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Lekarze, mówcie
ludzkim głosem
Leczą, ale nie potrafią rozmawiać. Przekazywać informacji,
dawać nadziei. Pacjenci czują się zagubieni i samotni ze swoją
chorobą. Czasami, zamiast do doktora, wolą pójść do znachora.
Bo wysłucha i pocieszy. Czy można to zmienić? – pytamy
psychologMAŁGORZATĘMAKOŚ-WIŚNIEWSKĄ

ROZMAWIAKatarzyna Kachel | ZDJĘCIE Joanna Urbaniec

Małgorzata
Makoś-Wiśniew-
ska,psycholog,tre-
nerpsychodramy,
aktorkai instruktor
teatralny,absol-
wentkaKrakow-
skichSzkółArty-
stycznych.
PracujewSpecja-
listycznymSzpita-
luim.StefanaŻe-
romskiegowKra-
kowieorazCen-
trum
Psychoterapii
iSeksuologii„Em-
patia”.Wramach
praktykizawodowej
zajmujesięprzede
wszystkimdiagnozą
zaburzeńnatury
psychosomatycz-
nej,psychoeduka-
cją, terapiąoraz
wsparciempsycho-
logicznympacjen-
tówi ichrodzin.
Od2013rokurozpo-
częładziałalność
szkoleniowązza-
kresupsychologii
orazkompetencji
społecznych,adre-
sowanądopersone-
lumedycznego.
Współtworzy ireali-
zujeprojektyszko-
leniowe.

–„Mapan raka złośliwego.Tomutacja
genetyczna, przypadek beznadziejny.
Następny proszę”. Wypadałoby wyjść
z gabinetu i wyskoczyć przez okno,
prawda?
–Wierzę, że niejednemumogłoby to prze-
mknąć przez głowę.
–Toprawdziwa historia.
–Absolutnieniepowinnamiećmiejsca.Le-
karz zupełnienieuwzględnił ani emocji te-
gomężczyzny,ani faktu, żenajwiększą ludz-
kąwartością jest życie.Wmomenciekiedy
jest zagrożone,mówiąc kolokwialnie, wali
sięwszystko, człowiek zderza się ze ścianą.
Trzeba być niezwykle silnym, by bez żad-
nej pomocy się od niej odbić.
–Dlaczegodochodzidotakichsytuacji?
–Przyczynysąbardzozróżnicowane.Odnie-
dostatku empatii zaczynając, złego dnia,
przemęczenia, stresu, po brak podstawo-
wychumiejętności rozmowyzpacjentami.
–Amerykanie przeprowadzili badanie
wśródstudentówmedycyny,byspraw-
dzić, czyzdająsobiesprawę, jakiesłowa
są dla pacjentów zrozumiałe i czy po-
trafią jerozróżniać.Okazałosię, żeo ile
cinapierwszymrokuradzili sobieztym
doskonale, cinaostatnimprawiezupeł-
nie. Dlaczego stracili tę umiejętność?
–Nazywamy to w psychologii modelowa-
niem, czyli uczeniem się pewnych zacho-
wań.Młodzi ludzie, którzywybierają i roz-
poczynają te studia, chcą pomagać in-
nym.Kierują się zwykle dobrymi intencja-
mi. W toku socjalizacji medycznej, nauki,
zaczynają sięwdrażaćwżargonmedyczny.
Wmodelbiomedyczny, czyli taki,wktórym
uprzedmiotawiasięrzeczywistość idostrze-
ga się wyłącznie chorobę, a nie chorujące-
go pacjenta. I dlatego tak ważna dla mło-
dego lekarza, który idzienastaż, jestposta-
wa jegostarszychkolegów.To, jakie zacho-
wania mu przekażą: czy będzie to
traktowanie drugiegowsposób zdehuma-

nizowany, czy nauczenie stażysty, jak roz-
mawiać po ludzku.
–Teoretyczniewydajesię,żetakieumie-
jętności albo sięma, albo nie...
–Że wynosi się je z domu, z otoczenia, są
wypadkową naszego charakteru, osobo-
wości, kulturyosobistej? I tak też jest.Na to
wszystkonakładają się jednak realne, „go-
rące” sytuacje, z którymina szybkoniepo-
trafimy sobienierazporadzić.Nie lekarze,
ale ludzie-lekarze.
–Możemy się tego nauczyć?
–Możemy, tyle żenastudiachmedycznych
się tego nie praktykuje. Owszem, wykła-
dasiępsychologięogólną, alenie ćwiczy się
kontaktówzdrugimczłowiekiem. I to, nie-
stety, przekłada się na późniejszą pracę
i problemy z komunikacją. I to nie tylko
wsytuacjachdramatycznych, kiedy trzeba
powiedzieć drugiej osobie o śmiertelnej
chorobie, ale teżw zwykłych, niemalże co-
dziennychkontaktachpacjentów i lekarzy.

–Zczegowynikatenmur,którymiędzy
namiwyrósł?
–Proszęniewymagaćodmnie łatwychana-
liz. Z moich obserwacji i praktyki wypły-
wają następujące wnioski: po pierwsze –
problememjest to, oczymmówiłyśmy, czy-
li brakuczeniadobrychzachowań.Podru-
gie–nieprzygotowuje się lekarzydoprze-
kazywania informacji na temat choroby.
Duży nacisk kładzie się na wiedzę i profe-
sjonalizm, zapominając, że osobowość,
umiejętność rozmowy z pacjentem to tak-
że narzędzie pracy lekarza, jak stetoskop
czyskalpel.Bozawszewkontakciezdrugim
człowiekiempracujemysobą, swojąposta-
wą, mimiką, słowem. Aw zawodzie zaufa-
niapublicznego, jakim jest lekarz, niemoż-
na od tego uciec.
–Lekarze uciekają?
–Jak my wszyscy. Czasami takie uniki to
formaradzenia sobie zemocjami (na zasa-
dzie: muszę się zdystansować, bo zwariu-
ję), innymrazemwalka o zachowanie twa-
rzy, swojej pozycji, a jeszczew innymprzy-
padku formaobronnaprzednatarczywym,
agresywnympacjentem, jego atakiem.
–Ta agresja i natarczywośćmoże rów-
niedobrzebyćmaskowaniemlękuistra-
chu przed chorobą?
–Oczywiście, że tak. Mechanizmy obrony
nie zależąodzawodu i zajmowanejpozycji.
–Zatem dla dalszego leczenia, życia
i zdrowiaważna jest nasza relacja z le-
karzemitow jaki sposóbzakomuniku-
je nam diagnozę. A dlaczego są ludzie,
którzy zamiast do doktora, wolą iść
do znachora?
–Znachornaswysłucha,powie,żebędziedo-
brze i żewie, co się z nami stanie.Nadoda-
tek ma czas, daje nam poczucie, że jeste-
śmydlaniegowdanymmomencienajważ-
niejsi – anie jedni zwielu. I poczęści jest to
odpowiedź na pani pytanie, o wadze rela-
cji, która wytwarza się między pacjentem

a doktorem. To szalenie istotne, i od niej
uzależniony jest sukces terapeutyczny.Moż-
na być profesjonalistą, genialnym diagno-
stą, który wie dokładnie, jak poprowadzić
chorego przez kolejne etapy leczenia. Kie-
dy jednak tadrugastronaniedostrzeżezro-
zumienia, amiędzynima lekarzemniewy-
tworzysięchoćbynićzaufania,możestaćsię
i tak, że chory odmówi leczenia, nie zasto-
suje siędoporady, anawetprzestaniebrać
leki.
–Trzebabyćmiłymlekarzem,bychory
łykał pigułki?
–Tooczywiścieuproszczenie, ale jesteśmy
tak skonstruowani, że łatwiej nam uwie-
rzyć komuś, kto jest dla nas życzliwy.Choć
co prawda nie brakuje i takich osób, które
mówią: „Niechsięnamniewydziera, niech
będzie bufonem, ale i tak zamierzam się
u niego leczyć, bo jest świetnym fachow-
cem”. Ważna jest tutaj także specjalność.
Kobietawciążywybierzeopiekuńczegogi-
nekologa, który zadba o nią, o jej emocje,
rozproszyniepewność.Kiedy jest problem
nowotworowy, łatwiej jest znieśćpodłąoso-
bowość, bo na szali jest życie. To postawy
bardzo indywidualne.
–W szpitalach ważne rozmowy toczą
się często na korytarzach, a wizyty
wprzychodniach sąwyznaczane co 10,
15minut.Gdzieczas iprzestrzeńnazro-
zumienie, współczucie?
–To są trudności systemowe, na które nie
mamyczęstowpływu.Możnato jednaknad-
rabiaćatmosferą,drobnymgestem,uśmie-
chem.Są świetne, supernowoczesneklini-
ki, gdzie pacjent czuje się dużo gorzej niż
na sali, w której są odrapane ściany i stare
sfatygowane łóżka. Personel, klimat i na-
strój sąbowiemwstanie zrekompensować
takie braki.
–Mówi się, że w Polsce świadomość
bioetycznajestgorszaniżnaZachodzie.
Odczuwa toPani?

–Myślę, że ta świadomość istnieje, tylko że
jestmałowytrenowana. Jest teżpewnagru-
pa lekarzy, któraniepotrafi tegopraktyko-
wać.Emocjeprzygłuszająprocesypoznaw-
cze, racjonalnemyślenie.Niewiedzą jakre-
agować na żal, smutek, zwątpienie, rozgo-
ryczenie drugiej osoby. Nie potrafią
rozbudzić w chorym chęci dowalki.
–Da się tak przekazywać informacje
o ciężkiej, śmiertelnej chorobie, by pa-
cjenta nie złamać, nie pogrążyć?
–To zawsze jest i będzie trudne, ale moż-
na starać się zrobić to tak, by chory miał
świadomość, że prowadzący go lekarz bę-
dziewalczył dokońca, robiłwszystko, na co
pozwala medycyna i że przeprowadzi pa-
cjenta przez kolejne etapy choroby czy
zdrowienia.
–Dlaczego takie słowanie padają?
–Padają.Znam lekarzy, którzymają świet-
ne relacje zchorymi.Wierzę zresztą, że ten
potencjał jest w większości z nich, tyle że
bywazróżnychpowodówniewykorzystany.
Lekarze, którzy nie potrafią wmądry, hu-
manitarny sposób rozmawiać, to ludzie,
którzy skupiają sięwyłączniena sobie.Ła-
twiej przecież przekazać suchą,medyczną
informację, prawda? Dobrych zachowań
trzeba ich więc uczyć, przypominać im
otym,żetozawódzmisją,gdziezaufanie jest
podstawą ichpracy, gdzie liczą sięmałege-
sty, ruchy, uśmiech.
–Lekarz powinien chodzić po koryta-
rzu z uśmiechemoducha do ucha?
–Nieprzesadzajmy,bokażdaskrajność jest
niedobra, ale faktycznie wszyscy powinni-
śmy się bardziej uśmiechać.
–Conam to da?
–Mózg da się oszukać. Nawet wtedy gdy
uśmiechamy się sztucznie, poruszamy ta-
kie strukturywnaszej głowie, którewysy-
łają informacje, że jesteśmy zadowoleni.
I ktoś, kto nas obserwuje –możew sposób
nieświadomy–dostajedokładnie taki sam

sygnał. Pozytywnym nastrojem wzmaga-
my procesy odpornościowe naszego orga-
nizmu, cosprawia, że jesteśmybardziejwy-
trzymali na chorobę, szybciej goją się nam
rany iszybciejwychodzimyzeszpitala.Ape-
lujędo lekarzy: róbmytak,boprzekładasię
to także na wyniki ekonomiczne. Jest to
również ważna informacja dla chorych.
Życzliwemu pacjentowi trudniej odburk-
nąć, trudniej gozbyćokrągłym,nicniezna-
czącym zdaniem.
–Ciężkocierpiącemu,obolałemuczasa-
mitrudniejzdobyćsięnaserdeczną,po-
zytywną postawę.
–Dlatego lekarze powinni wczuć się, zna-
leźć się na chwilęwumyśle swoichpacjen-
tów i zrozumieć, żemimo iżmają całąma-
sęzajęć,przypadków,papierkówdowypeł-
nienia, powinnidostrzecprzedewszystkim
chorego. Otwartość rodzi otwartość. Do-
brzenastawionypacjent idobrzenastawio-
ny lekarz to ideał.

–Dlaczegoboimysię lekarzydopytywać
nawet wtedy, kiedy nie do końca rozu-
miemy, o czymdonasmówią?
–Badania społeczne, które miały za zada-
nieanalizękontaktów lekarz–pacjent,mó-
wią, że nie pytamy, bo – po pierwsze – bo-
imysięwłasnejniekompetencji.Żenaprzy-
kład zostaniemy źle zrozumiani, a przez to
źlezdiagnozowani.Boimysię teżsamejcho-
roby, nie chcemy więc czasem usłyszeć
wszystkiego. Bywa też, że nie pytamy, bo
sami wiemy lepiej, mamy własną filozofię
leczenia (składają się na nią np. porady
dwóchsąsiadek iwujka, albodraGoogle’a).
–Ks. Jan Kaczkowski, szef hospicjum
w Pucku, powiedział kiedyś, że wiele
terminalnie chorych, którzy do niego
trafiają, nie wiedzą na co byli leczeni,
na co cierpią. To nie jest normalne.
–Przyczyny takiej sytuacjimogąbyćbardzo
różne.Alboniepytali, albodostawaliwyni-
ki z łacińskimi objaśnieniami, albonikt nie
zadbał o to, by im wytłumaczyć problem,
z którym się zmagają. Nagromadzenie
nazw, określeń, terminów sprawia, że za-
miast poczuć się zaopiekowanymi, rodzi
sięwnich strach.Coważne, lekarz bardzo
często zapomina o jednym, i to nie ze złej
woli, ale rutyny. Mianowicie, że szpital,
przychodnia, oddział ratunkowy todla pa-
cjentówmiejscenieznane, obce,wktórym
mają do czynienia z innymi warunkami,
schematami, procedurami, niż te, do któ-
rychprzywykli. Inne sągodziny śniadania,
obiadu, kolacji, na dodatek obok leżą ob-
cy ludzie. Budzą ich o godzinie piątej, by
umyć salę, choćdotądwstawali o9.Nado-
datekmówią im, żemają zaraz iśćnaUSG,
kiedy oni niemają nawet pojęcia co to jest.
Dla lekarza zaś to jest drugi dom, środo-
wisko absolutnie naturalne. I w związku
z tym to on powinien być w nim przewod-
nikiem.
–Tak jak bywawserialach?

–Tak jak bywa w miejscach, których nie
znamy, czujemy się obco. Jeśli wybieramy
się za granicę, kupujemy przewodnik, by
się nie zgubić, a trafić dokładniew temiej-
sca, które chcemy zobaczyć.Wszpitalu le-
karz jest takimdoradcą.Każdawiadomość,
którą przekaże, staje się drabinką, szcze-
blem,poktórymmożemysięwspinać.Dla-
tego informowanie jest tak istotne. Iniemo-
że to być zalewanie człowiekamorzemko-
munikatów, trudnych faktów, zktóryminie
będzie sobiemógłporadzić.Trzeba tęwie-
dzę, choćby w momencie przyjęcia na od-
dział,odpowiednio„podać”.Niechtakiczło-
wiek usłyszy: został pan przyjęty, za chwi-
lęprzyjdziepielęgniarka, zrobi zpanemwy-
wiad. Tutaj jest pana łóżko, proszę sobie
położyć torbę,możnaotworzyćokno.Popo-
łudniu przyjdzie anestezjolog, porozma-
wiacie sobie. Operacja będzie za dwa dni,
niech się pan niemartwi. To są podstawo-
werzeczy, któreoswajają trudnąrzeczywi-
stość, niewymagajądużejmobilizacji leka-
rza, a dają świetnewyniki terapeutyczne.
–Do rzecznika praw pacjentów trafia
dziś więcej skarg na zachowanie leka-
rzy, niż na leczenie.
–To prawda. Jeśli lekarz nie wzbudzi na-
szego zaufania, czymśurazi, obrazi, czasa-
mi potraktuje obcesowo, proces leczenia
jest trudny.Ciężkooddać sięwręcekogoś,
kto niewytłumaczy konsekwencji zabiegu
czy operacji.
–Comymożemy robić?
–Mówićo tym,pisać, szerzyćwiedzęna te-
mat różnych doświadczeń ludzkich w ta-
kimmiejscu jakszpital.BrońBoże,nie cho-
dzi o to, by krytykować lekarzy, ale by im
uświadomić, jakwiele zależy od tego,w ja-
ki sposóbrozmawiajązpacjentami.Że liczy
się nie tylko świetna diagnoza i dobre le-
czenie, ale życzliwość i zrozumienie. Zro-
zumienie z obydwu stron.
ą

Wszystkie nasze
emocje sąwgłowie
– przekonuje
MałgorzataMakoś-
Wiśniewska

Do rzecznika praw
pacjentów trafia dziś
więcej skarg
na zachowanie lekarzy,
niż na leczenie. Jeśli
medyk niewzbudzi
naszego zaufania,
czymś urazi, obrazi,
czasami potraktuje
obcesowo, proces
leczenia jest trudny

SPOŁECZEŃSTWO | Umiejętność rozmowy to takie narzędzie pracy lekarza, jak stetoskop czy skalpel

Lekarz bardzo często
zapomina, że szpital,
przychodnia, oddział
ratunkowy to dla
pacjentówmiejsce
obce, nieznane.
Dlatego to on powinien
byćwnim
przewodnikiem


