Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa

Bydgoszcz, 10 – 11.04.2015 r.

nferencja Naukowo

Szkoleniowa

f.

13:15 – 13:30 – lek. A. Kocurek – Zakład Dydaktyki Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellooskiego, Kraków
„Nowoczesne nauczanie umiejętności komunikacji studentów medycyny”

g.

13:30 – 13:45 – dyskusja

h.

13:45 – 14:20 – przerwa na lunch

2. Panel dyskusyjny: Kluczowe kompetencje liderów placówek służby zdrowia - sala nr 7 Biblioteka CM UMK 12:00 – 13:45
W dyskusji udział wezmą zaproszeni goście. Moderatorem panelu dr Magdalena Kalioska, coach i wykładowca z Katedry Doskonałości Biznesowej WNEiZ
UMK. Celem dyskusji będzie wymiana doświadczeo liderów w zakresie wyzwao i dylematów jakie stoją współcześnie przed osobami zarządzającymi
placówkami służby zdrowia, zarówno w kontekście rozwoju jak i komunikacji.

a. dr n. med. Wanda Korzycka-Wilioska - Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego im. J. Biziela w Bydgoszczy
b. dr Grzegorz Hoppe – Prezes Remondis Bydgoszcz Sp. z o. o.
c. prof. zw. dr hab. Robert Karaszewski – Kierownik Katedry Doskonałości Biznesowej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa
„Sztuka rozmowy podstawą diagnozy”
Bydgoszcz, 10-11.04.2015 r.

3. Sesja prawnicza
a.

14:20 – 15:50

14:20 – 14:40 – prof. UAM dr hab. J. Haberko – Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Prawne aspekty telemedycyny”

b.

14:40 – 15:00 – dr n. med. M. Bogdan – Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza, Bydgoszcz
„Medycyna kliniczna okiem biegłego sądowego”

c.

15:00 – 15:20 – mgr M. R. Wysocki - mediator sądowy, asesor notarialny, Instytut Allerhanda, Sekcja Rozwiązywania Sporów, Kraków
„Mediator – katalizator dialogu w obliczu sporu z pacjentem”

d.

15:20 – 15:40 – mgr M. Balcerowski – Biuro Ubezpieczeo Medycznych i OC, Towarzystwo Ubezpieczeo INTER Polska SA., Warszawa
„Komunikacja z pacjentem jako narzędzie minimalizacji roszczeo”

e.

15:40 – 15:50 – dyskusja

f.

15:50 – 16:00 – przerwa kawowa
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4. Znaczenie komunikacji z perspektywy pacjenta, lekarza, farmaceuty

a.

16:00 – 17:30

16:00 – 16:15 – dr n. hum. M. Grycman – Kierownik Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci, Kwidzyn
„Porozumiewanie się z dziedmi ze złożonymi problemami komunikacji”

b.

16:15 – 16:30 – mgr J. Turkiewicz – Fundacja My Pacjenci, Warszawa
"Empowered patient online - nowy rodzaj pacjentów szansą dla systemu ochrony zdrowia"

c.

16:30 – 16:45 – lek. mgr E. Borek – Fundacja My Pacjenci, Warszawa
„Wpływ pacjentów na decyzje terapeutyczne lekarzy"

d.

16:45 – 17:00 – mgr M. Gackowski – Przyjazny Farmaceuta 2012, Katedra i Zakład Toksykologii Collegium Medicum, Bydgoszcz
„Czego pacjent oczekuje od farmaceuty?”

e.

17:00 – 17:20 - prof. dr hab. n. med. B. Łoza – Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, Warszawa
„Jak radzid sobie z zespołem wypalenia zawodowego wśród pracowników medycznych.”

f.

17:20 – 17:30 – dyskusja

g.

17:30 – 17:40 – przerwa kawowa
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5. Warsztaty
a.

17:40 – 18:40

17:40 – 18:40 - dr. n. hum. K. Sobieralska-Michalak – Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika,
Bydgoszcz
„Jak mówid, żeby się skutecznie komunikowad. Komunikacja jako proces interakcyjny.”

b.

SALA NR 7 BIBLIOTEKA CM UMK

17:40 – 18:40 – mgr Zbigniew Kowalski – dyrektor programowy komunikacjazpacjentem.pl, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
„Sojusz terapeutyczny - jak radzid sobie z trudnymi emocjonalnie sytuacjami w kontakcie z pacjentem i rozbudzad
zaangażowanie?”

SALA NR 8 BIBLIOTEKA CM UMK

„Jak mówid, żeby się skutecznie komunikowad. Komunikacja jako proces interakcyjny”
W trakcie warsztatu zostaną omówione i przedwiczone, w formie scenek następujące zagadnienia: wykorzystanie komunikacji niewerbalnej w praktyce
zawodowej, aktywne słuchanie w budowaniu relacji z pacjentem, znaczenie parafrazy i odzwierciedlenia w procesie komunikacji, komunikacja wyrażająca
troskę (model CARE), elementy asertywności.

„Sojusz terapeutyczny – jak radzid sobie z trudnymi emocjonalnie sytuacjami w kontakcie z pacjentem i rozbudzad zaangażowanie?”
Motywowanie i przekonywanie pacjentów, radzenie sobie z trudnościami. Asertywna odmowa i obrona własnych granic, szacunek dla człowieka – jego
praw i oczekiwao. W trakcie warsztatu zostaną poruszone wszystkie te zagadnienia, które przydadzą się lekarzowi w trakcie kontaktu z pacjentem.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa
„Sztuka rozmowy podstawą diagnozy”
Bydgoszcz, 10-11.04.2015 r.

SOBOTA 11.04.2015 r.
1. Sesja kliniczna częśd II

9:00 – 10:40

a.

09:00 – 09:05 – powitanie gości

b.

09:05 – 09:25 - prof. dr hab. n. med. W. Langewitz – Deputy Head, Division of Psychosomatic Medicine, Department of Internal Medicine,
University Hospital, Basel, Switzerland
“Patient-centred care – do we know what we are talking about?”

c.

09:25 – 09:40 – dr hab. n. med. M. Słupski – Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza, Bydgoszcz
„Komunikacja lekarz – pacjent w transplantologii”

d.

09:40 – 09:55 – mgr Maria Libura – Dyrektor Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych nad Chorobami Rzadkimi, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
„Społeczne i kulturowe konstrukcje choroby jako bariera w komunikacji”

e.

09:55 – 10:10 – dr T. Komendzioski – Laboratorium Neurokognitywne w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii,
Pracownia Neuronauki Społecznej i Zdrowia, Zaburzeo Świadomości i Nowoczesnej Neurorehabilitacji, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika, Toruo
„Rozszerzona komunikacja w przypadku pacjentów nieresponsywnych z zaburzeniami świadomości”

Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa
„Sztuka rozmowy podstawą diagnozy”
Bydgoszcz, 10-11.04.2015 r.

f.

10:10 – 10:25 - prof. dr hab. R. Ossowski - Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz
„Diagnostyczno – terapeutyczny charakter rozmowy z pacjentem/klientem”

g.

10:25 – 10:40 – Christelle Langrand - Co-auteur de manuels scolaires aux editions Nathan et aux editions Vuibert, Professeur agregee de sciences
physiques Ingénieur de l'Ecole Nationale Superieure de Chimie et de Physique de Bordeaux, Agrege preparateur a l'Ecole Normale
Superieure d'Ulm, Paris
„Communication avec personnel soignant : le vecu de deux parents”(perspektywa pacjenta w komunikacji medycznej
w neonatologii we Francji)

h.

10:40 – 10:50 – dyskusja

i.

10:50 – 11:00 – przerwa kawowa (warsztaty „Magiczna moc natury, czyli o komunikacji w samoleczeniu” – SKN Komunikacja w opiece
Medycznej, sekcja farmaceutyczna)

Warsztaty - "Magiczna moc natury, czyli o komunikacji w samoleczeniu" – SKN Komunikacja w Opiece Medycznej, sekcja farmaceutyczna
Czy wiesz, że natura posiada cudowną moc? Wiele roślin dookoła nas zawiera substancje, które pomagają ludziom od wieków. Chemiczny świat sprawił,
że często nie doceniamy mądrości naszych przodków. Leki roślinne są bardzo często kupowane przez pacjentów, ponieważ nie wymagają recepty.
Samoleczenie jest w dzisiejszych czasach niezwykle popularne. Potrafisz doradzid pacjentowi? Wiesz co to jest surowiec roślinny? Czy znasz rośliny
pomocne w podstawowych schorzeniach? Wiesz jak smakują i jaki mają zapach? Potrafisz rozpoznad najważniejsze surowce? Czy widziałaś/eś ich
strukturę pod mikroskopem? Jeśli masz problem chod z jednym pytaniem zapraszamy na warsztaty: "Magiczna moc natury, czyli o komunikacji
w samoleczeniu” organizowane prze Studenckie Koło Naukowe Komunikacja w Opiece Medycznej, sekcja farmaceutyczna w składzie: Marta Rożeoska,
Anna Żuraw, dr n. biol. Maciej Balcerek – Katedra i Zakład Farmakognozji.
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2. Sesja psychoonkologii

a.

11:00 – 12:40

11:00 – 11:30 – mgr A. Kaluga – wolontariuszka w Hospicjum Palium, autorka bloga „Zorkownia”, Poznao
„Śmierd nie potrzebuje makijażu – kilka słów wolontariusza Hospicjum”

b.

11:30 – 12:00 – dr hab. n. hum. J. Baraoski – Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, Wrocław
“Symbolika wypowiedzi umierających”

c.

12:00 – 12:30 – prof. dr hab. n. med. K. de Walden – Gałuszko – Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Centrum Onkologii
w Gdaosku, Katedra Psychiatrii na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmiosko – Mazurskiego, Olsztyn
„Odmienne sposoby przeżywania i radzenia sobie z chorobą nowotworową na różnych jej etapach oraz w zależności od wieku
chorego.”

d.

12:30 – 12:40 – dyskusja

e.

12:40 – 13:00 – przerwa na lunch (warsztaty „Magiczna moc natury, czyli o komunikacji w samoleczeniu” – SKN Komunikacja w opiece
Medycznej, sekcja farmaceutyczna)

f.

14:40 – 14:55 – zakooczenie Konferencji i rozdanie certyfikatów (po sesji studentów, doktorantów, młodych naukowców)
SALA NR 4 BIBLIOTEKA CM UMK
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3. Sesja prezentacji ustnej prac studentów, doktorantów, młodych naukowców – sala nr 8 Biblioteka CM UMK

a.

13:00 – 14:30

13:00 – 13:10 – mgr Socha Małgorzata - Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Warszawa
„Rozmowa z Alicją po drugiej stronie lustra – o komunikacji z pacjentami z zaburzeniami psychotycznymi.”

b.

13:10 – 13:20 – Wołowiec Łukasz, Surowiec Agnieszka - Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki i Terapii Niewydolności Serca, II Katedra Kardiologii
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz
„Rola komunikacji z pacjentem z przewlekłą niewydolnością serca”

c.

13:20 – 13:30 - Kałużny Krystian, Plaskiewicz Anna, Kochaoski Bartosz i in.- Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz
„Trudności komunikacyjne z pacjentami po udarze mózgu.”

d.

13:30 – 13:40 - Zglioska Marta – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruo
„Therapeutic privilege" – when doctor does not need to say everything?

e.

13:40 – 13:50 – dr n. prawn. Wąsik Damian – Zakład Podstaw Prawa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz
“Odpowiedź karna lekarza za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjent (art. 192 K.K.) – wybrane zagadnienia
praktyczne.”

Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa
„Sztuka rozmowy podstawą diagnozy”
Bydgoszcz, 10-11.04.2015 r.

f.

13:50 – 14:00 - Wonatowska Patrycja, Skonieczna Joanna - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Zakład Zdrowia Publicznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON, Warszawa
„Ocena opieki ginekologicznej oraz komunikacji ginekologa z pacjentką z uwzględnieniem perspektywy osób
nieheteroseksualnych i osób z niepełnosprawnościami.”

g.

14:00 – 14:10 - Jaśkowiak Agnieszka, Jobst Henrik Schultz – Warszawski Uniwersytet Medyczny; Medizinsche Universitat Heidelberg
„Trening komunikacji lekarz – pacjent dla studentów medycyny: sposoby przeprowadzania i cele na przykładzie Wydziału
Medycznego Uniwersytetu w Heidelbergu.”

h.

14:10 – 14:20 – Ramseid Foss Tobias - Wydział Lekarski, English Division, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz
“My encounters and relationship with the Polish language as a medical student.”

i.

14:20 – 14:30 – Tragarz Monika - Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej, Warszawa
„Empatia kliniczna i jej znaczenie w ocenie kompetencji komunikacyjnych.”
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4. Sesja prezentacji ustnej prac studentów, doktorantów, młodych naukowców – sala nr 309 Budynek Patomorfologii CM UMK
13:00 – 14:40
a.

13:00 – 13:10 – Łoza Olga, Pavol Jozef Šafárik - Medical University of Warsaw, II Faculty of Medicine, English Division, University in Košice,
Faculty of Medicine
“Burnout syndrome among medical students.”

b.

13:10 – 13:20 - Androsiuk Joanna, Perkowski Radosław - Katedra i Klinika Geriatrii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz
„Trudna diagnostyka prostego schorzenia – opis przypadku.”

c.

13:20 – 13:30 - Perkowski Radosław, Androsiuk Joanna – Katedra i Klinika Geriatrii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz
„Wywiad SAMPLE – ocena według badania ankietowego.”

d.

13:30 – 13:40 - Mazur Ewelina, Aneta Rzym - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Bydgoszcz
„ Nuda a nudności - znaczenie pojęcia piśmienności zdrowotnej pracy lekarza – praktyka.”

e.

13:40 – 13:50 - Gilani Sara, Jansson Johanna – Wydział Lekarski, English Division, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz
“Evaluation of differences in doctor-patient communication between Norwegian and Polish students.”
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f.

13:50 – 14:00 – mgr Staoska Aleksandra, mgr Grabowska Dorota – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdaosk
„Wpływ komunikacji lekarza i neuropsychologa w procesie leczenia pacjentów z nowotworami mózgu, na lepszą współpracę
lekarza i chorego.”

g.

14:00 – 14:10 - Szynicka Izabela
„Nie nadawajcie mojemu dziecku terminu ważności.”

h.

14:10 – 14:20 - Chojnacka-Kuraś Marta - Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
„Przydatnośd językowej analizy wypowiedzi w diagnostyce medycznej i terapii (na przykładzie lingwistycznego ujęcia sytuacji
odczuwania bólu).”

i.

14:20 – 14:30 - Walkowiak Agata, Żuraw Anna, Rożeoska Marta, dr n. med. Jankowska Katarzyna – Studenckie Koło Naukowe Komunikacja
w Opiece Medycznej, Sekcja Opieki Farmaceutycznej przy Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Wydział Lekarski,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz
„Ocena przydatności opieki farmaceutycznej w Polsce zdaniem pacjentów. Czy wprowadzenie tej formy aktywności farmaceuty
w Polsce jest potrzebne?”

j.

14:30 – 14:40 - Halicka Monika, Rybak Paulina – Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellooskiego, Kraków
„”Zdrowy kontakt” – program prewencji majaczenia oparty na komunikacji.”
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5. Warsztaty

a.

15:00 – 16:00

15:00 – 16:00 - dr n. med. M. Skibioski – trener Racjonalnej Terapii Zachowania, Poznao
„Więcej niż technika – radzenie sobie ze stresem w procesie komunikacji”

b.

SALA NR 8 BIBLIOTEKA CM UMK

15:00 – 16:00 - mgr M. Smoczyoska – Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz
„Ciało nie choruje w pojedynkę – komunikacja z pacjentem onkologicznym” SALA NR 309 BUDYNEK PATOMORFOLOGII CM UMK

„Więcej niż technika – radzenie sobie ze stresem w procesie komunikacji”
W większości szkoleo dotyczących umiejętności komunikacyjnych główny nacisk kładzie się na aspekty techniczne i proceduralne. Ważną kwestią
w komunikacji jest też umiejętnośd radzenia sobie z własnym stresem, tak, aby mied dostęp do najwyższego poziomu swoich umiejętności
komunikacyjnych. Polepszenie umiejętności zarządzania własnym stresem przyczynia się do poprawy komunikacji i profilaktyki wypalenia zawodowego.
W ramach warsztatu zrealizowane będą zagadnienia takie jak: skąd się biorą ludzkie emocje? – dwiczenie i dyskusja; oraz racjonalna samoanaliza –
metoda radzenia sobie ze stresem i emocjami zakłócającymi proces komunikacji – dwiczenie grupowe.

"Ciało nie choruje w pojedynkę"- komunikacja z pacjentem onkologicznym.
Przybliżone zostaną zagadnienia dotyczące efektywnej komunikacji lekarz- pacjent na oddziałach onkologicznych.
Opieka nad pacjentem onkologicznym wymaga zaangażowania interdyscyplinarnego zespołu medycznego. Niezwykle ważny jest przepływ informacji
pomiędzy specjalistami różnych dziedzin a pacjentem, aby móc zaspokoid wszystkie jego potrzeby i aby proces powrotu do zdrowia przebiegał sprawnie
i kompleksowo. Zatem, pożądany model komunikacji na oddziale onkologicznym powinien mied znamiona procesu terapeutycznego. Podczas tego
warsztatu zostaną przybliżone metody efektywnej komunikacji interpersonalnej, kreującej przyjazne i wspierające pacjenta w procesie leczenia
środowisko szpitalne.
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Spis abstraktów:
 Rozmowa z Alicją po drugiej stronie lustra – o komunikacji w pacjentami z zaburzeniami psychotycznymi. - Małgorzata Socha
 Rola komunikacji w przewlekłej niewydolności serca. Artykuł poglądowy. - Łukasz Wołowiec, Agnieszka Surowiec
 Trudności komunikacyjne z pacjentami po udarze mózgu. - Krystian Kałużny, Anna Plaskiewicz, Bartosz Kochaoski, Martyna Kałużna, Magdalena HagnerDerengowska, Wojciech Hagner
 "Therapeutic privilege" - when doctor does not need to say everything? - Marta Zglioska
 Odpowiedzialnośd karna lekarza za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (art. 192 k.k.) – wybrane zagadnienia praktyczne - Damian Wąsik
 Ocena opieki ginekologicznej oraz komunikacji ginekologa z pacjentką z uwzględnieniem perspektywy osób nieheteroseksualnych i osób
z niepełnosprawnościami. - Patrycja Wonatowska, Joanna Skonieczna
 Trening komunikacji pacjent-lekarz dla studentów medycyny: sposoby przeprowadzenia i cele na przykładzie Wydziału Medycznego Uniwersytetu
w Heidelbergu. - Agnieszka Jaśkowiak, Jobst Henrik Schultz
 My encounters & relationship with the Polish language as a medical student. - Tobias Ramseid Foss
 Empatia kliniczna i jej znaczenie w ocenie kompetencji komunikacyjnych lekarzy. -Monika Tragarz
 Burnout syndrome among medical students - Olga Łoza, Pavol Jozef Šafárik
 Trudna diagnostyka prostego schorzenia – opis przypadku - Joanna Androsiuk, Radosław Perkowski
 Wywiad SAMPLE – ocena wg badania ankietowego - Radosław Perkowski, Joanna Androsiuk
 Nuda a nudności- znaczenie pojęcia piśmienności zdrowotnej w pracy lekarza- praktyka - przegląd piśmiennictwa. - Ewelina Mazur, Aneta Rzym
 Evaluation of differences in doctor-patient communication between Norwegian and Polish students - Sara Gilani, Johanna Jansson,
 Wpływ komunikacji lekarza i neuropsychologa w procesie leczenia pacjentów z nowotworami mózgu, na lepszą współpracę lekarza i chorego. –
Aleksandra Staoska, Dorota Grabowska
 Nie nadawajcie mojemu dziecku terminu ważności. - Izabela Szynicka
 Przydatnośd językowej analizy wypowiedzi w diagnostyce medycznej i terapii (na przykładzie lingwistycznego ujęcia sytuacji odczuwania bólu) –
Marta Chojnacka-Kuraś,
 Ocena przydatności opieki farmaceutycznej w Polsce zdaniem pacjentów. Czy wprowadzenie tej formy aktywności farmaceuty w Polsce jest potrzebne? –
Agata Walkowiak, Marta Rożeoska, Anna Żuraw, dr n. med. Katarzyna Jankowska
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Rozmowa z Alicją po drugiej stronie lustra – o komunikacji w pacjentami
z zaburzeniami psychotycznymi.

Rola komunikacji w przewlekłej niewydolności serca. Artykuł poglądowy.
Łukasz Wołowiec1, Agnieszka Surowiec1

Małgorzata Socha
1

Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zapadalności na zaburzenia psychiczne, w tym
zaburzenia psychotyczne. Niestety ciągle w polskim społeczeostwie, również w ochronie
zdrowia pokutuje wizerunek „pacjenta psychiatrycznego”, co negatywnie wpływa na
relację lekarz – pacjent. Sytuacja ta powoduje koniecznośd nauki komunikacji
z pacjentami dotkniętymi zaburzeniami psychicznymi przez środowiska medyczne
niezwiązane zawodowo z psychiatrią oraz doskonalenie sztuki dialogu przez personel
szpitali psychiatrycznych i poradni zdrowia psychicznego. Ponieważ jedynie dobra
komunikacja umożliwia pełną współpracę ze strony pacjenta oraz sukces terapeutyczny.
W trakcie wystąpienia skoncentruję się na komunikacji z pacjentami w przebiegu
zaburzeo psychotycznych.

Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki i Terapii Niewydolności Serca, II Katedra

Kardiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu

Niewydolnośd serca (NS) zdefiniowano klinicznie jako zespół, w którym u chorego
występują typowe objawy podmiotowe (np. dusznośd, obrzęki wokół kostek
i zmęczenie) oraz przedmiotowe (np. podwyższone ciśnienie w żyłach szyjnych,
trzeszczenia nad polami płucnymi oraz przemieszczenie uderzenia koniuszkowego)
wynikające z nieprawidłowości budowy i czynności serca. Szacuje się, że w samej tylko
Europie ilośd osób dotkniętych przez niewydolnośd serca wynosi 15 milionów, a liczba
ta stale się powiększa z powodu lepszego leczenia ostrych incydentów wieocowych
i starzenia się populacji. NS jest związana z częstymi hospitalizacjami, wizytami
w oddziale pomocy doraźnej i niską jakością życia, ale poprawa samoopieki wśród
pacjentów z tej grupy wiąże się również z poprawą ich stanu klinicznego. Pomimo

Over previous several years, an increase has been observed in the incidence of mental

ciągłego wprowadzania do medycyny innowacji technologicznych, niezmiennie główna

disorders, including psychotic disorders. Unfortunately, in Polish society and also in

częśd

healthcare, the image of a 'psychiatric patient' still persists, which has negative

niewydolnością serca dokonuje się w domu pacjenta i obejmuje swoistą samoopiekę.

influence on the doctor – patient relationship. This situation makes it necessary for

Pacjenci, którzy angażują się w terapię mają mniej objawów klinicznych, lepsze

medical staff not involved professionally in psychiatry to learn how to communicate

możliwości funkcjonalne i większą jakośd życia.

with patients affected by mental disorders, and for the staff of mental hospitals and
clinics to improve the skills of leading dialogue, since only effective communication
facilitates patient's cooperation and therapeutic success. In my speech, I am going to
concentrate on communication with patients suffering from psychotic disorders.

codziennego

procesu

terapeutycznego

nad

pacjentem

z

przewlekłą

Edukacja pacjenta jest więc ważnym elementem umożliwiającym pacjentowi
przestrzeganie wyznaczonego leczenia i prowadzenie skutecznej samoopieki. Zmiany
w stylu życia, niezbędne dla pacjentów z niewydolnością serca są często związane
z kompleksowym modelem leczenia, ograniczeniem spożycia soli, płynów i alkoholu,
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zwiększeniem aktywności fizycznej, profilaktyką zakażeo i monitorowaniem objawów
wskazujących na pogorszenie stanu klinicznego, czyli zwiększonej duszności, masie ciała

Trudności komunikacyjne z pacjentami po udarze mózgu.
1

1

1

1

Krystian Kałużny , Anna Plaskiewicz , Bartosz Kochaoski , Martyna Kałużna ,

i obrzęków. Komunikacja i podejmowanie decyzji między lekarzem, a pacjentem z NS

Magdalena Hagner-Derengowska2, Wojciech Hagner1

nie zostały dotychczas dokładnie zbadane. Celem pracy było omówienie wyników badao
1)

dotyczących komunikacji lekarz - pacjent w grupie chorych na przewlekła
niewydolnością serca i ogólnych problemów związanych z tą jednostką chorobową.
2)

Heart failure (HF) is defined, clinically, as a syndrome in which patients have typical
symptoms (e.g. breathlessness, ankle swelling, and fatigue) and signs (e.g. elevated

Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Hagner
Katedra Neuropsychologii Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska

jugular venous pressure, pulmonary crackles, and displaced apex beat) resulting from
an abnormality of cardiac structure or function. It is estimated that 15 million people
are affected by HF in Europe, and this figure is enlarging due to the improved treatment
of acute coronary events and ageing of the population. HF is associated with frequent
hospital admissions, emergency department visits, and low quality of life but better
self-care among patients has been shown to improve patients’ outcomes.

Udar mózgu to zespół kliniczny, który cechuje nagłe pojawie się ogniskowych lub
globalnych zaburzeo czynności mózgowia, które utrzymują się przez co najmniej 24
godziny i nie mają innej etiologii niż naczyniowa.
Jednym z głównych objawów klinicznych udaru mózgu są zaburzenia mowy o typie
afazji i dyzartrii.

Even with innovations in technology, most of the day-to-day care for chronic HF is done

Afazja definiowana jest jako częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów

by the patient at home and involves self-care. Patients who engage in self-care have

odpowiedzialnych za programowanie czynności mowy u człowieka, który utracił

fewer symptoms, better functional capabilities and better Health-Related Quality of Life

wcześniej opanowane czynności mowy na skutek organicznych uszkodzeo struktur

(HRQL). Patient education is an important component in enabling the patient to

mózgowych. Dyzartia natomiast to zaburzenie, które wynika z dysfunkcji aparatu

comply with the prescribed treatment and carry out self-care. The life-style changes

wykonawczego mowy tj. języka, warg, podniebienia, gardła i krtani.

needed for patients with heart failure are adherence to an often complex medical

Mowa ludzka należy do najważniejszych aspektów poznania. Utrata możności kontaktu

treatment, restricted intake of salt and fluids, alcohol restriction, modified physical

werbalnego chorego z otoczeniem bardzo często prowadzi do objawów depresyjnych

activity, infection prophylaxis and monitoring of symptoms indicating deterioration,

i otępiennych, co znacznie utrudnia współpracę z pacjentem i ma negatywny wpływ

such as increased shortness of breath, weight and oedema. Communication and

na efektywnośd rehabilitacji i proces poprawy funkcjonalnej pacjenta.

decision-making between clinicians and HF patients have not been well studied. The

W pracy przedstawiono trudności komunikacyjne z jakimi na co dzieo spotyka się

aim of this study was to discuss the results of the research dealing with

interdyscyplinarny zespół terapeutyczny pracujący z pacjentami po udarze mózgu w

a communication doctor - patient in patients with chronic heart failure and general

Klinice

Rehabilitacji.

Szczególną

problems associated with this syndrome.
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uwagę

zwrócono

na

efektywnośd

procesu

rehabilitacyjnego

u pacjentów z zaburzeniami mowy, powstałymi wskutek udaru

"Therapeutic privilege" - when doctor does not need to say everything?

mózgu.

Marta Zglioska
Nicolaus Copernicus University in Torun

Stroke is a clinical syndrome, which is characterized by a sudden have emerged to focal
or global cerebral dysfunction that persists for at least 24 hours and do not have other
than vascular etiology. One of the main clinical symptoms of stroke are the type of

One of the basic rights of the patient, among many others, is the right to information.

speech disorder aphasia and dysarthria.

It is rather no weird, because thanks that patients will be able to make an informed
Aphasia is defined as a partial or complete disruption of the mechanisms responsible

decision for further treatment. This right ensures the patient to receive information

for the programming of speech act of a man who had lost previously mastered speech

about e.g.: the state of his health, diagnostic methods and their consequences; the

activities due to organic brain damage structures.

results of treatment and prognosis for the future.

Dyzartia other hand, is a disorder that results from dysfunction of speech runtime
engine

Despite the importance of

information, this right is not absolute. There are some exceptions. One of them is the
"therapeutic privilege", commonly called "humanitarian lie." The term is quite
misleading, that's why is often poorly understood. The essence of the privilege is to give

such us: tongue, lips, palate, pharynx and larynx.

the doctor possibility for the concealment information about the patient's health. Of
Human speech is one of the most important aspects of cognition. Possible loss of verbal

course it do not mean that the doctor can lie about facts or be insincere, because

contact with the patient's environment often leads to depressive symptoms and

truthfulness is really important in contacts patient-doctor. However, entire disclosure

dementia, making it difficult to work with the patient and has a negative impact on the

and giving a full message can not be indicated, when the information would adversely

efficiency of the process of rehabilitation and functional improvement of the patient.

affect the health of this patient and significant negative consequences. The doctor must

The paper presents the communication difficulties with which every day meets
therapeutic interdisciplinary team working with patients after stroke in the Clinic of
Rehabilitation. Particular attention was paid to the effectiveness of the rehabilitation
proces patients with speech disorders, arising as a result of stroke.

decide alone, without regard for the patient's family voices. Of course, if the patient
clearly indicates that he wants to know complete information, the doctor must say it.
There is a lot of criticism about the using of therapeutic privilege. Uninformed patient
may begin to seek the help via the Internet, which does not necessarily be good for
him. In this speach I will discuss the legal basis, the construction of this privilege and
rightness for using it.
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Odpowiedzialnośd karna lekarza za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta
(art. 192 k.k.) – wybrane zagadnienia praktyczne

Ocena opieki ginekologicznej oraz komunikacji ginekologa z pacjentką z uwzględnieniem perspektywy osób nieheteroseksualnych i osób z niepełno sprawnościami.

Damian Wąsik – doktor nauk prawnych, radca prawny
Zakład Podstaw Prawa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

Patrycja Wonatowska
1

1,3

, Joanna Skonieczna

2,3

2

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Zakład Zdrowia Publicznego,
3

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Seksualnośd człowieka jest zagadnieniem złożonym. Współcześnie wiadomo, że stanowi
Proponowana publikacja skupia się na wybranych aspektach odpowiedzialności karnej

jeden z najistotniejszych komponentów zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka.
W opinii publicznej, niewielkie znaczenie ma influencja życia intymnego na ogólny stan

lekarza za wykonanie zabiegu leczniczego bez uzyskania zgody pacjenta, względnie

zdrowia, w tym zdrowia reprodukcyjnego. Jednak, jak przekonuje prof. Zbigniew Lew-

w wyniku udzielania tzw. zgody „niedoinformowanej”.

Starowicz: „Zaburzenia seksualne mogą byd zwiastunem różnych chorób”. Tymczasem
gabinet ginekologiczny kojarzony jest przez wiele dziewcząt, kobiet z koniecznością

Ważnym wątkiem poruszonym w publikacji jest ponadto prawnokarna ocena zgody

pokazania ginekologom

najintymniejszych miejsc. Unikanie wizyt dodatkowo

zastępczej na zabieg leczniczy. Zasadniczym założeniem artykułu jest prezentacja

potęgowane jest wstydem. Jak zatem krystalizują się te negatywne emocje związane

praktycznego wymiaru spraw o przestępstwo z art. 192 k.k. co stanowid ma swoiste

z wizytą w gabinecie ginekologicznym? Czy lekarze i lekarki wszystkich specjalności

uzupełnienie rozważao teoretyczno-prawnych czynionych dotychczas na ten temat

powinni/y zadawad pytania odnośnie życia seksualnego, równie często jak pytania o ból

w doktrynie prawa karnego. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty karnoprocesowe,

gardła? Podczas wystąpienia autorki poszukają odpowiedzi na powyższe pytania. W tym

w tym postępowanie dowodowego w ww. sprawach (badanie dokumentacji,
przesłuchanie świadków).

celu posłużą wyniki ogólnopolskiej ankiety wykonanej na próbie 2501 heteroi nieheteroseksualnych respondentów przeprowadzonej w ramach kampanii na rzecz
dobrej opieki ginekologicznej “Bezpieczny fotel?” przygotowanej przez Grupę

The proposed publication focuses on selected aspects of criminal liability for the
medical treatment procedure without the consent of the patient, or as a result of the

Edukatorów

Seksualnych

PONTON.

W

przejrzysty

sposób

autorki

przybliżą

przeznaczenie kwestionariusza Indeks Funkcji Seksualnej Kobiety (IFSK) oraz zastanowią
się, jak Indeks wpłynąłby na rozwój seksualności kobiet, a tym samym poprawił

provision of the so-called “not-informed” consent. An important aspect described in the

komunikację pacjentek z ginekologami i ginekolożkami. Rozważania autorek mają na

publication is also a criminal law assessment of substitute consent for medical

celu zwrócenie uwagi na interdyscyplinarny charakter ludzkiej seksualności, poprzez

treatment. The basic aim of this article is to present the practical dimension of crime

uwydatnienie roli medycyny oraz lekarzy i lekarek w kształtowaniu odpowiednich

cases defined in Article 192 of Polish Penal Code, which provide a useful supplement

postaw wobec seksualności, nie pomijając wpływu czynników społecznych (tabu oraz

the theoretical considerations being made so far on this topic in the doctrine of criminal
law. Particular attention was paid to the judicial aspects, including the evidence in the
above cases (documentation, examination of witnesses etc.).

nieumiejętnośd prowadzenia rozmów dotyczących seksualności). Celem pośrednim
wystąpienia jest podkreślenie konieczności stworzenia rzetelnej opieki ginekologicznoseksuologicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych wykluczeniem.
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Human sexuality is a complex issue. Nowadays, we know that is one of the most

Trening komunikacji pacjent-lekarz dla studentów medycyny: sposoby

important components of mental and physical human health. In the public opinion the

przeprowadzenia i cele na przykładzie Wydziału Medycznego Uniwersytetu

insignificance of intimate life affects our overall health, including reproductive health.

w Heidelbergu.

However, as prof. Zbigniew Lew-Starowicz argued: "Sexual dysfunction can be a sign of
various diseases." Meanwhile, many girls and woman associate gynecological

Agnieszka Jaśkowiak (1), Jobst Henrik Schultz (2)
(1) Warszawski Uniwersytet Medyczny, (2) Medizinsche Universitat Heidelberg

examination with the need of showing the most intimate places to a doctor. Due
to/Because of shame many woman want to avoid further visits.

Komunikacja z pacjentem jest podstawowym narzędziem lekarza w trakcie diagnostyki
i leczenia. Jest to umiejętnośd, której można się nauczyd. Na polskich uniwersytetach

How these negative emotions associated with gynecological visit have been created ?

medycznych brakuje obecnie dedykowanych kształceniu tej umiejętności zajęd, ich

Should the doctors of all specialties ask about sexual life as often as they ask about sore

nauka zależy więc jedynie od chęci i dyspozycyjności czasowej asystentów w trakcie

throat? In their presentation the authors will be looking for answers to these questions.

zajęd w szpitalu oraz zainteresowania tą tematyką samego studenta. Metodą nauczania

The authors will base their presentation on the results of a nationwide survey

stosowaną na Uniwersytecie w Heidelbergu jest MediKIT, stanowiący integralną częśd

conducted among 2501 heterosexual and non-heterosexual respondents. This study
was part of a campaign, that was raising the awareness of good gynecological care
called “Safe seat?” (“Bezpieczny fotel?”) conducted by the Group of Sexual Educators
PONTON. The authors will introduce questionnaire Women Sexual Function Index (IFSK)
and consider how index would affect the development of women's sexuality and
thereby improved communication between patients and gynecologists. The intention

programu studiów medycznych i przygotowania do pracy z pacjentem. W swoim
wystąpieniu chciałabym streścid główne założenia i cele programu, jak również
przedstawid wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów i przykładowy przebieg
zajęd. W trakcie zajęd MediKIT student przeprowadza rozmowę z pacjentem-aktorem,
a następnie jej przebieg jest omawiany wraz z aktorem, asystentem i współstudentami.
Pozwala to studentom na przeprowadzenie wymagających rozmów z pacjentem
i przedwiczenie sytuacji klinicznych w przyjaznym środowisku treningowym. Umożliwia

of the authors is to draw attention to the interdisciplinary nature of human sexuality by

to nie tylko zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, ale także pewności siebie

enhancing the role of medicine and doctors in shaping appropriate attitudes towards

w potencjalnie

sexuality without neglecting the influence of social factors (taboos and inability to hold

standardowych przypadków klinicznych, umożliwia się studentom utrwalenie

talks on sexuality). The secondaty aim is to highlight the necessity of a thorough

wiadomości zdobytych na innych przedmiotach. W ankiecie przeprowadzonej w 2013

gynecological and sexual health care for people with disabilities and at risk of social

roku wśród 153 studentów Uniwersytetu w Heidelbergu, którzy w ciągu semestru

exclusion.

uczestniczyli w cyklu czterech zajęd MediKIT, zaobserwowano wysoki odsetek

trudnych

sytuacjach.

Dodatkowo,

poprzez

przedstawienie

pozytywnych odpowiedzi (tj. „całkowicie się zgadzam”, „raczej się zgadzam” bądź
„częściowo się zgadzam” w pięciostopniowej skali) na pytania „Zajęcia dobrze
przygotowują do kontaktu z prawdziwym pacjentem” (95,4%), „Praca w małych grupach
stanowi

bezpieczne

środowisko

treningowe”

(96,8%),

„Zajęcia

umożliwiają

udoskonalenie umiejętności komunikacyjnych” (90,8%), „Zajęcia pomagają wykształcid
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umiejętności komunikacyjne potrzebne w zawodzie lekarza” (92,2%). Implementacja

My encounters & relationship with the Polish language as a medical student.

podobnego rozwiązania na polskich uniwersytetach medycznych mogłaby się przyczynid
Tobias Ramseid Foss

do zwiększenia umiejętności komunikacyjnych i wrażliwości lekarzy, a tym samym
mogłaby poprawid współpracę lekarz-pacjent, wymiernie przekładając się na wyniki
leczenia.

Wydział Lekarski, English Division,
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

Communication with the patient is the most important tool of a physician both during

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

diagnostics and treatment process. It is also a skill that can be learned. On Polish
medical universities there are few courses that would specifically aim for honing this

I would like to present my journey, my ups and downs with the polish language from

skill, therefore student’s abilities depend sorely on the willingness and time availability

when I first came here till now – being somewhat able to perform a patient interview.

of bed-side teachers, as well as the interest of the student himself. Improving
communication skills is the main purpose of MediKIT classes that are an integral part of
curriculum at Medical Faculty of University of Heidelberg. In my presentation, I would

The troubles I have come across is to be expected in all of our future careers.
Globalisation will present every future doctor with patients from all over the world.

like to resume the framework and main goals of the programme as well as to present

A common ground of communication will be needed. Perhaps my personal experience

results of a student’s survey as well as the exemplary course of the class. During

can guide someone in the future – what to do and what not to do I would like to

MediKIT, student leads a conversation with an actor playing patient’s role. After that, its

present 8 different phases I have gone through. Phase 1 – Not understanding anything

course is discussed among the student, fellow students, the teacher and the actor. This

till phase 8 – including my personality in the patient interview.

allows students to practice difficult conversations and situations in a friendly training
environment, leading to a better preparation for conversation with real patients, not

I would also like to briefly enter the subject of FIFE – the five questions that should be

only via improving communication skills, but also by increasing self-confidence of future

asked to every patient - Feeling and fears, ideas and impressions, function and

doctors in potentially difficult situations. A survey was conducted in 2013 among 153
students of University of Heidelberg who participated in four MediKIT meetings during
one semester. A high percentage of positive answers (“I fully agree”, “I agree”, “I partly

expectations incorporating these into the cultural setting of Poland versus Sweden and
again, my experience with them in both Sweden and Poland.

agree” on a 5-points scale) was noted in questions: “The classes are a good preparation
for contact with a real patient” (95,4%), “The classes enable honing communication
skills” (90,8%), “The classes help improving communication skills important for
medicine doctor’s work (92,2%).
The implementation of a similar teaching method could enable Polish doctors to hone
their communication skills and sensibility, thus leading to better physician-patient
cooperation and measurably better treatment outcomes.
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Empatia kliniczna i jej znaczenie w ocenie kompetencji komunikacyjnych lekarzy.

Sugerują potrzebę programów edukacyjnych w zakresie rozwoju umiejętności
komunikacji klinicznej.

Monika Tragarz,
Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej.

Clinical empathy is a multidimensional concept involving at least tree components. The
most important element is the „perspective – talking” – it is consistent with the concept
Empatia kliniczna jest pojęciem wielowymiarowym z udziałem co najmniej trzech

described for the general population. The other two components of emphaty are

składników. Najważniejszy element to „przyjmowanie perspektywy” - jest on spójny

considered to be specific for the doctor – patient relations. These are „compassionate

z opisanym dla populacji ogólnej. Pozostałe dwa komponenty empatii uważa się za

care” and a dimension called „standing in the patient’s shoes”. They allow an

specyficzne dla relacji lekarza z pacjentem. Są to „współczująca opieka” oraz wymiar,

assessment of a physician’s communication skills. The aim of the study was to asses the

nazwany „ stojąc w butach pacjenta”. Umożliwiają one ocenę umiejętności

level of communicative competence of oncologists and gynecologists.

komunikacyjnych lekarza.

The study was conducted during the period from August to December 2013. The JSE

Praca miała na celu próbę oceny poziomu kompetencji komunikacyjnych u lekarzy

(HP/Physician version) was administered to 60 physicians: 30 oncologists and 30

onkologów i ginekologów. Badania prowadzono w okresie od sierpnia do grudnia 2013

gynecologists. A similar level of clinical emphaty has been shown among the assessed

roku w grupie lekarzy onkologów i ginekologów. Przebadano 60 lekarzy : 30 onkologów

oncologists and gynecologists. A very low level of clinical emphaty has been shown

oraz 30 ginekologów. W badaniu użyto kwestionariusz Skala Empatii Jefferson (wersja

among the studied groups of doctors in comparsion to international studies. When

dla lekarzy). Wykazano, podobny poziom empatii klinicznej w badanej grupie

divided into three factors and compared to the results of the survey of Canadian

onkologów i ginekologów. Porównania z wynikami światowymi wskazały bardzo niski

physicians there was a similar level of „perspective talking” among oncologists and

poziom empatii klinicznej w badanych grupach lekarzy. Porównania z uwzględnieniem

gynecologists. Scores on „compassionate care” and „standing in the patient’s shoes”

podziału na trzy czynniki, z wynikami badao przeprowadzonych wśród kanadyjskich

were significantly lower than the results of the physicians participating in the Canadian

lekarzy wykazały, że poziom „przyjmowania perspektywy”

study.

lekarzy onkologów i

ginekologów jest zbliżony do poziomu uzyskanego w wynikach kanadyjskich, zaś wyniki
na skalach „współczującej opieki” oraz „stojąc w butach pacjenta” są istotnie niższe niż
wyniki lekarzy biorących udział w badaniu kanadyjskim. Niski poziom empatii klinicznej
badanych lekarzy wynika z niedostatecznych kompetencji komunikacyjnych. Wyniki
badania wskazują na koniecznośd nacisku na poprawę relacji lekarz – pacjent poprzez
stymulowanie rozwoju lekarzy w obszarach które mogłyby mied wpływ na indywidualny

The low level of clinical emphaty among the surveyed physicians results from
insufficient communicaton skills. The study indicates the need to focus on improving
the doctor – patient relationship by stimulating the development of physicians in areas
that could have an impact on their individual well – being, patient’s welfare, and also
the increase of productivity and efficiency. It suggests the need for educational
programs in clinical communication skills.

dobrobyt lekarzy, dobro pacjentów, a zarazem wzrost wydajności i efektywności.
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Burnout syndrome among medical students

Trudna diagnostyka prostego schorzenia – opis przypadku

Olga Łoza (1), Pavol Jozef Šafárik (2)

Joanna Androsiuk, Radosław Perkowski

(1) Medical University of Warsaw, II Faculty of Medicine, English Division
(2) University in Košice, Faculty of Medicine

Katedra i Klinika Geriatrii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Walter Cannon was the first who described the stress as a mechanism commonly
known, as “fight-or-flight” response. We need stress for our everyday activities: at
work, at school. Acute stress response is a beneficial mechanism, that stimulates our
nervous and humoral system, increasing our effectiveness and concentration, speeding
up our response. This is a “good stress” or eustress. But what if our stress response
lasts for too long? What, if it becomes chronic? If we are exposed to stressors for
a longer time than usual, there’s a disruption of homeostasis and stress turns from

Częstą przyczyną długotrwałej diagnostyki jest słaba komunikacja pacjent-lekarz.
Prawidłowa komunikacja skraca czas do postawienia ostatecznego rozpoznania. Celem
pracy było ukazanie błędu w komunikacji pacjent-lekarz, który skutkował długoletnią
diagnostyką.

stimulating - to a destroying factor. It contributes to a prolonged release of

Pacjent obecnie lat 24, leczony i konsultowany laryngologicznie, alergologicznie,

corticosteroids from adrenal glands, as well as increased levels of norepinephrine and

endokrynologicznie, psychiatrycznie, przez 9 lat. W 15 roku życia, zgłosił się do POZ

epinephrine. These processes affect especially central nervous system. Such a situation

z powodu trudności w oddychaniu, niedrożności nosa-„uczucie palców wsadzonych

may result in severe complications, such as: high blood pressure and subsequently

w nosogardło”, chrapania podczas snu, bezdechów sennych, gęstej wydzieliny

heart disease, damage to muscle tissue, inhibition of growth, suppression of the

spływającej po tylnej ścianie gardła. Wdrożono leczenie, jak przy infekcji górnych dróg

immune system, and damage to brain and mental health. In this work the research is

oddechowych. Z powodu nie ustąpienia dolegliwości pacjenta leczono dwa miesiące,

focused on the last one. Medical Students are exposed to all kinds of stressors, through

następnie skierowano do poradni laryngologicznej. Otolaryngolog stwierdził skrzywienie

6 years of their education, exams, high expectations, changing cities and sometimes

przegrody nosa, skierował na zabieg operacyjny, wykonany we wrześniu 2010 roku.

even countries. It’s a prolonged and regular exposure to stressors, which results may
manifest in many ways and affect students’ academic and private lives as well.
The question worth investigation is how and to which extend pathological stress
response contributes to development of a burnout syndrome among medical students.
And if so, then how does it influence their scholar achievements or their general
content of their scholar results?

ustalono, że po zabiegu operacyjnym nastąpiła chwilowa poprawa, następnie
dolegliwości powróciły. W badaniu stwierdzono zrost, skrzywienie przegrody nosa,
ponownie zakwalifikowano do plastyki, która odbyła się we wrześniu 2011 roku.
W grudniu 2011, pacjent zgłosił się do laryngologa z utrzymującymi się dolegliwościami.
W badaniu laryngologicznym bez odchyleo. Celem diagnostyki różnicowej skierowano

In this research work, a comparison of the signs and symptoms of burnout among
students of two medical universities was performed. It unveiled, using Maslach Burnout
Inventory, the existence of signs and symptoms of burnout.

W marcu 2011 roku pacjent ponownie zgłosił się do otolaryngologa. Podczas wywiadu

do alergologa, gdzie wykonano testy punktowe, testy sIgE, spirometrię-wszystko
w normie. Podejrzewając alergiczny nieżyt nosa leczono preparatem Avamys. Kolejna
wizyta laryngologiczna ukazała nieskutecznośd leczenia, skierowano do endokrynologa,
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który nie znalazł odchyleo. Następne wizyty laryngologiczne to m.in. usunięcie

complaint re-occurred. In examination revealed adhesion, distortion nasal septum, this

ponownego zrostu pooperacyjnego, wykonanie TK zatok przynosowych, skierowanie

has been qualified for plastic surgery again which was conducted in September 2011.

na konsultację psychiatryczną. Nasilające się objawy skłoniły pacjenta do prywatnej

In December 2011 patient was re-referred again with further complaints.

wizyty laryngologicznej, gdzie szczegółowo przeprowadzony wywiad, wysłuchanie

In examination was asymptomatic. The aim of differentiation to diagnosis patient was

pacjenta, zasugerowało przerost migdałka gardłowego. Wykonano fiberoskopię, która

referred to allergologist where point testing was done, sIgE test, spirometry – was

potwierdziła przypuszczenia. Pacjent zgłosił się z wynikami badao z poradni prywatnej

normal. Suspecting allergic rhinitis was treatment using Avamys. Follow-up

do laryngologa prowadzącego. Został skierowany na badanie audiometryczne, RTG. Po

appointment showed failure in treatment, patient referred to endocrinologist, all was

potwierdzeniu diagnozy otrzymał skierowanie na zabieg usunięcia migdałka trzeciego.

normal too. Further laryngological treatments included: re-extraction adhesion, CT of

Dokładny wywiad, przywiązywanie uwagi do zgłaszanych objawów, czas poświęcony
pacjentowi, mogą znacznie skrócid diagnostykę i ograniczyd ryzyko powikłao wielu

the paranasal sinuses, referral for psychiatric consultation. Increasing complaints
dispose patient to private consultation, where deep anamnesis, listening to the patient,
suggested adenoid hypertrophy. Fiberoscopy was done which confirmed initial

badao i zabiegów diagnostycznych.

diagnosis. Patient visited his leading laryngologist with the results from the private
practice. Patient referred for audiometry, RTG. After confirming final diagnosis patient
The frequent reason for the long-term diagnostics is poor communication between

was added on waiting list for surgery of resection adenoid hypertrophy.

a doctor and a patient. The right communication shortens time to final recognition. The

Detailed anamnesis, caring for information about symptoms from patients, time

aim of this study was to point out the error in the doctor-patient communication, which

dedicate to patient, can significantly reduce time for diagnosis and reduce risk

resulted in a long-term diagnostics.

of complication.

The patient, currently 24 years old, has been treatment and consulted laryngologicaly,
allergically, endocrinologicaly and psychiatrically for nine years. At the age of 15, he
visited GP complaining from sufferer of the difficulty in breathing, obstruction of the
nose describe “as feeling fingers put in the nasopharynx”, snoring, apnea, dense mucus
flowing down the back wall of the throat. The patient was treated as in upper
respiratory tract infection. Due to lack of improvement patient was being treated for
two months. Next patient has been referred to Otolaryngologist, where diagnosed
distortion nasal septum. He was added to waiting list for surgery, conducted
in September 2010.
In march 2011 patient has been re-referred to the Otolaryngologist. The anamnesis
concluded that after initial surgery there has been a light improvement and later on the
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Wywiad SAMPLE – ocena wg badania ankietowego
Radosław Perkowski, Joanna Androsiuk
Katedra i Klinika Geriatrii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

SAMPLE history is a simple tool used in emergency medicine to gather information
about the patient.
The aim of this study was to investigate the opinions of people which having knowledge
of the SAMPLE history, on its usefulness, effectiveness and easiness of use. Unnamed
electronic survey was conducted. It consisting of 9 questions about SAMPLE history and

Wywiad SAMPLE jest prostym narzędziem stosowanym w medycynie ratunkowej do

its usefulness and effectiveness. In total was 295 respondents. 63,4% of respondents

zebrania informacji na temat pacjenta. Celem pracy było zbadanie opinii osób,

was students of medical studies, the most of them: medical rescue 23%, medicine

wykazujących się znajomością wywiadu SAMPLE, na temat jego przydatności,

13,2%, nursing 7,8%. 99% of respondents had knowledge about SAMPLE history. The

skuteczności i łatwości stosowania. Przeprowadzono anonimową ankietę elektroniczną

most of them the first time heard about SAMPLE history on studies 36,6% and on the

składającą się z 9 pytao. Ankieta zawierała pytania dotyczące znajomości wywiadu

first aid course 26,4%. 46,2% of them said that SAMPLE history is very easy to use in

SAMPLE oraz oceny jego przydatności i skuteczności. Łącznie w ankiecie wzięło udział

practice. The usefulness was assessment on the 55,5% - very useful and 40,8% - useful.

295 osób. Wśród osób, które wypełniły ankietę przeważali studenci kierunków

The effectiveness of SAMPLE rated at 77,7%. 70,5% mark that SAMPLE is faster than

medycznych 63,4%, przeważały takie kierunki jak: ratownictwo medyczne 23 %, lekarski

classical medical anamnesis. The greater part of the respondents have used that

13,2 %, pielęgniarstwo7,8 % . Znajomośd wywiadu SAMPLE wśród ankietowanych

method to get the most important information about the patient in short time. The

wynosiła 99%.

Większośd ankietowanych po raz pierwszy w życiu spotkała się

SAMPLE history turned out to be known, quick, easy to used, useful and effective tools,

z tematyką wywiadu SAMPLE na studiach 36,6% , a 26,4 % na kursie pierwszej pomocy.

which be possibility to known the most important information about patient in short

46,2 % ankietowanych oceniło wywiad SAMPLE jako bardzo łatwy w zastosowaniu

time. It should be noted that most of the respondents was from medical community.

praktycznym. Przydatnośd oceniano na 55,5 % - bardzo przydatny oraz 40,8 % jako
przydatny. Skutecznośd zastosowania wywiadu SAMPLE oceniono na 77,7 % - skuteczny
i bardzo skuteczny. 70,5% osób potwierdziło, że SAMPLE jest szybszą formą zbierania
wywiadu niż klasyczny wywiad lekarski. Większa częśd ankietowanych zastosowałaby
wywiad SAMPLE, aby w jak najszybszym czasie dowiedzied się najważniejszych,
konkretnych informacji o pacjencie. Wywiad SAMPLE okazał się byd znaną formą
krótkiego, szybkiego, łatwego w użyciu, przydatnego oraz skutecznego wywiadu
pozwalająca na zebranie w krótkim czasie najważniejszych informacji o pacjencie, co
pozwala na postawienie szybkiej diagnozy. Należy jednak zauważyd, iż większą częśd
ankietowanych stanowiły osoby związane ze środowiskiem medycznym.
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Nuda a nudności- znaczenie pojęcia piśmienności zdrowotnej w pracy lekarzapraktyka - przegląd piśmiennictwa.

świadomośd wpływu używania języka technicznego na efektywnośd komunikacji
z pacjentem.

Ewelina Mazur, Aneta Rzym
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Patient-doctor, doctor-patient communication, has been shown to impact treatment
process, making diagnosis and patients’ empowerment. Health 2020, European policy
for health and well-being, acknowledges health literacy as determinant of health and

Komunikacja pacjent-lekarz, lekarz-pacjent jest kluczowa w stawianiu prawidłowej
diagnozy, leczeniu i radzeniu sobie z chorobą. Europejska polityka „Zdrowie 2020”
dotycząca zdrowia i dobrostanu człowieka wzywa więc do inwestowania w badania nad
piśmiennością zdrowotną uznając ją wyznacznikiem zdrowia i dobrego samopoczucia.
Różnice w poziomie piśmienności zdrowotnej między pacjentem i lekarzem mogą
znacząco zakłócid proces ich wzajemnej komunikacji, jak również prowadzid do
nieporozumieo. Biorąc pod uwagę, iż średni czas trwania wizyty lekarskiej waha się
między 10 a 16 minut, efektywna i konstruktywna komunikacja werbalna jest bardzo
ważna w zapewnieniu pozytywnych wyników zdrowotnych Prezentacja definicji
piśmienności zdrowotnej i jej implikacji klinicznych. Zgodnie z przeprowadzonym
w latach 2009-2012 European Health Literacy Survey, w Polsce blisko połowa
hospitalizowanych pacjentów ma ograniczony poziom piśmienności zdrowotnej (10,2%
nieodpowiedni, 34,4% problematyczny). Podczas prowadzonego wywiadu lekarskiego
pojawiają się średnio cztery niezrozumiałe dla pacjenta zwroty, z których co najmniej
jeden nie zostaje zupełnie wyjaśniony. Pacjenci natomiast w obawie, iż zostaną uznani
za aroganckich, nie pytają o ich wyjaśnienie. Zostało to powiązane z niższą oceną
poziomu własnego zdrowia lub pracy specjalistów, rzadszym korzystaniem z profilaktyki
zdrowotnej i badao przesiewowych, mniej efektywną terapią chorób przewlekłych,
zwiększoną częstością występowania powikłao oraz zwiększoną liczbą hospitalizacji.

well-being and calls for investment in research in this field. Differences in health literacy
level between patient and provider may greatly interfere communication process, as
well as may lead to misunderstandings. Given that an average medical visit lasts
between 10 and 16 min, effective and constructive oral communications is highly
significant in ensuring positive health outcomes. Aim - to give health literacy definition
and its’ clinical implications. Recent results from the European Health Literacy Survey
(2009-2012) showed that almost half of the general Polish population has limited health
literacy skills (10,2% inadequate, 34,4% problematic). Inside medical office four
incomprehensible for patient terms are used per visit, and at least one stays unclarified.
On the other hand patients fear of appearing arrogant, makes them unable to ask the
physician for clarification. Restricted literacy has been linked to lower levels of selfreported health or providers work, less use of preventive care and screenings, less
effective diseases management, more disease-related complications and higher rates of
hospitalization. This can be directly joined to higher morbidity and mortality,
particularly in the case of people suffering from chronic diseases. Using the specific,
technical vocabulary or medical jargon often begins at the college and is continued in
future work. Therefore awareness of the impact of the technical language on the
effectiveness of communication with the patient should be promoted among the
medical students.

Przekłada się to bezpośrednio na wyższą chorobowośd i śmiertelnośd, szczególnie
w przypadku osób cierpiących z powodu chorób przewlekłych. Używanie specyficznego
słownictwa, bądź żargonu medycznego często rozpoczyna się już na studiach i jest
kontynuowane w przyszłej pracy. Należy zatem promowad wśród studentów
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Evaluation of differences in doctor-patient communication between Norwegian and
Polish students

Wpływ komunikacji lekarza i neuropsychologa w procesie leczenia pacjentów

Sara Gilani, Johanna Jansson,

mgr Aleksandra Staoska, mgr Dorota Grabowska

Wydział Lekarski, English Division,

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdaosk

z nowotworami mózgu, na lepszą współpracę lekarza i chorego.

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Praca poglądowa ma na celu zaprezentowanie wpływu komunikacji między lekarzem,
a psychologiem (z naciskiem na neuropsychologa) w procesie leczenia pacjentów
z nowotworami mózgu, na lepszą współpracę lekarza i chorego – także z własnego

Proper doctor-patient communication is essential for a sufficient session with the

doświadczenia. Zaburzenia poznawcze u pacjentów neuro-onkologicznych to częsty

patient, especially to establish a proper diagnosis, which is dependent on a good

problem. Wielu lekarzy w procesie diagnozy, a w późniejszym okresie – także i leczenia,

anamnesis. The questions we ask the patients are important, but the way of asking the

pozostawia ten problem na drugim planie. Z tego względu, niezmiernie ważna jest

questions also matter significantly on the outcome. We’d like to evaluate if there are

współpraca lekarza i neuropsychologa, który wyposażony jest nie tylko w wiedzę

significant differences in the understanding of proper doctor-patient communication,
between medical students with different backgrounds. Due to experiencing differences
in doctor-patient communication skills between Norwegian and Polish health care
systems, we choose to evaluate Norwegian students and Polish students studying in

na temat skutecznej rehabilitacji funkcji poznawczych, ale także, z racji wykształcenia,
w umiejętności terapeutyczne. Dialog i podejście wielodyscyplinarne to nadzieja na
lepszą pomoc dla pacjentów, którzy borykają się z problemami poznawczymi. Empatia
lekarza i zwrócenie uwagi na każdy, pojedynczy aspekt choroby swojego pacjenta, to
często klucz do lepszej współpracy, nawiązania relacji i zdobycia zaufania chorego.

Poland as well as Norwegian students studying in Norway. We’d like to establish if there
are differences in their way of managing and thinking when it comes to different
subject related situations. There might be significant differences in communication
skills training between these groups of students, but due to the focus on this topic

On this presentation, we would like to present the importance and the impact of
communication between a doctor and a psychologist (with an emphasis on the
neuropsychologist) in treatment of patients with brain tumors, on better doctor's and
patient's communication – also from my own experience. Cognitive disorders in neuro-

during last years, we may also find very skilled/informed students in all groups.

oncologic patients are a common problem. Many doctors, during the diagnosis, and

We choose to distribute a short survey with 5 MCQs (one correct answer) based on

later – also during the treatment, leaves this problem in the background. For this

classical examples of different aspects of patient-doctor communication. The survey

reason, cooperation between a neuropsychologist and a doctor is extremely important.

also includes information about age, sex and year of study. We choose random

Neuropsychologist is equipped, not only with the knowledge of effective cognitive

subjects/students from the Polish (25) and English Division (25) at CM UMK as well as

functions rehabilitation, but also – with therapeutic skills. Dialogue and
a multidisciplinary approach is a hope for a better help for patients who suffer from

25 random medical students from Norway.
We hope that the collected data will be used to further improve medical student’s

a cognitive disorders caused by brain tumors. Doctor's empathy and paying attention to

communication skills training where needed.
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every single aspect of his patient's illness, is often the key to better cooperation,

Nie nadawajcie mojemu dziecku terminu ważności.

relationship and gaining the patient's trust.
Izabela Szynicka

Nazywam się Izabela Szynicka i jestem mamą 9-cio letniego Adasia, który od urodzenia
żyje z chorobą Recklinghausena (NF1). Choroba wymaga częstych i specjalistycznych
badao. Od samego początku komunikacja z lekarzami była trudna. Moje sugestie na
temat rozwoju i zdrowia dziecka rzadko były brane pod uwagę. Efekty które osiągałam
poprzez rehabilitacje i dwiczenia, spowodowały zmiany w relacjach z lekarzami. Stały się
one lepsze i wzrosło wzajemne zaufanie. W maju 2014 roku wykryto u Adasia guza
mózgu. Czułam, że nasz doktor ma dla mnie ważną informację i boi się ją przekazad.
Obserwując przez kilka lat pacjentów i rodziców na oddziale Hematologii i Onkologii
Dziecięcej w Bydgoszczy, wiedziałam jak ważna jest pierwsza rozmowa o chorobie.
W głowie miałam jedno zdanie, które powiedziałam na samym początku: "Bez względu
na diagnozę, proszę nie nadawad mojemu dziecku terminu ważności, bo nikt, ani pan,
ani ja, takiego nie zna". To zdanie spowodowało, że w sytuacji, w której był już wiele
razy, zaczął zachowywad się inaczej niż dotychczas.
Pozwolił mi zdecydowad czy zgodzę się na leczenie chemią lub radioterapią, czy wybiorę
ryzykowną biopsję. Ustaliliśmy, że wszystkie nasze decyzje będą krótkoterminowe.
Pozwoliło mi to zachowad spokój i czud się komfortowo. Ostatecznie zdecydowałam się
na biopsję, do której jednak nie doszło, o czym opowiem podczas konferencji. Wiem, że
inni rodzicie, nie radzą sobie w takich sytuacjach i nie umieją prosid o pomoc (także dla
siebie). Nie mają odwagi mówid o swoich przeczuciach. Lekarz jest dla tak dużym
autorytetem, że nie mówią wprost tego, co myślą. Podczas mojego przemówienia
opowiem, jak ważne jest branie pod uwagę opinii rodzica przez lekarza i jak
komunikowad się, aby przychodziło to z łatwością.
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My name is Izabela Szynicka and I am a mom of nine-years-old Adam, who has

Przydatnośd językowej analizy wypowiedzi w diagnostyce medycznej

Recklinghausen disease (NF1) since he was born. The disease requires frequent and

i terapii (na przykładzie lingwistycznego ujęcia sytuacji odczuwania bólu)

specialist examinations. The communication with the doctors was difficult since the

Marta Chojnacka-Kuraś,

very beginning. My suggestions concerning the improvements and health of my child

Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski

were hardly taken into consideration. The effects I achieved thanks to rehabilitation
and exercises causes changes in the relations with doctors. The relations were
improved and enriched by mutual trust.

Celem referatu jest zwrócenie uwagi na przydatnośd językowej (a konkretnie:

Adam had examined the brain tumor in May 2014. I got the feeling that the doctor had

kognitywnej) analizy wypowiedzi pacjentów oraz użytych w nich wyrażeo

had a bad news for us and he had been afraid to say it. During observations of doctors

w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym. W wystąpieniu przedstawiam

and patients' parent of Children's Hematology and Oncology Ward in Bydgoszcz

wyniki lingwistycznej analizy tekstów odnoszących się do sytuacji odczuwania bólu

I noticed how important is the first conversation about the disease. I had only one

fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów opisywania przez użytkowników

statement in my mind, which i told at the very beginning:" no matter what the diagnose

współczesnej polszczyzny intensywności, charakteru oraz lokalizacji odczucia bólowego.

is, please don't set an expiration date for my chid, because neither you or me know it."
This sentence broke the usual pattern of the doctor's behavior and he started to treat

Badany materiał pochodzi z Narodowego Korpusu Języka Polskiego oraz z tekstów
zamieszczanych na forach internetowych o tematyce zdrowotnej. W analizie odwołuję
się do kognitywno-antropologicznego ujęcia semantyki, które za główny cel badawczy

me differently.

stawia wykrycie, jak wyróżnione pojęciowo fragmenty świata są ujmowane za pomocą

He let me choose if we should start the treatment of chemotherapy or radiotherapy or

danego języka. W opisie materiału wykorzystuję dwie koncepcje należące do

decide if Adam should have risky biopsy. What we set was that we will rely on short -

metodologii kognitywnej: teorię ram interpretacyjnych Ch. Fillmore’a oraz teorię

term decisions. It made me feel calmer and more comfortable. Eventually I decided to

metafory pojęciowej G. Lakoffa i M. Johnsona. Koncentruję się na tych sposobach

make a biopsy, which however didn't happened - I will explain why during the

przedstawiania bólu fizycznego oraz jego właściwości, które mają najwięcej

conference.

potwierdzeo w badanych tekstach i wyznaczają pewną konwencję mówienia

I know that parents don't cope with such situations and they can't ask for help (also for
themselves). They don't have courage to tell a doctor about their presentiments. The
doctor is an authority to such an extent that they don't tell him what they think. During
my speech I will explain how important is taking the parents' opinions into
consideration and how to communicate with parents to encourage them to share their

o doświadczeniu bólowym we współczesnej polszczyźnie. W referacie chcę zrealizowad
dwa szczegółowe cele:
1.

przedstawid ogólną ramę interpretacyjną (czyli pewnego modelu poznawczego,
systemu wiedzy i przekonao danej społeczności) związaną z sytuacją odczuwania
bólu fizycznego oraz przykłady tekstowych realizacji wybranych komponentów
ramy;

views.
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2.

omówid sposoby wyrażania charakterystyki jakościowej i ilościowej bólu fizycznego

expressions, referring in basic use to the phenomena other than pain (such as: ostry

(jego intensywności, sposobu oddziaływania na ciało osoby doznającej oraz

/ tępy ból ‘sharp / dull pain’, ból wgryza się w ciało ‘pain bites into the body’, ból

lokalizacji w ciele), z uwzględnieniem nie podstawowych czasowników bólu

szarpie czyimś ciałem ‘pain yanks / tugs / jerks the body’).

i jednostek im pokrewnych (np. kogoś kłuje w boku, kogoś dmi głowa, kogoś piecze
w przełyku, kogoś łamie w krzyżu, rwący / kłujący / dmiący ból) oraz innych wyrażeo
użytych

metaforycznie

(zaczerpniętych z

odrębnych pól

semantycznych,

odnoszących się prymarnie do zjawisk innych niż ból, np. ostry / tępy ból, fala bólu
dociera do potylicy, ból wgryza się w ciało, ból szarpie czyimś ciałem, ból zaciska się
jak obręcz itd.).
The paper draws attention to the importance of the linguistic (specifically cognitive)
analysis of the patient speech in the medical diagnostics and therapy. I present the
results of the analysis of texts referring to the situation of physical pain sensation in the
contemporary Polish language, especially describing the intensity, character and
localization of pain. Most of analyzed texts are excerpted from the National Corpus of
Polish; a number of examples are also taken from the Internet (authentic statements of
people experiencing some kind of pain). The study is carried out within cognitive
methodology; I use two theories provided by cognitive linguistics: the interpretative
frames conception of Ch. Fillmore and the conceptual metaphor theory of G. Lakoff and
M. Johnson. I focus on the most common ways of expressing pain that mark the
convention of talking about physical pain in the contemporary Polish. I intend to
achieve two specific aims:
1. presenting the general interpretative frame (cognitive model) connected with the
typical situation of pain sensation as well as the examples of the frame elements
realizations in the studied material;
2. discussing the ways of describing the intensity, character and localization of pain,
including non-basic verbs of pain which express specific kinds of pain sensations
(such as: kłud ‘to prick; stabbing pain’, dmid ‘to glow, to glimmer; to nag, dull
headache’, łamad ‘to break; my bones are aching’ etc.) and other metaphorical
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Ocena przydatności opieki farmaceutycznej w Polsce zdaniem pacjentów.
Czy wprowadzenie tej formy aktywności farmaceuty w Polsce jest potrzebne?
Agata Walkowiak, Marta Rożeoska, Anna Żuraw, dr n. med. Katarzyna Jankowska
SKN Komunikacja w Opiece Medycznej, Sekcja Opieki Farmaceutycznej przy Katedrze
i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum w
Bydgoszczy,

przygotowanym pokoju. Wiele osób przyjmujących leki co najmniej kilka razy
w miesiącu i częściej oczekuje od farmaceuty poświęcenia im czasu według
indywidualnej potrzeby. W świetle przeprowadzonych badao wydaje się, że w Polsce
powinna się pojawid usługa opieki farmaceutycznej. Pacjenci oczekują, że w aptece nie
tylko kupią potrzebny im produkt leczniczy, ale także otrzymają fachową i profesjonalną
informację na temat jego stosowania. Porada udzielana w aptece jest ceniona przez
społeczeostwo, które jest otwarte na nowe usługi.
Continuous development of pharmacy and high availability of drugs, not only in

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

pharmacies, but also in non-pharmacy turnover has led to an increase in the intake of
medicines and dietary supplements, which often come into interaction.
In many developed countries, pharmaceutical care, as a response to this trend, has

Ciągły rozwój medycyny i farmacji, a także duża dostępnośd leków

nie tylko

become an integral part of medical care. Unfortunately, in Poland, the role of

w aptekach, ale także w obrocie pozaaptecznym spowodował wzrost ilości

pharmacists has been reduced to the role of sellers, and pharmacies are treated only as

spożywanych leków i suplementów diety, które często wchodzą w interakcję. W wielu

places of trade. Pharmacists are often the first "link", that patients refer to in order to

krajach wysoko rozwiniętych, odpowiedzią na ten trend była opieka farmaceutyczna,

seek professional advice and help. The aim of the study was to assess patients' opinions

która stała się integralną częścią medycznej opieki nad pacjentem. Niestety w Polsce

about usefulness of advice given at a pharmacy by qualified staff. In addition, an

rola farmaceuty została znacznie ograniczona i sprowadza się ją do roli sprzedawcy,

attempt was made to find out whether introduction of pharmaceutical care in Poland

a aptekę traktuje jedynie jako miejsce handlu. Farmaceuta natomiast, jest często

is, in the opinion of society, needed. The study was conducted in January and February

pierwszym „ogniwem”, do którego pacjenci zgłaszają się oczekując profesjonalnej

2015 by means of anonymous questionnaires. It included 82 respondents. The

porady i fachowej pomocy. Opieka farmaceutyczna oprócz oczywistych korzyści,

questionnaire contained questions about sources of knowledge on medicines, patients'

generuje także oszczędności finansowe dla paostwa i pacjenta. Celem badania było

views on pharmaceutical advice and care and their suitability for everyday use. The

poznanie opinii pacjentów na temat przydatności rad udzielanych w aptece przez

study provided a lot of important information. Approximately 88% of the respondents

wykwalifikowany personel. Ponadto, próbowano dowiedzied się czy wprowadzenie

finds pharmaceutical advice useful and more than a half would be interested in using

opieki farmaceutycznej w Polsce jest, zdaniem społeczeostwa, potrzebne. Badanie

pharmaceutical services if they were provided individually, e.g. in a special room. A lot

zostało przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego br. w formie anonimowych

of respondents expect from a pharmacist time devoted to them according to individual

ankiet.

Wzięło w nim udział 82 respondentów. Kwestionariusz zawierał pytania

needs. In the light of the research, it seems that pharmaceutical care service should be

dotyczące źródeł czerpania wiedzy o lekach, opinii pacjentów na temat porady i opieki

introduced in Poland. Patients expect that in a pharmacy they will not only buy

farmaceutycznej, a także ich przydatności na co dzieo.

medicinal products, but also receive professional information on their use. Advice given

Przeprowadzone badanie

dostarczyło wielu istotnych informacji. Około 88% zapytanych uważa poradę

in a pharmacy is valued by society.

farmaceutyczną za użyteczną, a ponad połowa byłaby zainteresowana skorzystaniem
z usług farmaceutycznych udzielonych indywidualnie np. w specjalnie do tego
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"Zdrowy Kontakt" - program prewencji majaczenia oparty na komunikacji

geriatrii z zaprezentowanie wyników wstępnych badao nad skutecznością interwencji
niefarmakologicznych w zapobieganiu występowania delirium.

Monika Halicka, Paulina Rybak
Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellooskiego

Delirium,

a

serious

consciousness

disorder,

develops

in

elderly

patients

as a complication of hospitalization.
Szpitalny zespół majaczeniowy, czyli poważne zaburzenie świadomości, rozwija się
u starszych pacjentów jako powikłanie hospitalizacyjne. Zdiagnozowane zazwyczaj

If diagnosed, delirium is usually treated only symptomatically, but very often it remains

leczone jest jedynie objawowo, jednak równie często pozostaje nierozpoznane. Poza

unrecognized. Apart from age, there are other risk factors of delirium, such

wiekiem do czynników ryzyka jego występowania należą współchorobowośd i związana

as comorbidity and connected polifarmation, malnutrition, dehydration or sensory

z nią polifarmacja, niedożywienie, odwodnienie i deprywacja sensoryczna. "Zdrowy

deprivation. "The Wholesome Contact Project" is a part of interfaculty student research

Kontakt" jest projektem działającym w ramach Międzywydziałowego Koła Naukowego

club acting within Department of Internal Medicine and Gerontology of Collegium

Kontaktu z Pacjentem przy Katedrze Chorób Wewnętrznych i Gerontologii. Działalnośd

Medicum, Jagiellonian University, Cracow. The project is based on volunteer work and

projektu oparta jest na wolontariacie i polega na wykorzystywaniu interwencji
niefarmakologicznych

w profilaktyce

powikłao

szpitalnych,

przede

wszystkim

majaczenia. Wolontariusze "Zdrowego Kontaktu" są studentami - przyszłymi lekarzami,
pielęgniarkami i psychologami, którzy przed i w trakcie swojej pracy na oddziale
odbywają szkolenia w zakresie zarówno profilaktyki powikłao szpitalnych jak

consists in using non-pharmacological interventions in prevention of hospital
complications, especially delirium. Volunteers working on the project are future
doctors, nurses and psychologists, who are trained in the field of hospital
complications’ prevention as well as communicational skills. While working on the

i umiejętności komunikacji ze starszym pacjentem. Pacjenci oddziału geriatrycznego

ward, they meet everyday needs of elderly patients. Unfavorable changes which

mają specjalne potrzeby, z których zaspokojeniem wolontariusze muszą zmagad się

accompany the aging process, such as sensory impairments, (e.g. sight and hear

każdego dnia. Niekorzystne zmiany, które często towarzyszą starzeniu się, takie

deterioration) are both factors impeding communication and risk factors of delirium.

jak pogorszenie funkcjonowania zmysłów (zwłaszcza wzroku i słuchu), unieruchomienie

Thanks to communication techniques adapted to the elderly patients’ capabilities,

czy spadek funkcji poznawczych są zarówno czynnikami utrudniającymi komunikację ze

volunteers know how to talk to those patients and eliminate risk factors. The purpose

starszym pacjentem jak i czynnikami ryzyka występowania delirium. Dzięki

of the presentation is to show the idea of the delirium prevention project based mainly

wykorzystywaniu dostosowanych do wieku pacjenta technik komunikacji wolontariusze

on communication and its meaning for contemporary gerontology. It also aims to

wiedzą, jak rozmawiad ze swoimi podopiecznymi i tym samym eliminowad czynniki
ryzyka majaczenia.

present introductory research results in efficacy of non-pharmacological interventions
in delirium prevention.

Celem wystąpienia jest przedstawienie idei programu prewencji szpitalnego zespołu
majaczeniowego opartego głównie na komunikacji i jego znaczenia dla współczesnej
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