gdy jeden z partnerów dąży do dominacji nad drugim. Stosunki spo-
łeczne między lekarzem a pacjentem określić można jako system unormowanych oddziały-
wań między nimi, zachodzących na płaszczyźnie związanej z sytuacją zdrowotną pacjenta. 
Pacjenci wchodzą świadomie w określone stosunki i zależności społeczne, w trakcie których 
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partnerzy starają się wzajemnie nakłonić do oczekiwanych zachowań (Tobiasz-Adamczyk, 
Bajka, Marman 1996, s. 31). Mówiąc o relacji lekarz – pacjent, należy podkreślić, że te dwie 
strony mają wspólny cel, którym jest poprawa lub ochrona zdrowia pacjenta. Lekarz pod-
chodzi do choroby w sposób obiektywny i naukowy, a pacjent − subiektywnie, z dużą dozą 
emocji. Celem działań lekarza jest rozpoznanie przyczyny, postawienie diagnozy i ustalenie 
przebiegu leczenia. Ze względu na to, że pacjent nie ma wiedzy medycznej, odpowiedzial-
nością za prawidłowy przebieg leczenia (czy też interakcji) obarcza się profesjonalistę. Od 
niego bowiem zależy, czy współpraca między nim a chorym będzie harmonijna, z korzyścią 
dla obu stron, czy też będzie pełna napięć, stresów i nieporozumień. Ze względu na rozwój 
świadomości konsumenckiej pacjenci zaczynają domagać się innego traktowania, jednocząc 
się w federacjach czy innych organizacjach.

W wielu systemach opieki zdrowotnej orientacja ku konsumeryzmowi jest silna, co nie-
uchronnie wiąże się z przezwyciężaniem starego podejścia paternalistycznego4. Wydaje się, 
że można mówić o kształtowaniu się pewnego syndromu „wyzwalania pacjenta”, w którym 
występują tendencje do zastępowania kategorii potrzeby przez kategorię popytu, a syste-
mowego planowania – przez alokację opartą na indywidualnych wyborach (Włodarczyk 
1998, s. 26; Hebanowski, Kliszcz, Trzeciak 1999, s. 41-42). Należy pamiętać, że lekarz za 
każdym razem wchodzi w relację z innym człowiekiem, osobą ludzką żyjącą w komuniku-
jącym się społeczeństwie, obdarzoną wolnością wyboru, odmiennością preferencji, celów, 
talentów, uczuć, nadziei oraz idei. Osobą zawsze wyjątkową, niepowtarzalną zarówno biofi-
zycznie, jak i psychicznie, wyposażoną w poznawczy i twórczy umysł, która ze względu na 
przyrodzoną godność wymaga poszanowania własnej autonomii, samostanowienia (Wulff, 
Pedersen, Rosenberg 1993). Wcześniejszy, zawsze umowny stosunek lekarz – pacjent, 
oparty na dwustronnym zaufaniu, zmienia się w regulowany coraz częściej szczegółowymi 
przepisami kontrakt: służba zdrowia – społeczeństwo, w którym dominuje kryzys zaufania 
i w którym nie udaje się wciąż opracować uniwersalnych zasad odpowiedzialności zbioro-
wej (Gibiński 1994, s. 5). Lekarz, który łamie prawo pacjenta do samodecydowania o swoim 
zdrowiu i życiu, naraża się na konsekwencje prawne zapisane w art. 44 Kodeksu cywilnego. 
Artykuł ten stanowi, że: „w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, 
czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pie-
niężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną 
na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do 
usunięcia skutków naruszenia, a zgodnie z art. 445 § 3 sąd może przyznać najbliższym 
członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło 
znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej” (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 
cywilny). W 1995 roku z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia 
oraz po zatwierdzeniu przez Kongregację Nauki i Wiary, została opublikowana w Watykanie 
Karta Pracowników Służby Zdrowia (Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia 
1995). Zdaniem T. Biegasa, wpisuje się ona w obszerną refleksję Magisterium Kościoła, 
w tym szczególnie Jana Pawła II, nad etyką w ogóle, a w szczególności etyką medyczną. 

4  Słowo „paternalizm” pochodzi od łacińskiego pater – ojciec. 
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Dokument ten nie jest wyrazem zaleceń etycznych, ale obszernym kodeksem deontologicz-
nym służby zdrowia. Wprowadzenie do Karty zatytułowane Słudzy życia odpowiada na py-
tanie, czym jest działalność medyczna, kim jest lekarz i chory, jakie są istotne cechy relacji 
lekarz – pacjent. Działalność medyczna nie jest według Karty tylko czynnością techniczną, 
lecz powołaniem życiowym i misją do spełnienia. Zawód, powołanie i misja spotykają się 
ze sobą, a w chrześcijańskiej wizji życia i zdrowia integrują się wzajemnie (pkt 4). „Chory 
nigdy nie jest dla niego (lekarza) tylko przypadkiem klinicznym – autonomiczną jednostką, 
na której stosuje posiadaną wiedzę – ale zawsze człowiekiem chorym, do którego podchodzi 
ze szczerą postawą sympatii. Nie wystarczy biegłość naukowa i zawodowa, ale potrzeba tu 
osobowego uczestnictwa w konkretnych sytuacjach poszczególnego pacjenta. Pacjent jako 
osoba jest traktowany integralnie. Dobro pacjenta jest więc szersze niż dobro medyczne” 
(Biegas 2006, s. 20-24). W świadczeniu usługi dochodzi do interpersonalnej relacji, któ-
ra jest wyjątkowa − jest to bowiem spotkanie między zaufaniem i sumieniem. Zaufaniem 
chorego człowieka i sumieniem osoby, która odpowiada na potrzeby pacjenta. Usługa nie 
może się w pełni realizować, jeśli nie stawia się na służbę jedności psycho-fizycznej. Zawód 
pracownika służby zdrowia jest misją, a więc powołaniem, a świadczenie usługi jest odpo-
wiedzią na transcendentalne zaproszenie zobiektywizowane w cierpieniu i błagalnej twarzy 
pacjenta. Usługa staje się aktem służby (Honings 2011).

Bycie lekarzem jest zobowiązaniem szczególnego rodzaju, ze względu na to, że jest to 
zawód wymagający rozległej wiedzy i umiejętności posługiwania się nią w krytycznych 
dla pacjenta momentach, wymagających dużego samozaparcia i wysiłku, w którym zmę-
czenie i wyczerpanie rutynowymi czynnościami z rzadka tylko okraszone jest satysfakcją. 
Jednocześnie zaliczenie do grona profesjonalistów jest równoznaczne ze znacznie wyższym 
niż przeciętnie prestiżem społecznym, któremu trzeba sprostać. Pozostając w służbie pu-
blicznej, lekarz jest oceniany przez swoich kolegów, przełożonych, ale oceny dokonuje też 
pacjent, jego rodzina – lekarz jest przedmiotem stałego zainteresowania opinii społecznej 
(Kurkowski 2002, s. 99). Kontakt lekarza z pacjentem nie zawsze jest łatwy, leczenie nie jest 
cito, tuto et iucunde5, jak to określił Asklepios z Bitynii (Szczeklik 2009, s. 142). Przyczyny 
wielu skarg to brak: czasu, który trzeba poświęcić pacjentowi, cierpliwości, którą trzeba się 
wykazać, wsłuchania się w skargi i dolegliwości pacjenta, umiejętności zadawania właści-
wych pytań, odróżniania faktów istotnych od błahych, umiejętności zachęcania pacjenta 
do intymnych wyznań, kojarzenia zdarzeń z odległej przeszłości, wypytywania o styl ży-
cia lub szczegóły dotyczące stosowania diety itp. (Kurkowski 2002, s. 102). Znaczący głos 
w dyskusję o kształtowaniu się osobowości profesjonalisty wniósł K. Rogoziński. Podkreśla 
bowiem wyraźnie, że wielki zwrot dokonać się może dzięki uświadomieniu, że wykony-
wanie zawodu profesjonalisty jest powołaniem, a więc odpowiedzialną służbą dla innych, 
jest wyjściem z labiryntu samolubstwa (dla profesjonalisty), uświadomieniem, że został po-
wołany (professus) do wykonania szczególnie odpowiedzialnego zadania. Tak więc zarów-
no sam profesjonalizm, jak i ukształtowana pod jego wpływem osobowość profesjonalisty 
przesądzić muszą o sposobie świadczenia usługi. Pojawiającą się tutaj odpowiedzialność 

5  Cito, tuto et iucunde − pewne, szybkie i przyjemne.
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K. Rogoziński dzieli na „odpowiedzialność przed i za”. W przypadku lekarzy i pielęgniarek 
„odpowiedzialność przed” będzie oznaczała odpowiedzialność przed osądem koleżeńskim 
i opinią publiczną. Natomiast „odpowiedzialność za” to odpowiedzialność za wykonywa-
ne świadczenia zdrowotne, a tym samym za obecny i przyszły stan pacjenta. Powyższy 
„chasydzki” sposób formułowania się osobowości profesjonalisty prowadzi do znaczącego 
wniosku, że skoro organizacja usługowa (jaką jest podmiot leczniczy) jest wspólnotą ludzi 
(którzy realizują swoje cele), to kultura organizacji usługowej może być tylko emanacją ich 
osobowości, a więc każda organizacja usługowa, w tym podmiot leczniczy, będzie nie tylko 
odzwierciedleniem osobowości profesjonalistów, ale też szczególną wspólnotą, jaką kreują 
oni w tejże organizacji (Rogoziński 2001, s. 21-25)6. To właśnie rolą profesjonalisty będzie 
taka kreacja tych więzi, aby pacjent angażowany w proces świadczenia usługi, mógł w tym 
procesie brać czynny udział, świadomie uzyskując jak największą wiedzę. Jawi się więc 
przeogromna rola profesjonalisty, którego działań nie można rozpatrywać już tylko w kate-
goriach prawidłowego wykonania usługi czy też stawiać na drugiej osi działań jatrogennych. 

„Odpowiedzialność przed i za” zaczyna także obejmować właściwą organizację procesu 
świadczenia usługi czyli zarządzanie. Jest to niezmiernie ważny aspekt dla ekonomistów − 
odpowiedzialność za proces świadczenia usługi rozumiana jako sprawność organizacyjna. 
Przydzielanie tej odpowiedzialności wyłącznie administracji, dyrekcji i organowi założy-
cielskiemu (mimo uwarunkowań prawnych) wydaje się nieuzasadnione. Żadna bowiem ze 
stron odpowiedzialnych za zarządzanie nie spotyka się z pacjentem i jego rodziną na co 
dzień, nie widzi nie tylko ogromu cierpienia spowodowanego chorobą, ale także cierpienia 
wywołanego trudnością otrzymania usługi. Przecież relacje profesjonalista – pacjent odda-
ją sedno tego, co odbywa się w podmiocie leczniczym. Usługa jest dla ludzi i przez ludzi 
świadczona. Powyższe konstatacje prowadzą do dalszego wniosku. Skoro tak istotna jest 
jakość relacji (w organizacji przekładana na jakość zarządczą), to należy przetworzyć jakość 
w wartość. Wraz z powyższym rozumieniem odpowiedzialności profesjonalisty, pojawia się 
jeszcze jedna (choć niezwykle znacząca i przesądzająca) kwestia. Działanie profesjonalisty 
powinno się odbywać nie we własnym, ale w pacjenta interesie. 

To czysto marketingowe podejście stawiające pacjenta (klienta) w centrum zainteresowa-
nia, kłóci się często z brakiem etyki po stronie profesjonalisty i wykorzystywaniem zjawiska 
asymetrii informacji, a przecież warunkiem do tworzenia wspólnej wartości jest symetria 
relacji. Na zagrożenie to zwraca uwagę J. Sobiech, wskazując, że lekarz może wykorzysty-
wać swoją przewagę nad pacjentem – wynikającą z posiadanej wiedzy – w celu zwiększe-
nia swojego dochodu. Zjawisko to w ekonomice zdrowia nazywa się mianem popytu indu-
kowanego podażą. Lekarz może nakłaniać pacjenta do nadmiernego korzystania z opieki 
zdrowotnej, zwłaszcza wtedy, gdy jego dochody zależą od struktury i ilości wykonywanych 
usług. Rozwiązaniem może być interwencja państwa, a więc rozwiązania z zakresu nadzoru 
nad zasadnością udzielanych świadczeń oraz sam nadzór wewnętrzny menedżerów, prze-

6  K. Rogoziński w cytowanym tekście ilustruje jungowski proces kształtowania dojrzałej osobowości (indywiduację,opisaną 
przez M. Bubera) „drogą chasydów”.
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jawiający się w standaryzacji7. Standaryzacji, która ma pomóc w wyznaczeniu niezbędne-
go poziomu wykonania, zapewniającego progową jakość. Pojawia się jednak jeszcze jedno 
ostrzeżenie, aby nie przestandaryzować, usztywniając tym samym organizację i odbywające 
się procesy, a kategorii jakościowej nie zmienić w kategorię ilościową. Takie przesterowanie 
systemu organizacji niosłoby zarazem ryzyko ubezwłasnowolnienia profesjonalisty, a dalej 
petryfikację procesu realizacji usługi oraz niwelowanie odpowiedzialności profesjonalisty. 
Brak wpływu na proces projektowania procesu świadczenia usługi zakłóciłoby indywiduali-
zację usługi (Rogoziński 2009, s. 242-245). Uwzględnienie ryzyka przestandaryzowania nie 
oznacza niewprowadzania standardów, a jedynie nadanie im wymiaru marketingowego. Od 
autonomii lekarza do odpowiedzialności jest bowiem droga daleka. Przykładem może być 
raport I. Kennedy’ego, opisujący sytuację powszechnego zjawiska działań jatrogennych na 
oddziale kardiochirurgii dziecięcej w Bristolu w latach 1984-1995 (Learning from Bristol 
2001). Prowadzone w latach 1998-2001 śledztwo i jego porażające wyniki, sprawiły, że me-
dia ogłosiły: The end of doctor knows best (koniec ery: lekarz wie lepiej). Rada ds. Bioetyki 
Nuffield, w swoim raporcie (Nuffield Council on Bioethics 2006) określiła, że coraz częściej 
społeczeństwo domaga się przejrzystości i odpowiedzialności we wszystkich sferach dzia-
łalności zawodowej, coraz bardziej nieufnie traktując profesjonalistów. W odpowiedzi na 
pojawiającą się krytykę zaczęły powstawać raporty (Knowles, Griebsch, Bull 2007), okre-
ślające, że podstawą do realizowanych w przyszłości świadczeń powinno być partnerstwo 
lekarzy i pacjentów (Craft 2007). 

Podsumowanie

Nowy profesjonalizm ma na celu przywrócenie jakości, wartości i zaufania. Dzięki ba-
daniom klinicznym, wytycznym dotyczącym poprawności wykonania, ma się skupiać na 
profilaktyce, edukacji pacjenta. Zdaniem D.W. Lighta, kryzys postaw profesjonalizmu do-
prowadził do widocznej ekspozycji słabości tradycyjnego modelu opartego na autonomii 
lekarza, tym samym kierunkując go w stronę odpowiedzialności. Zmiana paradygmatu 
określającego charakter pracy zawodowej polega nie tylko na byciu odpowiedzialnym za 
pacjenta jako jednostkę (zdrowie i profilaktyka wraz z edukacją), ale także za cały zespół 
niosący tę pomoc (Light 2003). Pisząc o „relacji krzyżowej” w stosunkach lekarz – pacjent, 
K. Rogoziński wskazuje, że dobry lekarz to lekarz doświadczony w chorobie, a dobry pa-
cjent, to ten, który dysponuje samowiedzą o swoim problemie zdrowotnym, zaś nabywanie 
usługi medycznej traktują wspólnie jako sposób na rozwiązanie tego problemu. Tak więc 
pogłębiona relacja oznacza zmianę perspektyw odwołującą się do odmienności doświadczeń 
(pacjent jako „badacz”, wiedza lekarza jako „przedmiot” świadczenia usługi medycznej) 
(Rogoziński 2009, s. 65). Konkludując, należy wyraźnie podkreślić, że jedynie przywró-
cenie symetrii relacji jest warunkiem współtworzenia wartości, a będzie to możliwe przy 
uwzględnieniu nowych kompetencji personelu medycznego.

7  J. Sobiech nazwał lekarzy „agentami pacjentów”, a menadżerów i właścicieli − „agentami profesjonalistów” (Rój, Sobiech 
2006, s. 18).
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Dehumanisation of Medical Services and Restitution of Symmetry  
of Relationships in the Professional-Patient Contacts

Summary

An aim of considerations is to define the phenomenon of asymmetry of informa-
tion and to indicate the ways of overcoming thereof, to indicate the need to make use 
of marketing management of a service organisation in the course of restitution of 
symmetry of relationships. The study is of the conceptual and predictive dimension. 

Main research findings: 1) the physician-patient scheme is not an equal scheme 
though lack of equality does not exclude reciprocity in the relationship; 2) adoption 
of the relationship marketing paradigm causes that there basically changes also the 
way of perception of a service organisation. Selection of this version of market-
ing indicates the model of marketing management being a part of the pro-quality 
strategy context; 3) restitution of the symmetry of relationships is a condition of 
contribution to value and this will be possible while taking into account new com-
petencies of the medical personnel. 

Practical implications: introduction of the symmetry of relationships, owing to 
relationship marketing, will increase satisfaction of the client of internal and exter-
nal medical entity. 

Social implications: assurance of symmetry of relationships will affect their 
quality, thus increasing the level of patient servicing.

Key words: relationships, information asymmetry, patient, medical personnel, pro-
fessional, medical entity.

JEL codes: I11

Дегуманизация медицинских услуг и восстановление 
симметричности отношений в контактах профессионала  
с пациентом

Резюме

Цель рассуждений – определить явление асимметрии информации и ука-
зать способы ее преодоления, указать необходимость использования марке-
тингового управления обслуживающей организацией по ходу восстановления 
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симметричности отношений. Работа имеет концептуально-прогностический 
аспект. 

Основные результаты исследований: 1) система врач-пациент – неравная 
система, хотя отсутствие равенства не исключает взаимности в отношениях; 
2) принятие парадигмы маркетинга отношений приводит к тому, что прин-
ципиально меняется также способ восприятия обслуживающей организации. 
Выбор этой версии маркетинга указывает модель маркетингового управления, 
являющуюся частью стратегии, направленной на качество; 3) восстановление 
симметрии отношений – условие совместного создания ценности, а это будет 
возможным с учетом новых компетенций медицинского персонала. 

Практические импликации: введение симметричности отношений, благо-
даря маркетингу отношений, повысит удовлетворение клиента внутреннего  
и внешнего лечебных учреждений. 

Социальные импликации: обеспечение симметричности отношений по-
влияет на их качество, тем самым повысит уровень обслуживания пациента.

Ключевые слова: отношения, асимметрия информации, пациент, медицин-
ский персонал, профессионал, лечебное учреждение.

Коды JEL: I11
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