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Elekta Unity changes how you receive radiation therapy for cancer. For the 
first time, using MRI-guided radiotherapy, physicians can see the tumor’s 
movements and its exact position in your body while they’re treating it. This 
is the kind of precision you need for a truly personalized treatment—one that 
allows you to focus on more moments that matter.

elekta.com/unity
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Precision Radiation Medicine.

Meet cancer’s biggest threat:

Focus where it matters.
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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zachęcam Państwa do lektury kolejnego – 13. – numeru czasopi-
sma „Onkolog – Terapia i Komunikacja”, który tym razem jest w ca-
łości poświęcony komunikacji pomiędzy pacjentem a lekarzem.
Temat bardzo trudny, ale jak bardzo ważny – każdy z nas wie. Re-
lacje i  tworzenie tych dobrych są postawą zrozumienia siebie na-
wzajem – pomaga to szczególnie w sytuacjach stresujących i kry-
zysowych. Tymczasem o relacjach nigdy nie myślano jak o temacie 
do nauki lub przemyśleń. Nie byliśmy uczeni komunikacji z chorym 

i komunikacji między sobą. Nie było szkoleń, które pomogłyby nam w zrozumieniu siebie na-
wzajem. Nie byliśmy też uczeni form reagowania w sytuacjach trudnych i radzenia sobie ze 
stresem, który naszej grupie zawodowej towarzyszy cały czas. Nie uczono nas również jak 
postępować z chorym w stresie, a przecież tego można się nauczyć. Można wypracować 
schematy postępowania i tak ważne dla ochrony własnej psychiki – metody relaksacji. Wy-
maga to jednak zajęć praktycznych i szkoleń. Bez nich tracimy mnóstwo energii na konflikty, 
ze szkodą dla wszystkich. Wbrew tytułowi filmu „Bogowie” – nie jesteśmy Bogami. Razem 
z chorymi jesteśmy partnerami na ich drodze do zdrowia. Chorzy, którzy bardzo często są 
przerażeni autentycznie potrzebują naszej empatii i pomocy. Dlatego chciałabym, żeby szko-
lenia z komunikacji z chorym były obowiązkowe w trakcie specjalizacji. 
Zanim to jednak nastąpi oddaję w Państwa ręce zbiór krótkich tekstów, które już teraz mogą 
pomóc w skutecznej komunikacji z chorym, będącej jednym z ważniejszych elementów tera-
pii przeciwnowotworowej. 
W bieżącym numerze, w dziale „Lekarz z pasją” publikujemy kolejny wywiad z naszym Kole-
gą, który udowadnia, że sport to jedna z dróg rozładowywania stresu, a w połączeniu z suk-
cesami to źródło dodatkowej radości i energii. Choć nie każdy będzie zwolennikiem biegów 
z przeszkodami w kurzu i błocie, to po lekturze wywiadu przyznacie Państwo, że jest w tym 
coś co może dodawać skrzydeł. 
Mam nadzieję, ze „Onkolog” spełnia Państwa oczekiwania. Z niecierpliwością czekam na Pań-
stwa komentarze i sugestie tematów, które powinny zostać omówione w kolejnych numerach. 
Z pozdrowieniami i życzeniami szybkiego powrotu do normalności. 

Dorota Kiprian
Redaktor Naczelna 
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Jesteśmy partnerami 
chorych na drodze  
do ich zdrowia

Rozmowa z dr n med. Dorotą Kiprian, naczelnym specjalistą radioterapeutą  
z Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowego Instytutu Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego

Pani doktor, w jaki sposób covid wpłynął na 
relacje wzajemne pomiędzy pracownikami 
Narodowego Instytutu Onkolgii oraz ich relacje 
z pacjentami?
Zacznę od tego, że nigdy nie myślano o relacjach jak 
o temacie do nauki lub przemyśleń. Nie byliśmy ucze-
ni komunikacji z chorym i komunikacji między sobą. 
W  środowisku medycznym wszystko funkcjonowało 
w sposób naturalny. Jedni się lepiej dogadywali, inni 
gorzej, jak to zazwyczaj w zespole. Na pewno nie by-
ło takich szkoleń, które by nam pomogły w zrozumie-
niu siebie nawzajem. Nie uczono nas jak rozładowy-
wać napięcie i złe emocje. Nigdy nie byliśmy uczeni 
form reagowania na sytuacje trudne i radzenia sobie 
ze stresem, który naszej grupie zawodowej towarzy-
szy cały czas. W  ostatnich latach skupiliśmy się na 
komunikacji z  chorym, nasze relacje spychając na 
drugi plan.

Tymczasem problem narasta? 
Tak. Już nawet nie mówię o  tym, jakie są nieporozu-
mienia pomiędzy różnymi grupami zawodowymi, jak 
choćby odwieczny „konflikt” na poziomie lekarze-pie-
lęgniarki. Ta sytuacja trwa odkąd pamiętam i  dziwię 
się, że nadal jest zostawiona sama sobie. 

Tak jest w większości placówek?
Niestety, choć na szczęście nie wszędzie. Wszystko 
oczywiście zależy od szefa danej jednostki, od tego czy 
potrafi scalić zespół. Proszę pamiętać, że obecnie ze-
spół to nie tylko lekarze i pielęgniarki. To również sani-
tariuszki, rehabilitanci, dietetycy, psochoonkologowie, 
czyli wszyscy, którzy w danym momencie biorą udział 
w opiece nad chorym. Jeżeli szef jest konsolidacyjny, 
jest w stanie wyprostować wszystkie nieporozumienia. 
Jeśli jednak przechodzi do porządku dziennego nad 
konfliktami, mówiąc "poradźcie sobie sami", może dojść 
do kumulacji złych emocji. Tak było zawsze. Natomiast 
czas Covidu to wszystko wyostrzył i wyolbrzymił. 

Czyli stał się dodatkowym podłożem konfliktów?
Proszę pamiętać, że całe środowisko medyczne już 
od parunastu miesięcy pracuje z  potencjalnym za-

grożeniem „z tyłu głowy”. Nie mówię o osobach, które 
pracowały i pracują bezpośrednio z chorymi covido-
wymi, ale o nas – lekarzach w ośrodkach onkologicz-
nych, których przecież nie zamknięto. Przyjmowaliśmy 
chorych i pracowaliśmy w ciągłym napięciu psychicz-
nym. Sytuacji nie ułatwiały środki ochrony osobistej – 
fartuchy, rękawiczki maseczki, przyłbice... To wszyst-
ko powodowało nienaturalny dystans. Nawet jeżeli 
byliśmy w  pokoju lekarskim, dopóki nie zostaliśmy 
zaszczepieni, siedzieliśmy wszyscy w  maseczkach. 
Każdy wie, że praca parę godzin w  maseczce, czy 
przyłbicy, konieczność ciągłego odkażania rąk, de-
zynfekcja, powoduje po prostu zmęczenie, choćby 
z powodu niedotlenienia. Z tygodnia na tydzień byli-
śmy tym wszystkim coraz bardziej zmęczeni. Do tego 
doszły nieporozumienia z  chorymi, którzy sami bali 
się o siebie i swoich bliskich. Wskutek tego cała na-
sza uwaga była skupiona na nich. Trzeba było tych 
chorych jakoś odpowiednio ukierunkowywać, uspo-
kajać.

Czego się chorzy najbardziej obawiali podczas 
pandemii? 
Na początku w ogóle bali się przyjść do dużej placówki 
medycznej, jak na przykład nasz Narodowy Instytut On-
kologii. Bali się przebywania w dużym skupisku ludzi, 
tym bardziej, że wiele osób w ogóle nie zachowywało 
żadnego dystansu, czy środków ochrony osobistej, na-
wet maseczek. Dodatkową uciążliwością dla chorych, 
którzy byli w szpitalu był zakaz odwiedzin. Niektórzy pa-
cjenci, poddawani na przykład napromienianiu rejonu 
głowy i  szyi, przez sześć, siedem tygodni byli pozba-
wieni kontaktu z rodzinami. Jedyne co było dozwolone, 
to przekazanie pakunków od bliskich sanitariuszce, czy 
pielęgniarce przy wejściu oraz kontakt telefoniczny.

Czy pacjenci przynajmniej mogli swobodnie 
poruszać się po oddziale?
Nie. Nie mieli prawa wychodzenia z  sali. Oczywiście 
nie zawsze to było respektowane. Pacjenci w  wielu 
przypadkach byli niesubordynowani. To było bardzo 
przykre, dlatego że bardzo często okazywało się, że 
pacjent leżący obok na sali miał objawy covidu, wo-
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bec czego do choroby nowotworowej dochodziło 
jeszcze bezpośrednie zagrożenie życia związane z za-
rażeniem wirusem. Tu niestety nie można było mieć 
pretensji do dyrekcji czy kogoś z personelu, tylko do 
pacjentów z łóżek obok, którzy nie przestrzegając tych 
wszystkich reżimów i po prostu łapali coś od chorych 
przychodzących z zewnątrz. Wiemy to, ponieważ każ-
dy chory, który był przyjmowany do kliniki, miał wyko-
nywany wymaz, czyli test PCR i musiał być „czysty”.

Czy zarażenie covidem wiązało się z kwarantanną 
w szpitalu?
Zarażeni pacjenci przebywali na obserwacji, a co gor-
sze konieczne było przerywanie terapii przeciwno-
wotworowej. Chorzy z  objawami byli przenoszeni na 
oddziały covidowe. To oczywiście powodowało dodat-
kowy stres u pacjentów i sprawiało, że byli bardziej zi-
rytowani i  nieprzyjemnie odzywali się do personelu, 
szczególnie pielęgniarskiego. Taka sytuacja nakręcała 
dużo nieporozumień. Pielęgniarki były rozżalone i mia-
ły pretensje również do lekarzy, którzy nie reagowali na 
zachowanie chorych. 

Czy praca na oddziale była w jakiś sposób 
przeorganizowana?

Tak. Zespoły były podzielone na podzespoły, żeby się 
mijać w pracy. Były tak zwane zespoły czyste, na wy-
padek, gdyby na przykład część lekarzy musiała być 
na kwarantannie. 

Często zdarzały się takie sytuacje?
Na szczęście nie, ale jeśli ktoś z personelu był chory 
i reszta według wywiadu epidemiologicznego musiała 
być na kwarantannie wkraczały właśnie zespoły czy-
ste, które przejmowały pracę. Niemniej nieporozumie-
nia interpersonalne się nasilały.

Czy nie było możliwości szkolenia online?
Była, ale zajęcia online z komunikacji mijają się z ce-
lem. Zresztą uważam to powinny być warsztaty prak-
tyczne, z właściwego reagowania i niwelowania stresu. 
Aby były skuteczne muszą być face to face. 

Jak więc radziliście sobie państwo z tym napięciem? 
Ze stresem indywidualnym każdy radził sobie sam 
i w różny sposób. Natomiast w zespołach praca pod 
tak ogromną presją doprowadziła do sytuacji, w której 
to napięcie pomiędzy ludźmi, zarówno pomiędzy per-
sonelem medycznym, jak i pomiędzy pacjentami i per-
sonelem sięgało zenitu. 

Czy zniesienie niektórych obostrzeń dotyczących 
pandemii jakkolwiek wpłynęło na poprawę tych 
relacji?
Wpłynęło, ale niestety moim zdaniem negatywnie. 
Wszystko jest dobrze, jeżeli pacjenci są zaszczepie-
ni. Natomiast wiemy o tym, że w Polsce dopiero około 
pięćdziesiąt procent ludności jest zaszczepiona pierw-
szą dawką, a „poluzowania” obostrzeń dotyczą wszyst-
kich. To nie powinno mieć miejsca. Nie opracowano 
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systemu wyodrębniania sytuacji, w  których reżim na-
dal powinien obejmować pacjentów. Chodzi oczywiście 
o  szpitale, tym bardziej szpitale onkologiczne. Dlate-
go w  Narodowym Instytucie Onkologii nadal obowią-
zują może nie restrykcyjne, ale zasady takie jak pod-
czas pandemii. Nadal chodzimy w maseczkach przez 
cały czas. Może nie chodzimy non stop w  fartuchach 
ochronnych i rękawiczkach, tak jak było w zeszłym roku, 
ale oczywiście jeżeli chodzi o badanie chorych zakłada-
nie rękawiczek jest standardem. 

Czy pacjentów również obowiązuje reżim?
Powinien, ale są osoby, które przychodzą do szpitala 
i nie rozumieją potrzeby stosowania się do ustalonych 
zasad. To powoduje dodatkowe spięcia. Nie chcą 
przyjąć do wiadomości, że w  takich placówkach jak 
nasza mamy do czynienia z  pacjentami o  obniżonej 
odporności, a nie jesteśmy w stanie wszystkich spraw-
dzać czy są zaszczepieni. Nadal więc nie jest to sy-
tuacja łatwa. Natomiast oczywiście, po szczepieniach 
my między sobą już czujemy się bezpieczniej.

Co to oznacza?
Choćby to, że w miejscach takich jak gabinety lekar-
skie, pracownie, pokoje pielęgniarskie możemy prze-
bywać ze sobą bez maseczek. Jest to możliwe bo Na-
rodowym Instytucie około dziewięćdziesiąt procent 
pracowników jest zaszczepionych.

No tak, rozumiem.
... to taki oddech.

Jak to wpłynęło na relacje w zespołach?
Jeżeli chodzi o  zespoły, to zdecydowanie pomogło. 
Przedtem nawet nie mogliśmy w tym samym momen-
cie zjadać śniadania. To było spowodowane tym, że si-
łą rzeczy musieliśmy zdejmować maseczki, więc w tym 
samym czasie, w  jednym pomieszczeniu mogła prze-
bywać tylko jedna osoba. Przerwa na posiłek była więc 
rozłożona w czasie. Teraz już tak nie jest. Wróciliśmy do 
tej quasi-normalności – możemy ze sobą usiąść w jed-
nym pokoju i chociaż trochę pożartować przy kawie.

Zaznać zwykłego relaksu…
Ten relaks, odreagowanie są nam bardzo potrzebne.
 
Czy odbędą się w związku z tym warsztaty, które 
nauczą lekarzy rozładowywania stresu?
Tak. Sama znalazłam fundusze, dzięki którym zapro-
simy do nas zewnętrznego coacha, który nam prze-
prowadzi warsztaty może nawet nie z komunikacji, ale 
z odreagowywania stresu i radzenia sobie z nim. Trzeba 
pamiętać o tym, że długotrwały stres może odbić się na 
naszym zdrowiu. Nawet w moim zespole pojawiają się 
pewne zaskakujące dolegliwości – a to kogoś zaczyna 
boleć kręgosłup, a to kolana, pojawia się wyższe ciśnie-

nie. Mam nadzieję, że to wszystko jest tylko przejścio-
we, że za pół roku jednak będziemy żyć w bardziej nor-
malnym świecie i będziemy mogli się skupić znowu na 
komunikacji z pacjentem, która również jest utrudniona 
i bardziej skomplikowana, niż przed erą covidu. 

Czy sytuacja pacjentów również uległa 
pogorszeniu, oczywiście oprócz stresu?
Proszę pamiętać, że chorzy onkologiczni w kwestii dia-
gnostyki zostali pozostawieni sami sobie. W efekcie te-
go zauważyliśmy, że pacjenci trafiają do szpitali w wyż-
szym stopniu zaawansowania choroby nowotworowej. 
Szpitale wielospecjalistyczne najczęściej były prze-
branżowione na covidowe, więc nawet ci chorzy, któ-
rzy pomimo lęku przed zarażeniem covidem zgłaszali 
się do lekarzy nie otrzymywali odpowiedniej pomocy, 
w tym diagnostyki. Nie dziwne więc, że są rozżaleni.

…co – jak się domyślam – jest dodatkowym 
źródłem konfliktów…
Tak, a ponieważ personel medyczny jest „pierwszym 
kontaktem” pacjentów w  szpitalu, właśnie na nas 
przelewają cały swój żal i  frustrację. Czują, że ma-
ją mniejsze szanse na wyleczenie. Jest to niezwykle 
skomplikowana sytuacja i chciałabym, żeby kierujący 
ośrodkami onkologicznymi zdawali sobie z tego spra-
wę i jednak znaleźli fundusze na warsztaty, dzięki któ-
rym zespół medyczny będzie wiedział, jak sobie radzić 
ze stresem – zarówno pacjenta, jak i własnym. Nie jest 
bowiem prawdą, że pacjenci są roszczeniowi – oni się 
boją, są rozżaleni, i mają do tego prawo.

Czy współpracy z takim pacjentem można się 
nauczyć?
Tak. Jesteśmy teraz bardzo zmęczeni i często reaguje-
my nieadekwatnie. Wiedząc, jak sobie radzić z sytuacją 
stresową, znając odpowiednie mechanizmy profilaktycz-
ne, będziemy mogli zniwelować stres chorego. Tylko wła-
śnie musimy wiedzieć, jak to robić. Na tym powinniśmy 
się teraz skupić, bo to pozwoli oczyścić i poprawić relacje 
między zespołami, jak również komunikację z  chorym. 
Chciałabym też, żeby szkolenia z komunikacji z chorym 
były obowiązkowe przy specjalizacji. Niestety mogę po-
wiedzieć uczciwie, że gdy czasami słyszę, w jaki sposób 
personel zwraca się do chorego, to mi się robi po pro-
stu przykro. Sami wybraliśmy zawód lekarzy, pielęgniarek 
i powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że podejmu-
jąc decyzję bycia w zawodzie medycznym pozostajemy 
w sferze usług. Każdy z nas chce być dobrze obsłużony 
w różnych miejscach, więc pamiętajmy, że to my powin-
niśmy dbać o dobre relacje z chorym. Poniżanie innego 
człowieka, ignorancja, zniecierpliwienie nigdy nie powin-
ny mieć miejsca. Wbrew tytułowi filmu nie jesteśmy bo-
gami. Jesteśmy partnerami chorych na drodze do zdro-
wia, którzy bardzo często są przerażeni i  autentycznie 
potrzebują naszej empatii i pomocy.



6

Bezpieczna droga
przez chemioterapię11

Opakowanie do 3-dniowego leczenia zawiera
1 kapsułkę 125 mg i 2 kapsułki 80 mg2. 

PL-02054

KORZYSTNA CENA  
DLA PACJENTA3 

125 mg

80 mg

KAPSUŁKI 
TWARDE

3,20 zł



PL-02054

Aprepitant Accord, 125 mg, 80 mg, 125 mg/80 mg, kapsułki, twarde. Każda kapsułka 125 mg zawiera 125 mg aprepitantu i 125 mg sacharozy, odpowiednio kapsułka 80 mg zawiera 80 mg aprepitantu oraz 80 mg sacharozy 
Wskazania do stosowania. Zapobieganie nudnościom i wymiotom związanym z przeciwnowotworową chemioterapią o wysokim i umiarkowanym ryzyku wymiotów u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat. Aprepitant Accord  
125 mg/80 mg stosuje się w leczeniu skojarzonym (patrz punkt 4.2 Charakterystyki Produktu Leczniczego). Dawkowanie i sposób podawania. Dawkowanie. Dorośli. Produkt leczniczy Aprepitant Accord należy przyjmować 
przez 3 dni w skojarzeniu z kortykosteroidem i antagonistą receptora 5-HT3. Zalecana dawka wynosi 125 mg, raz na dobę, podana doustnie na godzinę przed rozpoczęciem chemioterapii w 1. dniu oraz dawka 80 mg, raz na 
dobę, podana doustnie rano w 2. i 3. dniu. Zalecane są następujące schematy leczenia u dorosłych w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom związanym z ryzykiem wymiotów w chemioterapii przeciwnowotworowej: 

Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4

Aprepitant Accord 125 mg doustnie 80 mg doustnie 80 mg doustnie 80 mg doustnie

Deksametazon 12 mg doustnie 8 mg doustnie 8 mg doustnie 8 mg doustnie

Antagonista
receptora 5-HT3

Standardowa dawka antagonisty receptora 5-HT3. Patrz materiały informacyjne dotyczące 
właściwego dawkowania wybranego antagonisty receptora 5-HT3

brak brak brak

Pierwszego dnia, 30 minut przed chemioterapią oraz rano od 2. do 4. dnia należy podać deksametazon. Dawka deksametazonu uwzględnia interakcje pomiędzy substancjami czynnymi. Schemat leczenia w chemioterapii 
przeciwnowotworowej o umiarkowanym ryzyku wymiotów. 

Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3

Aprepitant Accord 125 mg doustnie 80 mg doustnie 80 mg doustnie

Deksametazon 12 mg doustnie brak brak

Antagonista
receptora 5-HT3

Standardowa dawka antagonisty receptora 5-HT3. Patrz materiały informacyjne dotyczące 
właściwego dawkowania wybranego antagonisty receptora 5-HT3

brak brak

Pierwszego dnia, 30 minut przed chemioterapią należy podać deksametazon. Dawka deksametazonu uwzględnia interakcje pomiędzy substancjami czynnymi. Dzieci i młodzież. Młodzież (w wieku od 12 do 17 lat). Aprepitant 
Accord należy przyjmować przez 3 dni w skojarzeniu z antagonistą receptora 5-HT3. Zalecana dawka produktu leczniczego Aprepitant Accord w postaci kapsułek wynosi 125 mg doustnie w 1. dniu oraz 80 mg doustnie w 2. i 3. 
dniu. Aprepitant Accord przyjmuje się doustnie 1 godzinę przed rozpoczęciem chemioterapii w 1., 2. i 3. dniu. Jeśli w 2. i 3. dniu nie jest podawana chemioterapia, produkt leczniczy Aprepitant Accord podaje się rano. Patrz 
Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) danego antagonisty receptora 5-HT3 w  celu uzyskania informacji na temat dawkowania. Jeśli w  skojarzeniu podawany jest kortykosteroid, taki jak deksametazon, dawka 
kortykosteroidu powinna stanowić 50% zwykle stosowanej dawki (patrz punkty 4.5 i 5.1 ChPL). Nie wykazano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego w postaci kapsułek 80 mg oraz 125 mg u dzieci 
w  wieku poniżej 12 lat. Dane nie są dostępne. Dane ogólne. Dane dotyczące skuteczności produktu leczniczego EMEND podczas stosowania w  skojarzeniu z  innymi kortykosteroidami i  antagonistami receptora 5-HT3 są 
ograniczone. Dodatkowe informacje dotyczące stosowania w skojarzeniu z kortykosteroidami znajdują się w punkcie 4.5 ChPL. Należy zapoznać się z ChPL stosowanych jednocześnie produktów leczniczych z grupy antagonistów 
receptora 5-HT3. Szczególne grupy pacjentów. Pacjenci w podeszłym wieku (≥65 lat). Nie jest konieczne dostosowywanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2 ChPL). Płeć. Nie jest konieczne dostosowywanie 
dawki ze względu na płeć (patrz punkt 5.2 ChPL). Zaburzenia czynności nerek. Nie jest konieczne dostosowywanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub u poddawanych hemodializie pacjentów ze schyłkową 
niewydolnością nerek (patrz punkt 5.2 ChPL). Zaburzenia czynności wątroby. Nie jest konieczne dostosowywanie dawki u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. Istnieją ograniczone dane dotyczące pacjentów 
z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby i brak danych dotyczących pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. U tych pacjentów należy zachować ostrożność podczas stosowania aprepitantu (patrz punkty 
4.4 i 5.2 ChPL). Sposób podawania. Podanie doustne. Kapsułkę twardą należy połykać w całości. Produkt leczniczy Aprepitant Accord można przyjmować niezależnie od posiłków. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na 
substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1 ChPL. Jednoczesne podawanie z pimozydem, terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem (patrz punkt 4.5 ChPL). Specjalne ostrzeżenia 
i środki ostrożności dotyczące stosowania. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami 
czynności wątroby i brak danych dotyczących pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Aprepitant Accord u tych pacjentów (patrz punkt 5.2 
ChPL). Interakcje związane z  CYP3A4. Aprepitant Accord należy stosować ostrożnie u  pacjentów przyjmujących jednocześnie doustne substancje czynne metabolizowane głównie przez CYP3A4 oraz o  wąskim indeksie 
terapeutycznym, takie jak cyklosporyna, takrolimus, syrolimus, ewerolimus, alfentanyl, pochodne alkaloidów sporyszu, fentanyl oraz chinidyna (patrz punkt 4.5 ChPL). Ponadto należy zachować szczególną ostrożność podczas 
stosowania produktu leczniczego Aprepitant Accord w skojarzeniu z irynotekanem, ponieważ skojarzenie może prowadzić do nasilenia działania toksycznego. Jednoczesne stosowanie z warfaryną (substrat CYP2C9). U pacjentów 
przyjmujących długotrwale warfarynę należy ściśle monitorować wartość znormalizowanego współczynnika protrombinowego (INR, ang. International Normalised Ratio) w okresie leczenia produktem leczniczym Aprepitant 
Accord i przez 14 dni po każdorazowej 3-dniowej terapii produktem leczniczym Aprepitant Accord (patrz punkt 4.5 ChPL). Jednoczesne stosowanie z hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi. Podczas stosowania i w ciągu  
28 dni po podaniu produktu leczniczego Aprepitant Accord może dojść do zmniejszenia skuteczności hormonalnych środków antykoncepcyjnych. W trakcie leczenia produktem leczniczym Aprepitant Accord oraz przez 2 miesiące 
po przyjęciu ostatniej dawki produktu leczniczego Aprepitant Accord należy stosować dodatkowo alternatywne niehormonalne metody antykoncepcji (patrz punkt 4.5 ChPL). Substancje pomocnicze. Produkt leczniczy Aprepitant 
Accord zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować 
tego produktu leczniczego. Produkt leczniczy Aprepitant Accord zawiera sód. Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w kapsułce, to oznacza, że zasadniczo uznaje się go za ”wolny od sodu”. Działania 
niepożądane. Podsumowanie profilu bezpieczeństwa. Rodzaje i częstość występowania działań niepożądanych aprepitantu określono u około 6500 dorosłych w ponad 50 badaniach klinicznych oraz u 184 pacjentów z grupy 
dzieci i młodzieży, w 2 głównych badaniach klinicznych. Do najczęściej występujących działań niepożądanych, zgłaszanych z większą częstością u dorosłych leczonych wg schematu z aprepitantem w porównaniu z grupą 
pacjentów otrzymujących leczenie standardowe, u  pacjentów otrzymujących chemioterapię o  wysokim ryzyku wymiotów (HEC, ang. highly emetogenic chemotherapy) należały: czkawka (4,6% w  porównaniu z  2,9%), 
zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT) (2,8% w  porównaniu z  1,1%), niestrawność (2,6% w  porównaniu z  2,0%), zaparcie (2,4% w  porównaniu z  2,0%), ból głowy (2,0% w  porównaniu z  1,8%) 
i zmniejszenie łaknienia (2,0% w porównaniu z 0,5%). Najczęstszym działaniem niepożądanym, zgłaszanym z większą częstością u pacjentów leczonych wg schematu z aprepitantem niż u pacjentów otrzymujących leczenie 
standardowe, u pacjentów otrzymujących chemioterapię o umiarkowanym ryzyku wymiotów (MEC, ang. moderately emetogenic chemotherapy), było zmęczenie (1,4% w porównaniu z 0,9%). Do najczęściej zgłaszanych działań 
niepożądanych, obserwowanych z większą częstością u dzieci i młodzieży leczonych wg schematu z aprepitantem w porównaniu z grupą kontrolną, u pacjentów otrzymujących przeciwnowotworową chemioterapię o ryzyku 
wymiotów należały czkawka (3,3% w porównaniu do 0,0%) i zaczerwienienie twarzy (1,1% w porównaniu do 0,0%). W łącznej analizie danych pochodzących z badań klinicznych dotyczących stosowania HEC oraz MEC, a także 
danych uzyskanych w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu wykazano następujące działania niepożądane występujące z większą częstością u dorosłych oraz dzieci i młodzieży leczonych aprepitantem niż w grupie pacjentów 
otrzymujących leczenie standardowe. Kategorie częstości występowania podane w tabeli zostały ustalone na podstawie badań z udziałem dorosłych; częstości obserwowane w badaniach z udziałem dzieci i młodzieży były 
podobne lub mniejsze, chyba że wykazano inaczej w tabeli. Niektóre działania niepożądane występujące u dorosłych z mniejszą częstością nie były obserwowane w badaniach z udziałem dzieci i młodzieży. Częstości określane 
są jako: często (≥1/100 do <1/10) zmniejszenie łaknienia, ból głowy, czkawka, zaparcie, niestrawność; niezbyt często (≥1/1000 do <1/100) gorączka neutropeniczna, niedokrwistość, niepokój, zawroty głowy, senność, 
kołatanie serca, uderzenia gorąca/zaczerwienienie twarzy, kwaśne odbijanie, nudności†, wymioty†, refluks żołądkowo-przełykowy, ból brzucha, suchość jamy ustnej, wzdęcie, wysypka, trądzik; rzadko (≥1/10 000 do <1/1000) 
zakażenie drożdżakowe, infekcje gronkowcowe, zaburzenia funkcji poznawczych, letarg, zaburzenia smaku, zaburzenia sercowo-naczyniowe, nadmierne pragnienie, dezorientacja, euforia, bradykardia, zaburzenia sercowo-
naczyniowe, ból jamy ustnej i gardła, kichanie, kaszel, spływanie wydzieliny po tylnej stronie gardła, podrażnienie gardła, perforujący wrzód dwunastnicy, zapalenie jamy ustnej, wzdęcie brzucha, twarde stolce, zapalenie 
okrężnicy w przebiegu neutropenii; nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne. † Nudności i wymioty stanowiły parametry skuteczności 
w  ciągu pierwszych 5 dni po leczeniu chemioterapią i  zgłaszane były jako działania niepożądane dopiero po tym okresie. Opis wybranych działań niepożądanych. Rodzaje i  częstość występowania działań niepożądanych 
obserwowanych u dorosłych podczas wielokrotnego stosowania produktu w badaniach z zastosowaniem HEC oraz MEC, przedłużonego nawet do 6 dodatkowych cykli chemioterapii były na ogół podobne do tych obserwowanych 
w 1. cyklu. W dodatkowym badaniu klinicznym z leczoną aktywnie grupą kontrolną u 1169 dorosłych pacjentów otrzymujących aprepitant i HEC profil działań niepożądanych był zasadniczo podobny do obserwowanego w innych 
badaniach z zastosowaniem HEC i aprepitantu. Badania dotyczące nudności i wymiotów nie wywołanych chemioterapią. U pacjentów leczonych aprepitantem w dawce pojedynczej wynoszącej 40 mg podczas nudności i wymiotów 
po zabiegach chirurgicznych (PONV, ang. postoperative nausea and vomiting) obserwowano dodatkowe działania niepożądane występujące z większą częstością niż w przypadku ondansetronu: ból w nadbrzuszu, nieprawidłowe 
odgłosy w jelitach, zaparcie*, upośledzenie wymowy, duszność, niedoczulica, bezsenność, zwężenie źrenic, nudności, zaburzenia zmysłów, dyskomfort w żołądku, podniedrożność*, zmniejszenie ostrości widzenia, świszczący 
oddech. *Zgłaszano u pacjentów przyjmujących większe dawki aprepitantu. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań 
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane 
działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i  Produktów Biobójczych,  
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również do podmiotu odpowiedzialnego. 
Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. Numery pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Aprepitant Accord, 
125 mg kapsułki twarde: pozwolenie nr 25259 Aprepitant Accord, 80 mg kapsułki twarde: pozwolenie nr 25258 Aprepitant Accord, 125 mg/80 mg kapsułki twarde: pozwolenie nr 25260 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11.04.2019. Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu charakterystyki produktu 
leczniczego 23.06.2021. Kategoria dostępności: Rp. Odpłatność: ceny zgodne z  Obwieszczeniem Ministra Zdrowia, www.mz.gov.pl. Cena urzędowa detaliczna: Aprepitant Accord, 125 mg/80 mg kapsułki twarde 79,34 zł. 
Maksymalna kwota dopłaty ponoszonej przez pacjenta: Aprepitant Accord, 125 mg/80 mg kapsułki twarde 3,20 zł na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z 21.06.2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 01.07.2021 r. Informacja medyczna: Accord Healthcare Polska Sp. z  o.o., ul. Taśmowa 7, 02-672 Warszawa, tel.: +48 22 577 28 00.  
Na podstawie ChPL z 23.06.2021 r.

1.  Rapoport BL, Jordan K, Boice JA et al. Aprepitant for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting associated with a broad range of moderately emetogenic chemotherapies and tumor types: A randomized, 
double-blind study. Support Care Cancer. 2010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19568773/ (dostęp: 08.2021).

2. Charakterystyka produktu leczniczego Aprepitant Accord z 23.06.2021 r.
3.  Na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z 20.08.2021 w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 01.09.2021. 

Maksymalna kwota dopłaty ponoszonej przez pacjenta – 3,20 zł.
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z zakresu m.in. komunikacji, rozwiązywania konfliktów, walki ze stresem i zarządzania placówkami ochrony zdrowia, także 
w ramach Polskiej Unii Onkologii, wykładowca na Studiach Podyplomowych Kadry Zarządzającej na Uczelni Łazarskiego 

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalny numer Onkologa, w całości poświęcony komunikacji 
pomiędzy pacjentem a lekarzem. Jesteśmy przekonani, że zebranie w jednym wydaniu zasad 
dobrego porozumiewania się pomiędzy osobą leczoną a osobami ją leczącymi pomoże we 
wspólnym znajdowaniu drogi powrotu do zdrowia, stosowanych terapii i podejmowanych 
decyzji co, do dalszych działań, na przykład w zakresie terapii. 

W  cyklu publikowanych od kilku lat artykułów 
przekonujemy i udowadniamy, że komunikacja, 
budowanie relacji i  porozumienie z pacjentem 

to jeden z bardziej istotnych elementów skutecznej tera-
pii. Równie ważny jak dobra diagnostyka, właściwy dobór 
leków , czy czas, w którym podjęto leczenie. Nawet naj-
lepszy algorytm postępowania nie pomoże, jeśli pacjent 
go nie zrozumie, albo nie będzie chciał współpracować 
przy jego wprowadzaniu. Gdyby rzecz ująć w  najprost-
szy sposób, to tak naprawdę lekarz w procesie leczenia 
ma do dyspozycji trzy podstawowe narzędzia: leki, za-
biegi i rozmowę z pacjentem. Dlatego o tym, jak ważna 
jest właściwa komunikacja wiedzą już dzisiaj praktycznie 
wszyscy: pacjenci, lekarze, pielęgniarki i każdy, kto bie-
rze udział w  prowadzeniu chorego przez proces lecze-
nia. Wszyscy również zdają sobie sprawę z tego, że wła-
śnie komunikacja bywa najtrudniejsza, bo nie mam na nią 
czasu, bo nikt nie uczy jej w takim stopniu, w jakim powin-
no być to robione, bo nie ma jednego, skutecznego i pa-
sującego do każdej sytuacji wzorca rozmowy.

Dobra rozmowa może pomóc szczególnie wtedy, kiedy 
pacjent znajduje się w stresie, który przecież często towa-
rzyszy poważnej chorobie. Stres bywa również udziałem 
lekarza, który chce pomóc w najlepszy możliwy sposób. 
Wśród wielu narzędzi pozwalających na złagodzenie, wy-
eliminowanie albo po prostu na lepsze przechodzenie stre-
su znajduje się właściwa komunikacja. Pomaga ona rów-
nież w odnalezieniu się w zmianie, bo trzeba sobie zdać 
sprawę z tego, że informacja o tym, że ktoś jest chory jest 
dla niego wielką zmianą. Nierzadko dosłownie „wywracają-
cą jego życie do góry nogami”. Bez dobrej rozmowy, cza-
sami po prostu „pogaduchy” z lekarzem, czy pielęgniarką 
bardzo trudno, a czasami wręcz niemożliwe jest zaadapto-
wanie się do nowych warunków. 

O tym, jak ważna jest dobra komunikacja z chorym prze-
konuje również badanie Joanny Surmackiej i Marka Moty-
ki z Zakładu Psychologii Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w  Krakowie. 
Na co zatem skarżyli się pacjenci? Zdecydowana więk-
szość opisywanych problemów komunikacyjnych, bo aż 

68% wiązała się z odczuwanym brakiem dostatecznych in-
formacji na temat swojego stanu zdrowia oraz przebiegu le-
czenia. Gdyby dodać jeszcze błędy związane z przekazy-
waniem złych informacji, na co wskazywały niektóre opisy, 
to bolesne przeżywane doświadczenia związane ze złym 
sposobem przekazywania informacji przez personel me-
dyczny dotyczyły aż ponad 80% badanych. Przyglądając 
się szczegółom można stwierdzić, że wielu ankietowanych 
pacjentów skarżyło się na zbyt dużym skupieniu się perso-
nelu medycznego na wykonywanych przy pacjencie czyn-
nościach. Pacjenci wspominali, ze czuli się jak przedmiot, 
a nie podmiot zabiegu, bo pracownicy go wykonujący sku-
piali się wyłącznie na czynności z pominięciem strony psy-
chologicznej. Jak piszą badacze w praktyce uniemożliwiało 
powstanie relacji terapeutycznej, stanowiącej podstawowe 
narzędzie psychoterapeutycznego wpływu na pacjenta. Po-
łowa badanych sygnalizowała brak właściwego, psychicz-
nego przygotowania ich do wykonywanych zabiegów lekar-
skich i  pielęgniarskich, a  ponad jedna trzecia przytaczała 
zdarzenia, w których w ich opinii byli po prostu lekceważeni 
przez personel lekarski lub pielęgniarski, jeśli chodzi uspo-
kojenie ich, rozwianie obaw i niepokojów związanych z cho-
robą, pobytem w szpitalu, przebiegu zabiegów, czy skutków 
farmakoterapii. Chcieli, aby ktoś z  pracowników ochrony 
zdrowia z kim spotykali się w procesie leczenia próbował ła-
godzić ich lęki i okazywał wsparcie. Pacjenci definiowali to 
jako „niewrażliwość na nasze potrzeby i obawy połączony 
z problemem nieumiejętnego sposobu przekazywania złych 
wiadomości”. Wspominało o tym ponad 7 proc. pacjentów. 

Spostrzeżenie to potwierdzają liczne badania zarówno 
polskie i  zagraniczne. Najczęściej pacjenci niezadowole-
ni są z informacji o stanie zdrowia i leczeniu jakie otrzymu-
ją od lekarzy oraz tego, że nie zostali dostatecznie wysłu-
chani. Gdyby wszystkie te odczucia chorych opisać jednym 
słowem to zabrakło po prostu rozmowy, albo jak ktoś woli 
komunikacji. Z  różnych przyczyn, także tych wynikających 
z niedoskonałego systemu kształcenia przyszłych pracow-
ników ochrony zdrowia oraz wymagającej poprawy organi-
zacji systemu opieki zdrowotnej. 

Zapraszamy do lektury.
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Znaczenie komunikacji

Komunikacja, budowanie relacji i porozumienie z pacjentem to niezwykle ważny element 
skutecznej terapii. Równie ważny jak prawidłowa diagnostyka, właściwy dobór leków czy 
czas, w którym podjęto leczenie. Nawet najlepszy algorytm postępowania nie pomoże, jeśli 
pacjent nie zrozumie planu leczenia, nie zaakceptuje go i nie będzie chciał współpracować.

mgr Tomasz Wypych

Pacjent w chorobie najczęściej znajduje się 
w stresie. Stres bywa również udziałem le-
karza, który chce pomóc w najlepszy moż-

liwy sposób. Wśród wielu narzędzi pozwalających 
na złagodzenie, wyeliminowanie albo po prostu 
na lepsze przechodzenie stresu znajduje się wła-
ściwa komunikacja.

O ile jednak każdy, kto bierze udział w leczeniu 
chorego, wie, jak ważna jest właściwa komunika-
cja, o tyle nie wszyscy wiedzą, jakie są jej zasady. 
Dlatego to właśnie komunikacja bywa najtrudniej-
sza. Najczęstszym powodem tego stanu jest brak 
czasu oraz brak solidnej edukacji w tym zakresie.

SKALA PROBLEMU
By zrozumieć skalę problemu, warto sięgnąć do 
raportu Fundacji na rzecz Wspierania Rozwoju 
Polskiej Farmacji i Medycyny dotyczącego zaży-
wania przez chorych leków, z którego wynika, że 
co trzeci Polak chory przewlekle nie zażywa le-
ków przepisanych przez lekarza. Potwierdza to 
prof. dr hab. Przemysław Kardas z Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, który kierował europejskim 
projektem badawczym realizowanym w ramach 7. 
Programu Ramowego Unii Europejskiej, ocenia-
jącego przeszkody na drodze do przestrzegania 
zaleceń terapeutycznych przez pacjentów. 

Wśród powodów odstępstw od zaleceń lekar-
skich badani wymieniali m.in.:
–  poprawę samopoczucia po lekach na tyle du-

żą, iż uznali się za zdrowych (lub podleczo-
nych), w  konsekwencji czego odstawili lek 
(25% badanych), 

–  gorsze samopoczucie po lekach i przerwanie te-
rapii bez konsultacji z lekarzem (21%), 

–  trudności z otrzymaniem recepty od lekarza, np. 
z powodu dużej kolejki (8%). 
W Polsce aż 70% pacjentów nie stosuje się do 

zasad profilaktyki przekazanych przez lekarza. 
W  krajach rozwiniętych zaledwie 50% pacjentów 
wymagających przewlekłego przyjmowania leków 

robi to właściwie. Jeszcze gorzej jest w  krajach 
rozwijających się. Wpływ nieprzestrzegania zale-
ceń związanych z przyjmowaniem leków na sku-
teczność systemów służby zdrowia rośnie wraz 
ze wzrostem częstości zachorowań na choroby 
przewlekłe na świecie (Sabate E., Adherence to 
long-term therapies. Evidence for action, WHO, 
Geneva 2003). Konsekwencjami niedostateczne-
go stosowania się do zaleceń związanych z dłu-
gotrwałymi terapiami są:
•  złe wyniki leczenia,
•  spadek bezpieczeństwa pacjenta, zwłaszcza 

w leczeniu chorób przewlekłych,
•  wzrost kosztów opieki zdrowotnej,
•  spadek wiarygodności proponowanej terapii 

oraz osób ją ordynujących.

Większość przyczyn tego zjawiska można by 
wyeliminować, gdyby lekarz lub opiekun miał 
czas na spokojną rozmowę z pacjentem, a przede 
wszystkim umiał ją właściwie przeprowadzić, po-
nieważ do nieprzestrzegania zaleceń mogą przy-
czyniać się również:
•  zła komunikacja personelu mającego kontakt 

z pacjentem,
•  zła komunikacja personelu pomiędzy sobą.

Niniejszy tekst nie rości sobie prawa do tego, by 
być kompendium wiedzy, ale chcemy w nim po-
kazać kilka praktycznych narzędzi. Do wykorzy-
stania od zaraz.

Warto rozmawiać, bo:
–  pacjent nie pytany najczęściej nie powie 

o trudnościach z przyjmowaniem leków; 
–  właściwa rozmowa – pomimo wielu trudności 

i ograniczeń – to dobry, tani i prosty sposób oceny 
przebiegu terapii. 
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SKUTECZNY MODEL
W  rozmowie z  pacjentem warto pamiętać o  kla-
sycznym modelu komunikacyjnym. Zawsze wy-
stępują w nim: 
•  odbiorca i nadawca, 
•  odpowiedni kanał komunikacyjny, 
•  tzw. kodowanie, czyli mówiąc w uproszczeniu – 

język, którym się posługujemy.

Nadawca
Każdy, kto rozpoczyna ważną dla drugiej strony 
rozmowę, musi mieć na nią dobry pomysł. Spo-
tkanie lekarza i pacjenta jest o tyle skomplikowa-
ne, że rozmawiają o  sprawach najważniejszych: 
zdrowiu i życiu. Nie można zatem zacząć rozma-
wiać ot, tak sobie, banalnym i nic nie znaczącym 
pytaniem „Co słychać?”. Nadawca musi przeka-
zać swój zamiar, myśl, intencję albo po prostu cel 
rozmowy i spotkania. Ważny jest więc sposób za-
dawania pytań. Na pytanie: „Czy przyjmuje Pan 
leki zgodnie z  zaleceniami?” odpowiedź prawie 
zawsze będzie brzmiała: „TAK”. Warto więc spy-
tać: „Jak często i w jakich dawkach przyjmuje pan 
leki?”. Zamiast pytać: „Co nowego?”, warto zapy-
tać konkretnie: „Jak się Pan czuje?”, „Czy leki po-
magają?”, „Jaka jest Pana opinia o…?”. 

Podobnie może przebiegać rozmowa w gabine-
cie. Pogrążony w dokumentacji lekarz pyta znad 
„papierów”: „I jak Panie X?”. Dopiero potem przy-
chodzi chwila na rozmowę, ale efekt tzw. pierw-
szego wejścia bezpowrotnie przepadł. Bo właśnie 
pierwsze chwile rozmowy ustawiają relacje, dają 
podstawę do budowania atmosfery. A jak wiado-
mo, dobre wrażenie można zrobić tylko raz.

Kodowanie
Kolejny element to kodowanie, czyli język, któ-
rym rozmawiamy z  pacjentem. W  każdej chwili 
swojej pracy personel medyczny powinien sobie 
zdawać sprawę, że język, którym się posługuje, 
to język specjalistyczny, często ekspercki, ale 
nie jest to język pacjenta. Klasycznym przykła-
dem jest posługiwanie się skrótem dotyczącym 
badania rezonansem magnetycznym. Część 
z pacjentów dowiaduje się, że „ma zrobić rezo-
nans”, inni, że „mają zrobić badanie rezonan-
sem”, część, że „potrzebny jest MR”, kolejni, 
że „warto zrobić MRI”, a  na dokumentach, któ-
re dostają, często widać notatkę „NMR”. Więk-
szość z pacjentów nie wie, że mowa jest o  tym 
samym badaniu. Zasada kodowania jest bardzo 
prosta: należy mówić językiem zrozumiałym dla 
rozmówcy. To on definiuje zasady. Trzeba się do 
niego dostosować i  nie zakładać, że wszystko 
jest oczywiste i  zrozumiałe. Nie sprawdzają się 

skróty myślowe czy liczenie na to, że ewentual-
nie niezrozumiałe zwroty i pojęcia pacjent będzie 
w stanie sprawdzić sam.

Kanał komunikacyjny
To nic innego jak sposób dotarcia do pacjenta. 
Część z pacjentów chciałaby otrzymać informa-
cje mailem, choćby dotyczące stosowania le-
ków, kalendarza badań i prowadzenia terapii. In-
ni preferuje kartki, na których lekarz sporządza 
notatki, a kolejna grupa woli słuchać lekarza i sa-
ma notować zalecenia. W tym przypadku również 
to pacjent określa sposób zapisu. Jeśli woli wer-
sję papierową – niech dostanie kartkę z notatką, 
jeśli woli bardziej nowoczesny sposób, również 
spróbujmy mu go zapewnić. Wszystko po to, by 
terapia nie została przerwana albo źle prowadzo-
na tylko dlatego, że pacjent nas nie zrozumiał 
albo zapomniał o  tym, jak postępować. I  waż-
na uwaga: jeśli to pacjent samodzielnie zapisu-
je zalecenie w swoim notatniku, to obowiązkiem 
lekarza jest sprawdzenie, czy zapisał wszystko 
zgodnie z  faktycznymi wskazówkami, a  później 
czy stosuje się do zapisów. 

Odbiorca
W procesie leczenia odbiorcą jest pacjent. Trze-
ba do niego dotrzeć tak, aby wszystko zrozu-
miał, nie miał wątpliwości i  uzyskał odpowiedź 
na zadane pytania. By mieć pewność, że tak się 
stało, odbiorca powinien nam dać znać, że wie, 
co mieliśmy na myśli i akceptuje lub nie nasz po-
mysł na terapię. Może to zrobić w  najprostszy 
i  najskuteczniejszy sposób, czyli powiedzieć: 
„Rozumiem”. Może potakiwać głową, chociaż 
nie daje to stuprocentowej gwarancji, bo czasa-
mi ludzie potakują do własnych myśli. Może spo-
rządzać notatki, może zadawać pytania, na któ-
re powinien dostać odpowiedzi. A co zrobić, jeśli 
pacjent nic nie mówi i nie daje do zrozumienia, 
że rozumie? Wtedy lekarz zawsze musi konkret-
nie zapytać: „Czy rozumie pan stosowanie leku 
X?”, „Czy termin 17 czerwca to dobra data na 
badanie?”. Zamiast wygodnego, ale nieskutecz-
nego: „Czy wszystko jasne?”. 

PODSUMOWANIE
W procesie leczenia tylko lekarz jest specjalistą 
i  ekspertem. Pacjent nie musi nim być – może 
jedynie przejąć odpowiedzialność za stosowa-
nie się do zaleceń lekarza i wnikliwej obserwa-
cji siebie podczas terapii. Niestety bardzo czę-
sto pacjenci próbują przejmować kontrolę nad 
leczeniem, a dzieje się tak właśnie wtedy, kiedy 
uważają, że są źle informowani przez lekarza.
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Budowanie właściwego 
komunikatu

W pierwszej części artykułu opisaliśmy klasyczny model komunikacji, który warto stosować 
w  rozmowie z  pacjentem. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, czego w  rozmowie lekarza 
z pacjentem warto unikać, a z czego warto korzystać. Oczywiście decyzja o tym, jak rozmawiać 
z chorym, zawsze należy do lekarza. My staramy się tylko wskazać narzędzia i rozwiązania, 
które być może pomogą znaleźć jeszcze lepsze porozumienie pomiędzy leczącym a leczonym. 

mgr Tomasz Wypych

Rozmowa z pacjentem nie jest tylko rozmową po-
między dwojgiem ludzi, ale dialogiem wyma-
gającym niezwykłej staranności, uważności, 

prowadzonym w  taki sposób, by przy jednoczesnym 
podawaniu faktów – nierzadko trudnych i bolesnych – 
budować zaufanie pomiędzy chorym a onkologiem. To 
wszystko wydaje się oczywiste, ale praktyka, związana 
z mnogością procedur biurokratycznych, którymi obar-
czony jest lekarz, pokazuje, że często na dobrą rozmo-
wę mamy tak mało czasu, iż musi być ona prowadzona 
z wykorzystaniem dosłownie każdej dostępnej minuty. 

BEZ BARIER
Podobnie jak podczas podróży w sprawnym dotarciu do 
celu mogą przeszkadzać korki na drodze, tak w czasie 
rozmowy taką przeszkodą mogą być bariery komunika-
cyjne. Do najczęściej występujących należą:
 – krytykowanie, 
 – przeżywanie, 
 – stawianie diagnoz (ale nie medycznych), 
 – chwalenie połączone z oceną, 
 – rozkazywanie, 
 – grożenie, 
 – moralizowanie, 
 – stawianie zbyt wielu (albo niewłaściwych pytań), 
 – udzielanie rad, 
 – uspokajanie, 
 – (w niektórych przypadkach) logiczne argumentowanie. 

Te przeszkody nazywa się czasami „brudną dwunast-
ką”. Powiemy, jak sobie z nimi radzić. 

Przede wszystkim jednak pamiętajmy, że wyżej wy-
mienione słowa i zachowania w żadnym wypadku nie 
są zwrotami zakazanymi w  komunikacji z  pacjentem. 
Można z  nich korzystać, na przykład wtedy, gdy dla 
dobra chorego, który nie chce współpracować z  le-
karzem, trzeba postawić granice, dotyczące nieprze-
strzegania zaleceń, złych nawyków czy stylu życia. Na-
leży tylko pamiętać, że zwroty te utrudniają, a czasami 
wręcz uniemożliwiają zbudowanie długotrwałych rela-
cji pomiędzy lekarzem a  pacjentem. A  bez tych rela-

cji trudno przecież współpracować w  leczeniu chorób 
przewlekłych. 

Krytykowanie
Warto zdać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę trud-
no mówić o  zjawisku nazywanym „krytyką konstruktyw-
ną”. Idea tego pojęcia była na pewno słuszna, bo miała 
skłonić rozmówcę do zmiany zachowania. Zastanówmy 
się jednak, czy powiedzenie kierowcy samochodu, który 
bardzo się stara, ale który jednak nie potrafi dobrze po-
ruszać się po drodze „Źle, kiepsko pan prowadzi samo-
chód” zmobilizuje go do poprawy? Większość  
ludzi w takiej sytuacji przyjmuje postawę obronną i odpo-
wiada np. „Jadę jak potrafię” albo nawet zachowuje się 
agresywnie, proponując „To niech sam pan prowadzi” al-
bo „Jak się panu nie podoba, to może pan wysiąść”.

Skuteczniejsze od krytykowania wydaje się po prostu 
zwrócenie uwagi. Zamiast powiedzieć „Źle pan podchodzi 
do problemu”, najpierw uszanować zdanie rozmówcy, a do-
piero potem zwrócić mu uwagę: „Cieszę się, że próbuje pan 
rozwiązać problem w ten sposób, ale może warto sprawdzić 
jeszcze inne możliwości”? Zamiast: „To źle, że korzysta pan 
z medycyny alternatywnej i czyta poradniki, które nie niosą 
ze sobą nic istotnego” lepiej powiedzieć na przykład „Ro-
zumiem, że korzysta pan z medycyny alternatywnej i czyta 
poradniki o zdrowiu. Traktuję to jako deklarację pana chęci 
w skutecznym leczeniu. Proponuję zatem, aby zapoznał się 
pan z propozycją leczenia, którą przygotowałem dla pana”. 
Istnieje duża szansa na to, że nasz rozmówca ma wtedy po-
czucie, iż traktujemy go podmiotowo, doceniamy to, co zro-
bił do tej pory i  jednocześnie proponujemy coś, co może 
być bardziej odpowiednie i skuteczniejsze w danej chwili. 

Zamiast krytykować ⇒ zwróć uwagę

Przeżywanie 
Ten element wydaje się szczególnie ważny w  przypad-
ku pacjenta, który nie radzi sobie emocjonalnie z proble-
mami. Chcemy czy nie, na tych łamach możemy otwarcie 
przyznać, że nie zawsze umiemy odnaleźć się w sytuacji, 
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kiedy chory ma poczucie, że zawalił mu się cały świat. Zda-
rza się, że odruchowo, a przede wszystkim z dobrego ser-
ca zaczynamy martwić się razem z nim, nie wiedząc na-
wet, kiedy przekroczyliśmy linię, poza którą wydaje się, 
że nie ma już wyjścia. Pamiętam historię pacjentki, która 
po wyjściu od lekarza, powiedziała, że „Doktor utwierdził 
ją tylko w przekonaniu, że spotkało ją wiele prawdziwych 
nieszczęść na raz. I w zasadzie nic się już nie da zrobić”. 
Sprawa była tym bardziej trudna, że przed wizytą pacjent-
ka spędziła kilka godzin w  korytarzu w  towarzystwie pa-
cjentów, którzy byli równie „przeżywający” i utwierdzali ją 
w problemie, smutku i poczuciu beznadziei. W rozmowie 
z lekarzem okazało się, że jego intencja była zupełnie in-
na. Najpierw chciał pozwolić pacjentce po prostu „wyżalić 
się” słusznie uznając, że gabinet lekarski bywa do tego do-
brym miejscem. Potem jednak zabrakło czasu i w związku 
z tym zabrakło także wyraźnego podsumowania rozmowy 
ze strony Pana Doktora. Pacjentka wyszła z poczuciem, że 
nie można już rozwiązać węzła gordyjskiego, a lekarz był 
przekonany, że rzecz całą będzie mógł wyjaśnić na kolej-
nej wizycie. A chciał powiedzieć pacjentce, że rozumie jej 
smutek, żal, rozgoryczenie i  strach, ale przygotował dla 
niej zestaw badań, które pozwolą doprecyzować diagno-
zę i przygotować jak najlepsze leczenie. Bo klasyczny mo-
del w postępowaniu z osobą „przeżywającą” to okazanie 
empatii i przygotowanie rozwiązania albo przynajmniej za-
pewnienie, że takie rozwiązanie będzie przygotowane.

zamiast przeżywania ⇒ rozumiem, że sytuacja  
jest trudna, ale przygotuję…

Stawianie diagnoz 
W żadnym wypadku nie chodzi tutaj o  stawianie diagnoz 
w rozumieniu diagnozy lekarskiej. Stawianie diagnoz w ko-
munikacji to nic innego jak zajęcie stanowiska, dokonanie 
oceny, etykietowanie i  poleganiu wyłącznie na stereotypie 
bez wcześniejszego zbadania sytuacji. Ta, jak się wydaje, 
powszechna ludzka przywara, której uleganie w medycynie 
może narobić wiele złego, a na pewno nie pomaga w sta-
wianiu diagnozy medycznej. Przykładów jest aż nadto, ale 
klasycznym przykładem jest chociażby oceniania człowie-
ka wyłącznie po wyglądzie. Nie bez powodu mawia się, że 
„jak cię widzą, tak cię piszą”, ale z drugiej strony przysłowie 
przypomina również o tym, że „nie szata zdobi człowieka”. 
W medycynie sytuacji, w których szybko oceniamy pacjen-
ta, również jest wiele. Choćby prawie klasyczny niegdyś ko-
munikat lekarza do pacjenta skarżącego się np. na to, że się 
szybko męczy albo miewa bóle w klatce piersiowej: „Proszę 
rzucić palenie, ograniczyć kawę i żadnego alkoholu”. I bar-
dzo często właśnie w takiej sytuacji lekarz słyszał od pacjen-
ta „Ale ja panie doktorze nie piję i nie palę, kawy również uni-
kam”. Dopiero wtedy następowało to, co powinno nastąpić 
wcześniej, czyli zadanie pytania „Czy pije pan alkohol, ka-
wę i pali papierosy?”. Z czego najczęściej w życiu zawodo-
wym wynika szybka i jak się często okazuje zbyt pochopna 
ocena sytuacji czy ludzi? Przyczyny najczęściej są bardzo 

szlachetne i wynikają z dużego doświadczenia, wiedzy i za-
angażowania w chęć pomocy pacjentowi. Znamy przecież 
przyczyny wielu chorób wynikających chociażby z niezdro-
wego trybu życia i żeby skrócić rozmowę na tematy, wyda-
wałoby się oczywiste, przechodzimy od razu do sedna, by 
mieć czas na rozmowę o właściwiej terapii. Tymczasem oka-
zuje się, że zawsze warto najpierw zapytać, a dopiero potem 
wyciągać wnioski. Ta prawda okazuje się banalna i oczywi-
sta, ale życie pokazuje, że nie zawsze ją stosujemy. Dlate-
go, zanim wyciągniemy wnioski, zbadajmy sytuację i dopie-
ro wtedy podejmujmy działania. 

zamiast stawiania diagnoz ⇒ sprawdzenie sytuacji 
 

Chwalenie połączone z oceną 
Takie zachowanie jest dla nas całkowicie naturalne, odru-
chowe i wydaje się, że wynosimy je po prostu z dzieciństwa. 
Chwalenie połączone z oceną to przecież nic innego jak wy-
rażenie uznania komuś, kto – w naszej ocenie – nareszcie 
się czegoś nauczył albo zmienił swoje złe nawyki. Ile to raz 
słyszeliśmy w domu „No, nareszcie poszła ci matematyka” 
albo „Własnym oczom nie wierzę, jak pięknie posprzątane”, 
zamiast zwykłego „Gratuluję zdania matematyki” i  „Pięk-
nie sprzątnąłeś”. Wynika to najczęściej z autentycznej chę-
ci docenienia dobrze wykonanej pracy czy zmiany postaw. 
Rzadko jest to podszyte świadomą ironią, jak np. „Świetna 
robota, tego się po tobie nie spodziewałem”, ale efekt za-
wsze jest ten sam: chwalenie połączone z oceną budzi wąt-
pliwości, mówiąc wprost nie działa i może odnieść odwrot-
ny efekt. Takie rozmowy odbywają się również w gabinetach 
lekarskich. Wyobraźmy sobie otyłego pacjenta, któremu le-
karz rekomenduje rzucenie palenia. Przez kilka tygodni nic 
się nie dzieje, aż pewnego dnia pacjent wkracza do gabine-
tu i dumnie oświadcza „Rzuciłem palenie”. I wtedy często ze 
strony lekarza pada odruchowe zdanie „Gratuluję panie Ko-
walski, nie spodziewałem się, że wreszcie się to uda”. Takie 
z założenia westchnienie ulgi i docenienie pacjenta w wie-
lu przypadkach odnosi odwrotny efekt. Pacjent myśli sobie, 
„A kim ja jestem, że miało mi się nie udać?”. By zrozumieć 
tę perspektywę warto wyobrazić sobie, co może czuć lekarz, 
gdy od wdzięcznego pacjenta słyszy „Nie spodziewałem się 
terapia zaproponowana przez pana doktora odniesie taki 
skutek”. Mówiąc krótko: jeśli mamy kogoś pochwalić, to po-
chwalmy go. Po prostu. 

zamiast chwalenia połączonego z oceną ⇒ chwalenie

****
Pamiętajmy, że na szczęście pomiędzy prostotą a pro-

stactwem jest duża przestrzeń i mówiąc w sposób jasny 
i zrozumiały, pozbawiony ozdobników, nie mówimy wcale 
w sposób prymitywny. Pacjenci oczekują czystego prze-
kazu, bo on pomaga w procesie wychodzenia z choroby, 
a to przecież wszystkim nam chodzi.

W kolejnej części przedstawimy następne bariery utrud-
niające komunikację z pacjentem.
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Bariery na drodze  
do porozumienia

W trzeciej części naszego poradnika o dobrej komunikacji z pacjentem w dalszym ciągu 
zajmiemy się barierami, które mogą pojawić się na drodze porozumienia. Wszystko po to, by 
takich przeszkód unikać, a gdy jednak do nich dojdzie wiedzieć, jak sobie z nimi poradzić.

mgr Tomasz Wypych

WSTĘP
Opisaliśmy już krytykowanie, które tylko w pewnych 
sytuacjach jest potrzebne i bywa skuteczne, jednak 
z zasady lekarz nie powinien z niego korzystać, po-
nieważ raczej burzy niż buduje. Zajęliśmy się także 
nadmiernym przeżywaniem trosk pacjentów przez 
personel medyczny, które w  dobrej wierze często 
jest mylone z  oczekiwaną i  potrzebną chorym em-
patią. Zastanawialiśmy się również nad stawianiem 
diagnoz, ale nie tych rozumianych jako medyczne 
rozpoznanie stanu zdrowia chorego, ale pochopne 
wyciąganie wniosków, kiedy bez zbadania przyczyn 
twardo wyrokujemy o zachowaniu pacjenta. Niepra-
widłowe zachowania pacjenta często związane są 
z niewykonywaniem zaleceń, a tym samym lekcewa-
żeniem przez niego procesu leczenia, jednak często 
wynika to także z ważnych przyczyn, niezależnych od 
chorego. Wreszcie rozważaliśmy chwalenie lub ga-
nienie połączone z  oceną. Przecież znacznie lepiej 
brzmi: „Świetnie, że stosuje się Pan do zaleceń” niż: 
„Świetnie, że stosuje się Pan do zaleceń, nie spodzie-
wałem się, że tak szybko Pan to zrobi”, które brzmi 
nieprzyjemnie i  protekcjonalnie zamiast motywują-
co. Podobnie jak odwrotny od zamierzonego skutek 
może odnieść stwierdzenie: „Nie stosuje się Pan do 
zaleceń, nie spodziewałem się tego po Panu”, pro-
wokując od razu do podawania różnych, często nie-
mających uzasadnienia usprawiedliwień.

ROZKAZYWANIE
Kolejnym sposobem komunikowania się, którego 
w codziennych kontaktach z pacjentem nie ma potrze-
by używać, jest rozkazywanie. Oczywiście bywają sy-
tuacje, kiedy pacjentowi po prostu trzeba coś nakazać 
zrobić albo przeciwnie – zabronić określonego postę-
powania. Rozkazywanie to jednak jeden z  najmniej 
skutecznych sposobów dotarcia do chorego. Wynika 
to z prostej przyczyny – podstawowego prawa każde-
go dorosłego człowieka do wolności i autonomii. Wła-
śnie z tego przywileju korzysta większość. Rozkaz na-
rusza samodzielność człowieka i  wzmaga jego opór 
oraz niechęć do współpracy. Co zatem robić, by pa-

cjent posłuchał lekarza i postępował zgodnie z zalece-
niami? Przede wszystkim należy zmienić rozkaz na po-
lecenie. Mechanizm takiej zamiany jest prosty i polega 
na użyciu słowa „proszę”. Część z Czytelników uzna 
to za „oczywistą oczywistość”, ale proszę chwilę po-
myśleć, że w wielu sytuacjach zwyczajnie zapomina-
my o tym słowie. Nie dlatego, że nie chcemy, czy nie 
potrafimy go używać, ale często działamy w  stresie, 
pod presją czasu albo w sytuacji, kiedy załamany cho-
robą pacjent, którego badamy, niechętnie współpra-
cuje. Tymczasem znacznie lepiej brzmi i bardziej sku-
teczne jest zdanie: „Proszę skorzystać z tej propozycji 
leczenia” zamiast: „Musi Pan robić, jak proponuję”, co 
starsi Czytelnicy z pewnością jeszcze pamiętają z sys-
temu opieki zdrowotnej, kiedy to w wielu przypadkach 
pacjent był uciążliwym petentem, a nie pełnoprawnym 
uczestnikiem procesu leczenia. 

GROŻENIE
Grożenie to kolejna fatalna metoda, która ma prowadzić 
do osiągnięcia konsensusu z rozmówcą. Jednocześnie 
od razu zastrzegam, że zdaję sobie sprawę z tego, że 
istnieje duża i  znacząca grupa pacjentów, na których 
nie działają żadne prośby – nawet te powtarzane wie-
lokrotnie i merytorycznie uzasadnione. Wydaje nam się 
wtedy, że nie ma innego sposobu dotarcia do chorego 
niż groźba. Właśnie dlatego padają zdania: „Jeśli Pan 
tego nie zrobi, nasza współpraca może wyglądać ina-
czej” albo „Jeśli natychmiast nie rzuci Pan palenia, stra-
ci 10 lat życia”. To ostatnie zdanie wypowiedział pewien 
pulmonolog wobec pacjenta, który w żaden sposób nie 
stosował się do zaleceń. W odpowiedzi usłyszał: „Panie 
Doktorze, jeśli tych 10 lat jest pomiędzy sześćdziesią-
tym a siedemdziesiątym rokiem życia, to ja się całkowi-
cie zrzekam”. Lekarz jednak się nie poddawał, ponie-
waż zależało mu na zdrowiu i życiu pacjenta – dlatego 
zapytał: „Rozumiem, nie będę już więcej pana przeko-
nywał, jest pan przecież świadomy i dorosły. Proszę mi 
powiedzieć, co słychać u pana córki?” Pacjent zaczął 
opowiadać o swojej córce, wnuku i  rodzinnym szczę-
ściu. Wtedy lekarz podsumował wypowiedź podopiecz-
nego: „Widzę, że jest pan dumnym ojcem i dziadkiem. 
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To zrozumiałe, że chciałby Pan jak najdłużej uczestni-
czyć w życiu córki. Konsekwencją Pana choroby może 
być jednak znaczne pogorszenie komfortu życia i wtedy 
nie Pan córce, ale ona Panu będzie musiała pomagać”. 
Okazało się, że trafił w sedno. Pacjent, po chwili ciszy, 
jeszcze raz zapytał, czy odejście od nałogu jest tak bar-
dzo istotne, a po zapewnieniach lekarza i zaprezento-
waniu przez niego konsekwencji, zadeklarował, że rzuci 
palenie. Co zadziałało w  tym przypadku? Pulmonolog 
w mniej lub bardziej świadomy sposób najpierw stra-
szył pacjenta, a potem pokazał mu konsekwencje nie-
rozsądnego zachowania. Człowiek tak już jest bowiem 
skonstruowany, że groźba działa na niego mniej sku-
tecznie i trwale niż konsekwencje, które trzeba mu tylko 
zobrazować w odpowiedni sposób. Jak Państwo widzą, 
jest to praca na niuansach. Trudna, ale warto ten wysi-
łek podjąć. Zatem zamiast grozić, zawsze należy poka-
zywać konsekwencje. 

MORALIZOWANIE
Moralizowanie to skłonność, którą posiada wielu z nas. 
Wynosimy ją często z domu, kiedy bezradni wobec na-
szych wybryków albo nieposłuszeństwa rodzice obda-
rzali nas umoralniającymi historiami, w  których lawina 
nieszczęść spadała na tych, którzy nie stosowali się do 
wydawanych poleceń czy nie przestrzegali zasad – nie 
zawsze zresztą sensownych. Po takim „przemówieniu” 
rodzice osiągali jednak najczęściej efekt odwrotny do 
zamierzonego. Po kilku zdaniach nudnego spiczu wyłą-
czaliśmy się, a tego typu „dydaktyczne mówki” nazywa-
liśmy „syndromem ględzącego dziadunia”. Niestety bar-
dzo często podobny błąd powtarzali potem nauczyciele, 
a nierzadko również nasi przełożeni w pierwszej pracy. 
Zwykle takie moralizowanie zaczyna się od zwrotów: 
„Gdyby każdy postępował jak Pan, to….” albo „Gdyby 
nikt nie przestrzegał zasad, świat…..” – tu następował 
opis istnej Apokalipsy. Tymczasem wystarczyło zasto-
sować prosty zabieg – zamiast umoralniać czy uogól-
niać można powiedzieć na przykład: „Oszem, może 
Pan dalej nie przestrzegać zasad, ale moje doświadcze-
nie i doświadczenia pacjentów, których leczę, pokazują, 
że taki sposób postępowania nie prowadzi do dobrych 
efektów”. Od razu słychać różnicę, prawda? Po pierw-
sze – nikt nie kwestionuje prawa pacjenta do posiadania 
własnego zdania („…może Pan dalej nie przestrzegać za-
sad”). Nikt również nie moralizuje (nie pada przecież za-
bójcze dla porozumienia: „gdyby tak każdy pacjent…”). 
Jest za to pokazanie konsekwencji („….nie prowadzi do 
dobrych efektów”), a przede wszystkim podkreślenie do-
świadczenia z pracy z pacjentami. A przecież to dla cho-
rego jest najważniejsze, bowiem traktuje on lekarza ja-
ko eksperta i praktyka. Tak więc zamiast moralizowania, 
informujmy pacjentów o swoich medycznych doświad-
czeniach. Z pewnością wzmocnimy swój autorytet i wolę 
chorego do postępowania zgodnie z naszymi zalecenia-
mi, opartymi na najlepszej wiedzy.

STAWIANIE ZBYT WIELU  
LUB NIEWŁAŚCIWYCH PYTAŃ
Sztuka zadawania pytań to jedna z najtrudniejszych 
umiejętności w  pracy z  pacjentem, dlatego w  przy-
szłości warto poświęcić jej osobny artykuł. Tutaj po-
damy dwie podstawowe zasady, gotowe do użycia 
od zaraz. Przede wszystkim pacjentów nie można za-
sypywać dużą ilością pytań, zadawanych praktycznie 
jednocześnie jedno po drugim. Taka sytuacja może 
się zdarzyć z powodu pośpiechu, bo nierzadko lekarz 
nie ma wystarczająco dużo czasu na spokojną i rze-
czową rozmowę z pacjentem. Kolejnym powodem do 
zadania kilku dodatkowych pytań jest uzasadniona 
chęć doprecyzowania wypowiedzi pacjenta, zwłasz-
cza gdy pacjent jest nieprecyzyjny albo w  udziela-
nej odpowiedzi porusza kilka wątków, chcąc poka-
zać pełny kontekst sytuacji, w jakiej się znajduje. Bez 
względu na wszystko musimy zadać jedno pytanie 
i cierpliwie czekać do końca odpowiedzi. Duża liczba 
pytań, zadawanych od razu, sprawi, że pacjent po-
czuje się niekomfortowo, jakby w  roli przesłuchiwa-
nego. My natomiast nie zbliżymy się do odpowiedzi, 
a być może, jeśli usłyszymy kilka potrzebnych infor-
macji jednocześnie, to jedną, tę najbardziej istotną, 
przeoczymy.

SUGEROWANIE ODPOWIEDZI
Drugą zasadą, o  której należy pamiętać, jest to, by 
w pytaniu nie sugerować odpowiedzi. To niestety czę-
sto się zdarza, ponieważ znamy dziedzinę medycy-
ny, którą się zajmujemy, pacjenta, przebieg choroby 
i wiele innych szczegółów. Wtedy w naturalny sposób, 
zamiast zapytać pacjenta, np. „Jak się pan czuje?”, 
pomagamy mu w  odpowiedzi, oczywiście w  jak naj-
lepszej wierze, stwierdzając: „Jest pan zmęczony, ale 
przez pierwsze dwa tygodnie leki, które pan zażywa, 
powodują pewną męczliwość”. W odpowiedzi jednak 
słyszymy, że zmęczenie wynika z upału, a nie zażywa-
nia leków. Może zdarzyć się zresztą odwrotnie, kiedy – 
zachęcając pacjenta – tę otwartość zauważamy: „Jest 
pan zmęczony, widzę, że upały dały się panu we zna-
ki”, po czym pacjent odpowiada: „Upał, panie dokto-
rze, znoszę dobrze, ale te leki jakoś źle na mnie wpły-
wają”. W  obu przypadkach nie budujemy swojego 
autorytetu i nie dowiemy się, jaki jest rzeczywisty stan 
pacjenta.

PODSUMOWANIE
Zgodnie z rekomendacją z poprzednich części, istot-
ną kwestią komunikacji z  pacjentem jest pamiętanie 
o  tym, że to, co działa, musi być czytelne, nieskom-
plikowane i  zrozumiałe. Proste nie znaczy prostac-
kie, a pacjent bardziej niż pokazu elokwencji i erudycji 
oczekuje rozwiązań. 

W  kolejnej części przedstawimy następne bariery 
utrudniające komunikację z pacjentem.
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Bariery na drodze  
do porozumienia II

W kolejnej części naszego poradnika o dobrej komunikacji z pacjentem w dalszym ciągu 
będziemy zajmowali się barierami, które uniemożliwiają porozumienie pomiędzy lekarzem  
a pacjentem. Hołdując zasadzie „bez dobrego przekazu nie ma dobrego leczenia” zajmiemy 
się tym wszystkim co ten przekaz może zakłócić.

mgr Tomasz Wypych

UDZIELANIE RAD
Pewnie wielu Czytelników zapyta, co jest złego 
w  udzielaniu rad? W  sytuacjach codziennych udzie-
lanie jest akceptowalną formą komunikacji, jednak 
w  sytuacjach wyjątkowych, trudnych, czasami eks-
tremalnych i  stresujących, a  taką właśnie jest choro-
ba, ze skutecznością dawanych rad bywa różnie. Ra-
da ma bowiem to do siebie, że bardzo często zamyka 
pacjenta na proces porozumienia, a  nawet leczenia. 
Przede wszystkim nie każdy chce, aby mu radzono, 
nawet jeśli obiektywnie widać, że sam nie radzi sonie 
z problemami i rozterkami związanymi z chorowaniem. 
Wiele osób nie lubi rad, nawet od lekarza, bo przez 
całe życie ktoś dawał im „dobre rady”, które często 
okazywały się nie najlepsze. Nie bez powodu postać 
„Wujka Dobra Rada” jest bohaterem wielu kabareto-
wych skeczy i synonimem sympatycznego, ale jednak 
marudy. Często pytamy kogoś o radę wyłącznie z na-
dzieją, że potwierdzi nasze własne myśli, a to w proce-
sie leczenia nie zawsze jest możliwe. Wreszcie zdarza 
się, że rady słyszymy w sytuacji, w której nie chcemy 
ich słyszeć i wtedy zupełnie nie działają.

Co zatem robić? Ludzie od rad znacznie lepiej przyj-
mują porady. Jaka jest między nimi różnica? Pozor-
nie niewielka, a  w  rzeczywistości zasadnicza. Rada 
nie pozostawia człowiekowi praktycznie możliwości 
wyboru. Przez odbiorcę odbierana jest jako „inwa-
zyjna”, w zasadzie jak rozkaz, a ten jak wiemy w ko-
munikacji opartej na partnerstwie jest nieskuteczny. 
Natomiast porada daje możliwość wyboru i podjęcia 
decyzji. A  to przecież ważne, bo dobra współpraca 
z  pacjentem to także dawanie mu – wtedy kiedy to 
jest możliwe – prawa do wyboru. Takie „współdecy-
dowanie” wzmacnia motywację chorego do leczenia, 
współpracy z lekarzem, przyjęcia i stosowania się do 
proponowanej terapii. 

W jak więc sposób udzielać porad? Przede wszyst-
kim nie powinno się narzucać. Znacznie bardziej 
efektywne jest sugerowanie, proponowanie, a  na-
wet podpowiadanie. W czasie spotkania z pacjentem 
warto stworzyć takie warunki, aby było ona rodzajem 

rozmowy, wymiany informacji, wiedzy i  wzajemnych 
oczekiwań. 

Nie warto również używać zwrotów typu „musisz, po-
winieneś, koniecznie, trzeba, należy”. Prawda jest bo-
wiem taka, że podstawowym i  uświadomionym pra-
wem dorosłego człowieka jest prawo do wolności, 
decydowania o sobie i postępowania według zasad, 
które najpierw sam zaakceptuje. Dlatego system „na-
kazowo – rozdzielczy” nie sprawdza się w medycynie, 
podobnie jak nie sprawdził się w gospodarce. 

Lekarz nie powinien też grać roli nauczyciela, czy 
mówić z pozycji osoby wywyższającej się , co nieste-
ty cały czas się w  medycynie zdarza. Warto, aby le-
karz przyjął pozycję eksperta traktującego pacjenta po 
partnersku i z tej perspektywy prowadził z nim rozmo-
wę. Porady łatwiej przyjmuje się od ludzi, których uwa-
żamy za równych sobie niż od  tych, którzy  uważają 
się za  lepszych, ale również gorszych. I oczywistość, 
o której niekiedy zapominamy: najbardziej ufamy tym, 
których uważamy za fachowców. A fachowcem i eks-
pertem jest nie ten, kto wie dużo, ale ten, kto tą wiedzą 
w razie potrzeb potrafi się dzielić. Nie mówmy zatem 
pacjentowi „Musi pan zerwać z  tymi nawykami”, ale 
zaproponujmy by to zrobił, pozostawiając mu przy tym 
prawo do wyboru „Oczywiście nadal pan może brać 
wszystkie leki na raz, ale doświadczenie pokazuje, że 
lepiej zażywać je we właściwych odstępach. Wyjaśnię 
jak to robić”. 

ODWRACANIE UWAGI
Tutaj również część z  Państwa może zapytać, kto 
w czasie rozmowy z pacjentem odwraca uwagę od po-
ruszanego tematu? Z wyjątkiem sytuacji nadzwyczaj-
nych, kiedy chcemy zyskać na czasie, rzeczywiście 
celowo nie odwracamy uwagi rozmówcy. Niestety bar-
dzo często robimy to w sposób nieświadomy. Dzieje 
się tak w sytuacji, kiedy chcąc udzielić pacjentowi jak 
najlepszej odpowiedzi na zadawane przez niego py-
tania, albo chcąc jak najpełniej przedstawić sytuację 
poruszamy wiele zagadnień, wątków, podajemy dużą 
ilość danych, wyników badań i  szczegółów. Po pew-
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nym czasie nasz rozmówca nie jest w stanie nadążyć 
za tym, co słyszy. Zwłaszcza, jeśli jest w sytuacji stre-
su, a  podawane dane zawierają dużo specjalistycz-
nych zwrotów. Nawet jeśli nasz pacjent jest osłuchany 
z medycznymi zwrotami i wie o swojej chorobie i lecze-
niu dużo, to i tak nie jest lekarzem i nie posiada zasobu 
wiedzy lekarza, kompetencji i doświadczeń z zakresu 
medycyny. Doświadczeni specjaliści wiedzą, że takie 
„zasypywanie” pacjenta szczegółami ma przyczynę 
w empatii wobec pacjenta, zaangażowaniu w proces 
leczenia i autentyczną chęć pomocy. Tym trudniejsze 
bywa w pierwszej chwili do zauważenia i tym bardziej 
musimy…. zdawać sobie z  tego sprawę. Jeśli jeste-
śmy już przy kwestii odwracania uwagi to pamiętajmy 
o  tym, że człowiek znajdujący się w czasie rozmowy 
w  sytuacji niekomfortowej wysyła określone sygnały. 
Jednym z  nich jest właśnie odwracanie uwagi leka-
rza od problemu. Kiedy zatem usłyszymy od pacjen-
ta „Panie doktorze chciałem tylko na chwilę przerwać 
i zapytać, czy, czy rejestracja jest czynna w sobotę… 
czy w  szpitalnym sklepie można kupić piżamę?” lub 
inne zdanie zupełnie niezwiązane z tematem rozmowy, 
to możemy mieć pewność, że pacjent w  ten sposób 
prosi o chwilę przerwy albo o to, by trudne informacje 
przekazać mu w innej formie. Proszę wybaczyć nam to 
szkolne porównanie, ale to sytuacja podobna trochę 
do tej, kiedy wagarowicz przyprowadzony do dyrekto-
ra szkoły w trakcie rozmowy mówi „Bardzo ładny dłu-
gopis panie dyrektorze, gdzie pan go kupił, bo chcia-
łem kupić taki na imieniny tacie”. 

LOGICZNE ARGUMENTOWANIE
Wydawałoby się, że logiczne argumentowanie powin-
no wyłącznie pomagać w rozmowie z pacjentem. Bo 
zarówno logika jak i argumenty to filary racjonalnego 
postępowania, a bez racjonalizmu nie może być mowy 
o skutecznej medycynie. Zdarzają się jednak sytuacje, 
które pacjenci nazywają „kumulacją” (w domyśle: nie-
szczęść), kiedy logika i argumenty niewiele mogą po-
móc, a czasami wręcz nawet zaszkodzić. Wyobraźmy 
sobie taką o  to sytuację. Do gabinetu wchodzi lekko 
spóźniony pacjent, lekarz miło go wita i zadaje pytanie 
„Co wydarzyło się od ostatniej wizyty?”. I w odpowie-
dzi słyszy opis ciągu nieszczęśliwych wypadków „Pa-
nie doktorze, aż strach opowiadać. W nocy mieliśmy 
awarię wody i praktycznie nie spałem. Rano jechałem 
na wizytę do pana doktora, schodzę do samochodu 
i zorientowałem się, że nie mam kluczyków do samo-
chodu. Udało mi się złapać taksówkę i kiedy przyszło 
do płacenia zdałem sobie sprawę z  tego, że razem 
z kluczykami zapodziałem portfel. Nie chcę nawet po-
wtarzać panu doktorowi rozmowy ze zdenerwowanym 
taksówkarzem.” W  takiej sytuacji ostatnią rzeczą, ja-
ką chce usłyszeć pacjent to logiczny argument w sty-
lu „Proszę się nie martwić, statystycznie rzecz biorąc 
praktycznie niemożliwe jest by w ciągu kolejnej minu-

ty spotkała pana następna trudna sytuacja”. Co zatem 
robić, skoro w  poprzednich artykułach pisaliśmy, że 
pacjentowi nie jest potrzebne wyłączne emocjonalne 
przeżywanie z  nim problemów, ale wyrażenie współ-
czucia i przejście do działania? W tym przypadku jed-
nak lepszy efekt odniesie powstrzymanie się od dawa-
nia nawet najbardziej racjonalnych porad i pozwolenie 
pacjentowi by dał upust emocjom. Dajmy mu prawo 
do kilku chwil narzekania. 

PODSUMOWANIE
Po pierwsze zawsze należy unikać uspokajania z wy-
korzystaniem zdania „Tylko proszę się nie denerwo-
wać”. Wszyscy wiemy jak odwrotny może ono odnieść 
efekt. Zamiast tego powiedzmy „Zdaję sobie sprawę 
z tego, że nasza rozmowa może być trudna, ale zrobię 
wszystko by przebiegła spokojnie”. Po drugie tradycyj-
nie zaapeluję, by pamiętali Państwo o  tym, że istotą 
efektywnej komunikacji z pacjentem jest świadomość 
tego, że to co działa musi być czytelne, nieskompliko-
wane i zrozumiałe. Proste nie znaczy prostackie, a pa-
cjent bardziej od pokazu elokwencji i erudycji oczekuje 
rozwiązań. 

W następnej części opowiemy o  złotych zasadach 
komunikacji z pacjentem.
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Złe nawyki  
i dobre praktyki

Dotychczas w naszym poradniku o dobrej komunikacji omówiliśmy bariery, jakie mogą 
pojawiać się na drodze do porozumienia pomiędzy lekarzem a  pacjentem. Dzisiaj 
opowiemy o tym, z czego warto korzystać, by to porozumienie osiągnąć, oraz dlaczego 
nie zawsze to się udaje. 

mgr Tomasz Wypych

Warto pamiętać o tym, że każda wypowiedź 
ma co najmniej dwa wymiary. Pierwszy to 
treść, czyli informacja, którą bezpośred-

nio przekazujemy, np. „Leczenie przynosi efekty”. 
Drugi to wymiar relacyjny, pokazujący uczucia mó-
wiącego do drugiej osoby. A te uczucia mogą być 
różne, od sympatii poprzez życzliwą lub nieżyczli-
wą obojętność do niechęci, od poczucia spokoju 
do poczucia niepokoju. Jak wiadomo, popadanie 
w skrajności nie jest stanem obcym wielu ludziom, 
dlatego relacyjny wymiar wypowiedzi jest tak bar-
dzo istotny. Wielu badaczy twierdzi nawet, że cza-
sami ważniejsze jest nie to, co mówimy, ale jak 
mówimy. Prawda leży pewnie pośrodku, ale tutaj 
warto powiedzieć o jeszcze jednym wymiarze wy-
powiedzi: czasowym. I nie chodzi tylko o długość 
trwania wypowiedzi, ale o odpowiedni czas, porę, 
moment, by pacjentowi przekazać istotną wiado-
mość. To bardzo ważne, by kluczowe dla leczenia 
słowa padły w takiej chwili lub na takim etapie roz-
mowy, by dla osoby leczonej były istotne, znaczą-
ce i przekładały się na działanie.

ZŁE NAWYKI 
Każda wypowiedź jest również przetwarzana przez 
słuchacza. Takie przetworzenie następuje w  mo-
mencie przekształcenia komunikatu przez osobę 
słuchającą, który stara się go zrozumieć. Z  prak-
tycznego punktu widzenia można przyjąć, że odby-
wa się ono w dwu etapach. W pierwszym odbiorca 
otrzymuje komunikat, a w drugim zaczyna właśnie 
go przetwarzać. Wpływ na to ma własna ocena uży-
tych symboli oraz doświadczenie. Całość można 
podsumować starym, ale nadal aktualnym stwier-
dzeniem, że ludzie słyszą to, co chcą usłyszeć. 

Z  naturalnego przetwarzania informacji mo-
gą brać się zachowania, które nie sprzyjają po-
rozumieniu się. Jednym z nich jest „kłótnia w mil-
czeniu”. To niezrozumienie tego, co mówi osoba 
mówiąca, i poszukiwanie w myślach możliwych za-
rzutów dla błędnie zrozumianego przekazu. Mó-

wienie z założeniem, że słuchacz i tak błędnie nas 
zrozumie. Atak mentalny, czyli utrzymywanie przez 
mówcę albo słuchacza, że wie lepiej, co miała na 
myśli osoba mówiąca. W gabinecie lekarskim mo-
że zdarzyć się również reagowanie obronne w po-
staci braku uwagi lub braku zrozumienia dla tego, 
co lekarz ma do powiedzenia. Najczęściej spowo-
dowane jest to tym, że pacjent czuje się zagrożony 
czymś, co powiedział lub zrobił lekarz. Dochodzi 
również do skupiania się na rzeczach nieistotnych. 
I  tutaj niestety często błędy nieświadomie popeł-
nia personel medyczny, mówiąc w taki sposób, że 
uwaga słuchacza zostaje skierowana na nieistot-
ne szczegóły, takie jak ubiór, akcent, wygląd fizycz-
ny pacjenta. Wreszcie może dojść do mimowolne-
go odchodzenia od tematu poprzez zmienianie 
go, bez zwracania uwagi na pacjenta. Wynika to 
często z  braku odpowiedniego czasu na rozmo-
wę, a  przejawia się brakiem spójności pomiędzy 
tym, co było powiedziane wcześniej, a tym, co jest 
mówione obecnie. Rzeczą ludzką jest również słu-
chanie albo mówienie pozorne. Zdarza się to w sy-
tuacji stresu, zmęczenia, przepracowania albo po 
prostu by dać sobie czas na przygotowanie się do 
mającej za chwilę nastąpić bardziej istotnej czę-
ści wypowiedzi. Udajemy wtedy, że słuchamy ak-
tywnie, wypowiadając się, podczas gdy myślimy 
o czymś innym. 

DOBRE PRAKTYKI
By zmniejszyć ryzyko wystąpienia barier albo błę-
dów w komunikacji, opracowano kilka zasad. 

• Reguła jakości
Mów prawdę, a przynajmniej to, co się nią wydaje. 
Na pierwszy rzut ucha zasada ta wydaje się pra-
wie zaproszeniem do kłamstwa lub co najmniej 
manipulacji, jednak nic bardziej mylnego. Chodzi 
w niej o to, by nie tłumaczyć się z rzeczy, na któ-
re nie mamy wpływu, tylko w sposób merytorycz-
ny wyjaśniać, z czego one wynikają. To szczegól-
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nie ważne w medycynie, bo jak wiadomo, choroby 
mają swój postęp w czasie, na wyniki również czę-
sto trzeba dłużej poczekać. Wyobraźmy sobie sy-
tuację, w której wypisujemy pacjentowi receptę na 
lek. Pacjent pyta, czy ten lek jest w dostępny w ap-
tece. Potwierdzamy, bo sprawdziliśmy to. Pacjent 
udaje się do apteki, gdzie dowiaduje się, że tego 
leku nie ma, bo były tylko dwa opakowania i zosta-
ły już wydane innemu pacjentowi. „Nasz” pacjent 
wraca do gabinetu i z uzasadnioną pretensją albo 
żalem mówi: „Leku w aptece nie ma, a pan doktor 
przecież mówił, że jest”. Wtedy zamiast tłumaczyć 
się, że nie mamy wpływu na to, co dzieje się w ap-
tece, albo zapewniać, że gdyby to od nas zależa-
ło, lek byłby na pewno, wyjaśniamy: „Kiedy pyta-
łem w aptece, lek był dostępny. W chwili, kiedy pan 
przyszedł, leku zabrakło. Podobnie jak panu jest 
mi przykro z  tego powodu”. Ta zasada znakomi-
cie sprawdza się, kiedy w przebiegu choroby stan 
pacjenta ulega zmianie. Często zdarza się, że pa-
cjent zarzuca lekarzowi, że poinformował go nie-
zgodnie ze stanem faktycznym. „Jeszcze nie tak 
dawno mówił pan doktor, że wszystko zmierza ku 
lepszemu, a  teraz znowu, że jest gorzej. To cze-
go mam się trzymać?”. I wtedy właśnie należy wy-
jaśnić: „Nie ma sprzeczności w  moich wypowie-
dziach. W  momencie, kiedy informowałem Pana 
o  tym, że jest lepiej, wyniki badań właśnie to po-
twierdzały. Choroba jednak, tak jak nasze życie, to-
czy się w czasie i najnowsze wyniki pokazują coś 
innego. Zaraz podejmiemy decyzję, jak dalej Pana 
leczyć”. 

• Reguła ilości
Mówi ona wprost o tym, by przekazywać dokładnie 
tyle, ile trzeba – ani mniej, ani więcej. Nie ma sensu 
podawanie wielu szczegółów, które nie tylko nie-
wiele wnoszą, ale mogą odwrócić uwagę słucha-
cza od najważniejszych treści i sensu wypowiedzi. 
Ważne jest również, by kontrolować czas wypo-
wiedzi. Ludzie łatwiej przyjmują i  więcej rozumie-
ją z kilku krótszy wypowiedzi niż z jednej dłuższej, 
która nierzadko zamienia się w monolog. Stąd już 
tylko krok do tyrady, a jak wiadomo, w komunika-
cji z pacjentem monolog, a tym bardziej tyrada czy 
perorowanie, nie działają albo odnoszą skutek od-
wrotny do zamierzonego. 

• Reguła odniesienia
Mówienie na temat wydaje się oczywiste, ale prze-
cież nie zawsze się udaje. Choćby wtedy, kiedy 
pacjent pyta, czy będzie brał udział w programie 
lekowym albo czy może być przyjęty od razu na 
oddział, a  lekarz udziela nie tylko odpowiedzi na 
pytanie główne, ale by wyjaśnić kontekst, zaczyna 
mówić o systemie opieki zdrowotnej, sytuacji szpi-

tala czy służby zdrowia. Z jednej strony to dobrze, 
by pacjent wiedział, w  jakich okolicznościach jest 
leczony, ale czasami te informacje do niczego mu 
nie są potrzebne, nie jest nimi zainteresowany al-
bo przyjmuje je ze smutkiem, troską i niepokojem, 
a przecież już sama choroba jest wystarczającym 
powodem do zmartwień. 

• Reguła sposobu
Zasada zachęca do tego, by mówić jasno, bez 
upiększeń i zbędnych dygresji. Na ozdobniki, ba-
rokowy styl i  popisy krasomówstwa w  ochronie 
zdrowia, a już szczególnie w komunikacji z pacjen-
tem nie ma miejsca. Oczywiście pacjent ma prawo 
wypowiadać się kwieciście, ale personel medycz-
ny, który przecież nie tylko leczy, ale także opie-
kuje się chorym, musi mówić w  sposób czytelny, 
nie zmuszając do interpretacji lub domyślania się, 
co tak naprawdę lekarz miał na myśli. To bardzo 
ważne, bo przecież zdarza się, że pacjent przeję-
ty swoim stanem i  tak szuka drugiego dna, czyta 
między wierszami, nawet jeśli wszystko, co ważne, 
zostało przekazane.

• Reguła spójności 
Należy mówić tak, aby zachować wewnętrzną lo-

gikę. Czasami nie zachowujemy jej z powodów jak 
najbardziej szlachetnych w  założeniu. Po prostu 
w  rozmowie za bardzo podążamy za pacjentem, 
nie chcemy sprawiać mu dyskomfortu albo zde-
motywować. „Panie Kowalski, jestem niezadowo-
lony z tego, jak pan stosuje się do zaleceń, i w za-
sadzie nie wiem, jak panu pomóc, ale zrobimy tak 
i tak”. Proszę wierzyć, że pacjent nie wie, czy lekarz 
chce i wie, jak ma pomóc. Zdarza się również, że 
system i okoliczności, w jakich funkcjonujemy, nie 
pozwala nam na takie działania, które uznajemy 
za wskazane, właściwe lub optymalne. Wtedy wy-
powiedź rozpoczętą od zwrotu „Pomożemy panu” 
uzupełniamy o  zastrzeżenie „chociaż niekoniecz-
nie tak, jak by można to było zrobić w 100 procen-
tach”. Takie uprzedzenie pacjenta wydaje się oczy-
wiste i uzasadnione, ale nie do końca logiczne. 

• Reguła współpracy
Potwierdza ona to, co jest oczywiste dla wszystkich 
świadomych swojej roli lekarzy, pielęgniarek i całe-
go personelu medycznego – należy współdziałać 
z  odbiorcą, wchodzić w  interakcje, pytać, odpo-
wiadać, parafrazować, podsumowywać – jednym 
słowem: rozmawiać. Bo rozmowa jest właśnie tym, 
czego oczekuje pacjent, i tym, co najlepiej zbudu-
je relacje pomiędzy nim i  lekarzem. A  jak wiado-
mo, bez relacji nie ma szans na skuteczne lecze-
nie, profilaktykę, rehabilitację i współpracę opartą 
na dobrym partnerstwie. 
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Wzajemne zrozumienie

„Kiedy jedna osoba komunikuje się z drugą, ta druga zawsze mniej lub bardziej rozumie, 
jakie znaczenie miał komunikat tej pierwszej. Mniej lub bardziej”.

John Fiske
brytyjski kulturoznawca i ekspert ds. komunikacji

mgr Tomasz Wypych

Tu właśnie tkwi sedno problemu: właściwe przekaza-
nie tego, co chcemy powiedzieć, i właściwe zrozu-
mienie tego, co ktoś chce nam powiedzieć. Psycho-

logia definiuje komunikowanie się jako porozumiewanie 
się ludzi, którzy wchodzą ze sobą w interakcje i oddziałują 
na siebie nawzajem. 

Treść i kontekst
Komunikowanie to znacznie więcej niż słowa, które wypo-
wiadamy. Te formułują tylko małą część naszej ludzkiej eks-
presji. Poza słowami, czyli treścią przekazu (odgrywającą 
zresztą bardzo małe znaczenie w  procesie komunikacji), 
mamy jeszcze kontekst przekazu (ton i  tempo mówienia, 
postawa, gesty, mimika). Kontekst mówi, „jak” się komu-
nikujesz. Ma on ogromne znaczenie. Każdy z nas wyraża 
wiele znaczeń w codziennej konwersacji, prawdopodobnie 
dysponujemy co najmniej tuzinem sposobów powiedzenia 
słowa „nie”, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Do-
piero połączenie przekazu i kontekstu tworzy znaczenie ko-
munikacji. 

Nowa jakość
Kiedy komunikujemy się z drugą osobą, odbieramy jej od-
powiedź i reagujemy swoimi myślami i uczuciami. Bieżące 
zachowanie generowane jest przez wewnętrzną odpowiedź 
na to, co widzimy i słyszymy. Dzięki zwróceniu uwagi na dru-
gą osobę wiemy, co mamy następnie powiedzieć czy zro-
bić. Partner odpowiada na nasze zachowanie w  ten sam 
sposób. Każda informacja rodzi nową jakość. Przepływu in-
formacji nie można cofnąć. Możemy zaprzeczać, interpreto-
wać, wyjaśniać, uzupełniać, tłumaczyć, dodawać, zmieniać, 
poszerzać, pogłębiać, podawać przykłady, naszkicować sy-
tuację itp., ale nigdy nie możemy wrócić do poprzedniego 
stanu. Dlatego często zdarza nam się stwierdzić: Nie tak to 
chciałem powiedzieć…

Szacunek
Pamiętajmy, by zawsze okazywać rozmówcy szacunek. Bez 
względu na sytuację, każdą osobę, z którą prowadzimy roz-
mowę, należy traktować jako ważną, bo takie zachowanie 
skłania do wzajemności. Musimy wypowiadać się jasno 
i rzeczowo. Po prostu – prowadząc rozmowę, należy komu-

nikować się w sposób czytelny dla drugiej osoby. Treść wy-
powiedzi powinna być dostosowana do sytuacji z użyciem 
powszechnie znanego słownictwa. Warto również prze-
strzegać zasady nieformułowania przedwczesnych ocen. 
Tendencja do oceniania, zaprzeczania, potwierdzania, za-
nim się dobrze zrozumie cały sens wypowiedzi, bywa częstą 
przeszkodą w skutecznym porozumiewaniu się. Zanim do-
konamy oceny sytuacji, wcześniej należy wysłuchać nasze-
go rozmówcy do końca. Obserwujmy również zachowania 
niewerbalne naszego rozmówcy, bo mogą być one źródłem 
istotnych informacji o  jego odczuciach odnośnie do sytu-
acji, w której się znalazł. Nie należy lekceważyć jakichkol-
wiek oznak niezgody z przekazywaną treścią, gdyż prowa-
dzi to do braku porozumienia. 

Różnica zdań jest wartością
Nie bójmy się też różnicy. Często w emocjach zdarza się, 
że rozmówcy tak mocno bronią swojego stanowiska, że 
nie dostrzegają innych korzyści wynikających ze stanowi-
ska współrozmówcy. Obie strony mają prawo różnić się 
w poglądach, jednak warto czasem spojrzeć z perspek-
tywy rozmówcy. 

O doskonałym procesie komunikacji międzyludzkiej moż-
na byłoby powiedzieć wówczas, gdyby w efekcie tego pro-
cesu w umyśle odbiorcy powstał identyczny obraz jak ten, 
który istnieje w umyśle nadawcy lub – innymi słowy – gdy-
by komunikat odebrany przez odbiorcę miał takie samo 
znaczenie, jak komunikat wysłany przez nadawcę. Nie jest 
to jednak możliwe, dlatego warto wiedzieć, czego unikać. 
Przedstawiamy to w tabeli poniżej. 

Warunki porozumienia
By dojść do porozumienia, co w leczeniu jest wręcz nie-
zbędne, trzeba zastanowić się, skąd się biorą spory, 
a czasami nawet ostre wymiany zdań pomiędzy lekarzem 
a pacjentem. Najczęściej wygląda to tak, że każda osoba 
mówi swoje i denerwuje się, że druga strona jej nie rozu-
mie. Powoduje to tylko zaostrzenie kłótni. Ale często po-
dobnie wygląda to w mniej emocjonujących sytuacjach. 
Przekazujemy nasz komunikat – np. na temat zaleceń do-
tyczących dalszej terapii (mówimy, piszemy, pokazujemy 
itd.) – i wydaje nam się oczywiste, że druga strona powinna  
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JEDYNY FILGRASTYM 
W OPAKOWANIU             AMPUŁKO-STRZYKAWEK1
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Osłonę igły zabezpieczającą  
pacjenta przed zakłuciem2

Przechowywanie poza lodówką  
w temperaturze pokojowej (do 25˚C)2

W zestawie dołączony gazik  
do dezynfekcji, potrzebny  
do wykonania wstrzyknięcia2

1. Jedyny wśród filgrastymów dostępnych w obrocie w Polsce 7 PFS (na podstawie danych IQVIA 06/2021).
2. ChPL Accofil z 10.06.2021 r.
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Accofil (filgrastym) 30 mln j./0,5 ml, Accofil 48 mln j./0,5 ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji w ampułko-strzykawce. Każdy ml roztworu zawiera odpowiednio: 60 milionów jednostek (mln j.) (co odpowiada 600 mikrogramom [μg]) filgrastymu / 96 milionów jednostek (mln j.) (co odpowiada 960 mikrogramom [μg]) 
filgrastymu. Każda ampułko-strzykawka zawiera odpowiednio: 30 mln j. (co odpowiada 300 mikrogramom filgrastymu w 0,5 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji) / 48 mln j. (co odpowiada 480 mikrogramom filgrastymu w 0,5 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji). Wskazania do stosowania. Accofil jest wskazany w celu 
skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania neutropenii z gorączką u pacjentów otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) oraz w celu skrócenia czasu trwania 
neutropenii u pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których występuje zwiększone ryzyko przedłużonej ciężkiej neutropenii. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego Accofil są podobne u dorosłych i dzieci otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi. 
Accofil jest wskazany do stosowania w celu mobilizacji komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. peripheral blood progenitor cells, PBPC). U dzieci lub dorosłych pacjentów z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenią z bezwzględną liczbą neutrofili (ANC) ≤0,5 x 109/l oraz ciężkimi lub nawracającymi zakażenia-
mi w wywiadzie, długotrwałe podawanie produktu leczniczego Accofil jest wskazane w celu zwiększenia liczby neutrofili i zmniejszenia częstości i czasu trwania objawów związanych z zakażeniem. Accofil jest wskazany w leczeniu przewlekłej neutropenii (ANC ≤1,0 x 109l) u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem wirusem HIV, 
w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, gdy nie można zastosować innych metod leczenia neutropenii. Dawkowanie i sposób podawania. Leczenie produktem leczniczym Accofil należy stosować wyłącznie we współpracy ze specjalistycznym ośrodkiem onkologicznym, posiadającym doświadczenie w leczeniu czynni-
kiem wzrostu kolonii granulocytów (ang. granulocyte-colony stimulating factor, G-CSF) oraz w leczeniu zaburzeń hematologicznych i wyposażonym w odpowiedni sprzęt diagnostyczny. Zabiegi mobilizacji i aferezy należy przeprowadzać we współpracy z ośrodkiem onkologiczno-hematologicznym, posiadającym odpowiednie doświad-
czenie w tej dziedzinie oraz wyposażonym w sprzęt do prawidłowego monitorowania krwiotwórczych komórek progenitorowych. Dawkowanie. Chemioterapia lekami cytotoksycznymi. Zalecana dawka filgrastymu wynosi 0,5 mln j./kg mc./dobę (5 mikrogramów/kg mc./dobę). Pierwszej dawki produktu leczniczego Accofil nie należy 
podawać przed upływem 24 godzin od chemioterapii cytotoksycznej. W randomizowanych badaniach klinicznych substancję stosowano podskórnie w dawce 230 mikrogramów/m2/dobę (4,0 do 8,4 mikrograma/kg/dobę). Filgrastym należy podawać codziennie, aż do ustąpienia przewidywanego nadiru neutrofili oraz powrotu ich 
liczby do wartości prawidłowych. Po chemioterapii stosowanej w leczeniu guzów litych, chłoniaków i białaczek limfatycznych przewiduje się, że czas trwania leczenia spełniający wymienione wyżej kryteria wyniesie do 14 dni. Po indukcji i konsolidacji leczenia ostrej białaczki szpikowej czas trwania leczenia może być znacznie dłuższy 
(do 38 dni) w zależności od rodzaju, dawki i schematu chemioterapii cytotoksycznej. U pacjentów otrzymujących chemioterapię cytotoksyczną, zazwyczaj 1 do 2 dni po rozpoczęciu leczenia filgrastymem występuje przemijające zwiększenie liczby neutrofili. Jednak aby uzyskać trwałą reakcję kliniczną, nie należy przerywać podawa-
nia filgrastymu przed ustąpieniem przewidywanego nadiru i powrotem liczby neutrofili do wartości prawidłowych. Przedwczesne przerwanie leczenia filgrastymem przed osiągnięciem spodziewanego nadiru neutrofili nie jest zalecane. Pacjenci otrzymujący leczenie mieloablacyjne poprzedzające przeszczepienie szpiku. Zalecana 
dawka początkowa filgrastymu wynosi 1,0 mln j./kg mc./dobę (10 mikrogramów/kg mc./dobę). Pierwszą dawkę filgrastymu należy podawać co najmniej 24 godziny po chemioterapii cytotoksycznej i co najmniej 24 godziny po infuzji szpiku kostnego. Po ustąpieniu nadiru neutrofili dobową dawkę filgrastymu należy dostosować 
w zależności od zmian liczby neutrofili według następującego schematu: Liczba neutrofili: >1,0 x 109/L przez 3 kolejne dni, należy: zmniejszyć do 0,5 mln j. /kg mc./dobę (5 µg/kg mc./dobę), następnie, jeśli ANC pozostaje >1,0 x 109/L przez następne 3 kolejne dni należy przerwać podawanie filgrastymu; jeśli ANC zmniejszy się do 
<1,0 x 109/L w okresie leczenia, dawkę filgrastymu należy ponownie zwiększyć zgodnie z podanymi wyżej wskazówkami (ANC – bezwzględna liczba neurofili). Stosowanie w celu mobilizacji komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. peripheral blood progenitor cells, PBPC) u pacjentów poddawanych leczeniu mielosupresyj-
nemu lub mieloablacyjnemu przed przeszczepem autologicznych komórek PBPC. Zalecana dawka filgrastymu w celu mobilizacji PBPC, gdy lek stosowany jest w monoterapii, wynosi 1,0 mln j./kg mc./dobę (10 µg/kg mc./dobę) przez 5-7 kolejnych dni. Czas wykonania leukaferez: 1 lub 2 zabiegi leukaferezy w 5. i 6. dniu, są często 
wystarczające. W innych sytuacjach konieczne może być wykonanie dodatkowych zabiegów leukaferezy. Podawanie filgrastymu należy kontynuować aż do ostatniej leukaferezy. Zalecana dawka filgrastymu w mobilizacji PBPC po chemioterapii mielosupresyjnej wynosi 0,5 mln j./kg mc./dobę (5 µg/kg mc./dobę), podawana codziennie 
począwszy od pierwszego dnia po zakończeniu chemioterapii, aż do ustąpienia przewidywanego nadiru neutrofili oraz powrotu ich liczby do wartości prawidłowych. Leukaferezę należy przeprowadzić w okresie, gdy ANC zwiększa się z <0,5 x 109/L do >5,0 x 109/L. U pacjentów, którzy nie byli w przeszłości poddani intensywnej chemio-
terapii, jednorazowa leukafereza jest często wystarczająca. W  innych sytuacjach zaleca się wykonanie dodatkowych zabiegów leukaferezy. Stosowanie w  mobilizacji PBPCs u  zdrowych dawców przed allogenicznym przeszczepem PBPC. W  celu mobilizacji PBPC u  zdrowych dawców filgrastym należy podawać w  dawce  
1,0 mln j./kg mc./dobę (10 µg/kg mc./dobę) przez 4-5 kolejnych dni. Leukaferezę należy rozpocząć w 5. dniu i kontynuować do 6. dnia, jeśli jest to konieczne, tak aby możliwe było pobranie 4 x 106 komórek CD34+/kg masy ciała biorcy. Pacjenci z ciężką przewlekłą neutropenią (ang. severe chronic neutropenia, SCN). Neutropenia wro-
dzona: zalecana dawka początkowa wynosi 1,2 mln j./kg mc./dobę (12 µg/kg mc./dobę) jako dawka pojedyncza lub dawki podzielone. Neutropenia idiopatyczna lub cykliczna: zalecana dawka początkowa wynosi 0,5 mln j./kg mc./dobę (5 µg/kg mc./dobę) jako dawka pojedyncza lub dawki podzielone. Dostosowanie dawki: Filgrastym 
należy podawać codziennie w postaci wstrzyknięć podskórnych, aż liczba neutrofili zwiększy się i będzie się utrzymywać na poziomie większym niż 1,5 x 109/L. Po uzyskaniu reakcji na leczenie należy ustalić minimalną skuteczną dawkę leku, zapewniającą utrzymanie tego poziomu. Aby utrzymać odpowiednią liczbę neutrofili ko-
nieczne jest długotrwałe, codzienne podawanie leku. Po 1-2 tygodniach leczenia dawkę początkową można podwoić lub zmniejszyć o połowę w zależności od reakcji danego pacjenta na leczenie. Następnie dawkę można indywidualnie dostosowywać co 1-2 tygodnie tak, aby średnia liczba neutrofili utrzymywała się pomiędzy 
1,5 x 109/L a 10 x 109/L. U pacjentów z ciężkimi zakażeniami można rozważyć szybsze zwiększanie dawki. W badaniach klinicznych u 97% pacjentów z reakcją na leczenie pełna odpowiedź wystąpiła po zastosowaniu dawek ≤ 24 µg/kg mc./dobę. Nie określono bezpieczeństwa długotrwałego podawania filgrastymu w dawkach 
większych niż 24 µg/kg mc./dobę u pacjentów z SCN. Pacjenci zakażeni wirusem HIV. Odwrócenie neutropenii: Zalecana dawka początkowa filgrastymu to 0,1 mln j./kg mc./dobę (1 µg/kg mc./dobę) i może być zwiększona maksymalnie do 0,4 mln j./kg mc./dobę (4 µg/kg mc./dobę), gdy liczba neutrofili osiągnie wartości prawidłowe 
i może być utrzymana na tym poziomie (ANC>2,0 x 109/L). W badaniach klinicznych u ponad 90% pacjentów uzyskano odpowiedź na  leczenie tymi dawkami, a odwrócenie neutropenii nastąpiło średnio po 2 dniach. U niewielkiej liczby pacjentów (<10%) w celu odwrócenia neutropenii konieczne było podanie dawek do  
1,0 mln j./kg mc./dobę (10 µg/kg mc./dobę). Utrzymanie prawidłowej liczby neutrofili: Po odwróceniu neutropenii należy ustalić minimalną skuteczną dawkę pozwalającą na utrzymanie prawidłowej liczby neutrofili. Zaleca się dostosowanie dawki początkowej i podawanie co drugą dobę 30 mln j./dobę (300 µg/dobę). Może być 
konieczne dalsze dostosowanie dawki w zależności od bezwzględnej liczby neutrofili w celu utrzymania liczby neutrofili na poziomie >2,0 x 109/L. W badaniach klinicznych konieczne było podawanie dawki 30 mln j./dobę (300 µg/dobę) przez 1-7 dni w tygodniu w celu utrzymania wartości ANC >2,0 x 109/L, przy medianie częstości po-
dawania leku wynoszącej 3 dni w tygodniu. W celu utrzymania wartości ANC >2,0 x 109/L może być konieczne długotrwałe podawanie leku. Osoby w podeszłym wieku. W badaniach klinicznych z filgrastymem uczestniczyła niewielka liczba pacjentów w podeszłym wieku, jednak nie przeprowadzono specjalnych badań z udziałem 
tej grupy pacjentów i dlatego nie można podać specyficznych zaleceń dotyczących dawkowania u tych pacjentów. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. Badania z zastosowaniem filgrastymu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby wykazują, że profil farmakokinetyczny i farmakodynamiczny jest podob-
ny jak u pacjentów z prawidłową czynnością tych narządów. W tej sytuacji nie ma konieczności dostosowywania dawki. Stosowanie u dzieci i młodzieży z SCN i nowotworem złośliwym. Sześćdziesiąt pięć procent pacjentów biorących udział w badaniu SCN było w wieku poniżej 18 lat. Skuteczność leczenia była wyraźna w tej grupie 
wiekowej, która obejmowała większość pacjentów z wrodzoną neutropenią. Brak było różnic w profilach bezpieczeństwa u pacjentów pediatrycznych wieku dziecięcym leczonych na SCN. Zalecenia dotyczące dawkowania leku u dzieci i młodzieży są takie same jak u dorosłych otrzymujących mielosupresyjną chemioterapię cytotok-
syczną. Sposób podawania. Chemioterapia lekami cytotoksycznymi. Filgrastym można podawać codziennie we wstrzyknięciu podskórnym lub alternatywnie codziennie w 30-minutowej infuzji dożylnej po uprzednim rozcieńczeniu roztworem glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%). Dalsze instrukcje dotyczące rozcieńczania przed infuzją, 
patrz punkt 6.6. W większości przypadków preferowaną drogą podania jest wstrzyknięcie podskórne. Istnieją pewne dowody pochodzące z badania z zastosowaniem dawki pojedynczej, że podanie dożylne może skracać czas działania leku. Znaczenie kliniczne tej obserwacji w przypadku podawania dawek wielokrotnych jest niejasne. 
Wybór drogi podania produktu powinien zależeć od indywidualnej sytuacji klinicznej. Pacjenci otrzymujący leczenie mieloablacyjne poprzedzające przeszczepienie szpiku. Filgrastym jest podawany w krótkotrwałej infuzji dożylnej przez 30 minut lub w ciągłej infuzji podskórnej lub dożylnej przez 24 godziny, w każdym przypadku po roz-
cieńczeniu w 20 ml roztworu glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%). Instrukcja rozcieńczenia roztworem glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%) przed infuzją, patrz punkt 6.6. Pacjenci poddawani mobilizacji PBPC. Stosowanie filgrastymu w celu mobilizacji PBPC, gdy lek podawany jest w monoterapii: Filgrastym może być podawany w posta-
ci ciągłego, 24-godzinnego wlewu lub wstrzyknięcia podskórnego. W przypadku wstrzyknięć filgrastym należy rozcieńczyć w 20 ml 5% roztworu glukozy (patrz punkt 6.6). Stosowanie filgrastymu w mobilizacji PBPC po chemioterapii mielosupresyjnej: Filgrastym należy podawać w postaci wstrzyknięć podskórnych. W celu mobiliza-
cji PBPC u zdrowych dawców przed allogenicznym przeszczepem PBPC. Filgrastym należy podawać w postaci wstrzyknięć podskórnych. Pacjenci z SCN. Neutropenia wrodzona, idiopatyczna lub cykliczna: filgrastym należy podawać w postaci wstrzyknięć podskórnych. Pacjenci z zakażeniem wirusem HIV. W celu odwrócenia neutrope-
nii i utrzymania prawidłowej liczby neutrofili u pacjentów z zakażeniem HIV, filgrastym podaje się podskórnie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. Filgrastymu nie 
należy stosować w celu zwiększenia dawki chemioterapii lekami cytotoksycznymi poza ustalone schematy dawkowania. Filgrastymu nie należy podawać pacjentom z ciężką wrodzoną neutropenią, u których rozwinie się białaczka lub występują dowody na ewolucję cytogenetyczną białaczki. Nadwrażliwość U pacjentów leczonych 
filgrastymem obserwowano nadwrażliwość, łacznie z reakcjami anafilaktycznymi na wczesnych lub późniejszych etapach leczenia. U pacjentów z klinicznie istotnymi reakcjami anafilaktycznymi należy trwale zaprzestać leczenia filgrastymem. Filgrastymu nie należy podawać pacjentom z nadwrażliwością na filgrastym lub pegfilgra-
stym. Immunogenność. Tak jak w przypadku wszystkich białek terapeutycznych, istnieje możliwość działania immunogennego. Szybkość wytwarzania przeciwciał przeciwko filgrastymowi jest na ogół mała. Występują przeciwciała wiążące czego należy oczekiwać dla wszystkich substancji biologicznych; obecnie nie kojarzy się ich 
jednak z aktywnością neutralizującą. Specjalne środki ostrożności u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (ang. acute myeloid leukaemia, AML). Wzrost komórek nowotworowych. G-CSF może pobudzać wzrost komórek szpikowych in vitro i podobne działania obserwuje się in vitro w przypadku niektórych komórek pozaszpikowych. 
Zespół mielodysplastyczny lub przewlekła białaczka szpikowa. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności filgrastymu u pacjentów z zespołem mielodysplastycznym lub przewlekłą białaczką szpikową. Dlatego filgrastym nie jest wskazany do stosowania w leczeniu tych chorób. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na zróżnicowanie przemiany blastycznej w przewlekłej białaczce szpikowej od przemiany blastycznej w ostrej białaczce szpikowej. Ostra białaczka szpikowa. Ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u pacjentów z wtórną AML, podczas podawania filgrastymu należy zachować 
ostrożność. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności filgrastymu u pacjentów w wieku <55 lat z ostrą białaczką szpikową de novo i dobrze rokującymi zmianami cytogenetycznymi [t (8; 21), t (15; 17), i inv (16)]. Inne specjalne środki ostrożności. Osteoporoza. U pacjentów ze współistniejącymi chorobami kości o typie 
osteoporozy otrzymujących ciągłe leczenie filgrastymem przez ponad 6 miesięcy może być wskazane kontrolowanie gęstości kości. Działania niepożądane dotyczące płuc. Po podawaniu G-CSF zgłaszano występowanie działań niepożądanych dotyczących płuc, zwłaszcza śródmiąższowego zapalenia płuc. Pacjenci z naciekami w płucach 
lub zapaleniem płuc w niedalekiej przeszłości mogą być w grupie większego ryzyka. Wystąpienie takich objawów płucnych, jak kaszel, gorączka i duszność wraz z objawami radiologicznymi świadczącymi o naciekach w płucach i pogorszeniem czynności płuc mogą świadczyć o rozwijającym się zespole ostrej niewydolności oddecho-
wej dorosłych (ang. Adult Respiratory Distress Syndrome, ARDS). W takich przypadkach należy przerwać podawanie filgrastymu i zastosować odpowiednie leczenie. Zespół nieszczelności naczyń włosowatych Wystąpienie zespołu nieszczelności naczyń włosowatych zostało zaobserwowane po podaniu czynnika stymulującego two-
rzenie kolonii granulocytów i charakteryzuje się on hipoalbuminemią, obrzękiem i hemokoncentracją (zwiększeniem liczby erytrocytów). Pacjenci, u których wystąpiły objawy zespołu nieszczelności naczyń włosowatych, powinni być poddani uważnej obserwacji i standardowemu leczeniu objawowemu, które może się wiązać również 
z koniecznością intensywnej terapii (patrz punkt 4.8). Kłębuszkowe zapalenie nerek. U pacjentów otrzymujących filgrastym i pegfilgrastym zgłaszano występowanie kłębuszkowego zapalenia nerek. Na ogół kłębuszkowe zapalenie nerek ustępowało po zmniejszeniu dawki filgrastymu i pegfilgrastymu lub po zaprzestaniu ich poda-
wania. Zaleca się monitorowanie wyników badania moczu. Szczególne środki ostrożności u pacjentów z nowotworami złośliwymi. Splenomegalia i pęknięcie śledziony Rzadko obserwowano przypadki splenomegalji oraz pęknięcia śledziony po podaniu filgrastymu. Niektóre przypadki pęknięcia śledziony były śmiertelne. Osoby 
przyjmujące filgrastym, które zgłaszają ból w górnym obszarze lewej strony jamy brzusznej i (lub) nadbrzusza należy poddać ocenie w poszukiwaniu powiększenia lub pęknięcia śledziony. Zaobserwowano, że zmniejszenie dawki filgrastymu spowalnia lub zatrzymuje powiększanie się śledziony u pacjentów z ciężką przewlekłą neutrope-
nią, a u 3% pacjentów konieczna jest splenektomia. Leukocytoza. U mniej niż 5% pacjentów otrzymujących filgrastym w dawkach większych niż 0,3 mln j./kg mc./dobę (3 μg/kg mc./dobę) obserwowano liczbę białych krwinek wynoszącą 100 x 109/L lub więcej. Nie zgłaszano działań niepożądanych związanych bezpośrednio z leukocy-
tozą tego stopnia. Biorąc jednak pod uwagę ryzyko związane z ciężką leukocytozą, podczas leczenia filgrastymem należy regularnie oznaczać liczbę białych krwinek. Jeśli liczba leukocytów będzie większa niż 50 x 109/L po wystąpieniu przewidywanego nadiru, należy natychmiast przerwać podawanie filgrastymu. Jednak w okresie 
podawania filgrastymu w celu mobilizacji PBPC, należy przerwać podawanie filgrastymu lub zmniejszyć jego dawkę, jeśli liczba leukocytów będzie większa niż > 70 x 109/L. Ryzyko związane ze zwiększeniem dawki chemioterapii. Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów otrzymujących chemioterapię 
w dużych dawkach, ponieważ nie wykazano, by takie postępowanie dało lepsze wyniki leczenia nowotworu, a zwiększenie dawki chemioterapeutyków może prowadzić do nasilenia działań toksycznych, w tym dotyczących serca, płuc, układu nerwowego i skóry (patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego poszczególnych chemio-
terapeutyków). Wpływ chemioterapii na erytrocyty i trombocyty. Leczenie filgrastymem w monoterapii nie wyklucza wystąpienia małopłytkowości i niedokrwistości wywołanych stosowaniem chemioterapii substancjami o działaniu mielosupresyjnym. Ze względu na możliwość zwiększenia dawki chemioterapii (np. otrzymywania 
pełnych dawek zgodnie z zaleconym schematem dawkowania) u pacjenta może zwiększać się ryzyko trombocytopenii i niedokrwistości. Zaleca się regularne kontrolowanie liczby płytek krwi i hematokrytu. Należy zachować szczególną ostrożność podczas monoterapii lub leczenia skojarzonego lekami chemioterapeutycznymi, 
o których wiadomo, że wywołują ciężką małopłytkowość. Wykazano, że zastosowanie komórek progenitorowych krwi obwodowej zmobilizowanych filgrastymem zmniejsza nasilenie i czas trwania trombocytopenii po chemioterapii mielosupresyjnej lub mieloablacyjnej. Inne specjalne środki ostrożności. Nie zbadano działania filgra-
stymu u pacjentów ze znacznie zmniejszoną liczbą mieloidalnych komórek progenitorowych. Filgrastym działa głównie na prekursory neutrofili, powodując zwiększenie liczby neutrofili. Dlatego u pacjentów ze zmniejszoną liczbą prekursorów neutrofili reakcja na leczenie może być słabsza (np. u osób otrzymujących intensywną ra-
dioterapię lub chemioterapię, lub u pacjentów z naciekami nowotworowymi szpiku). U pacjentów otrzymujących chemioterapię w dużych dawkach przed przeszczepem zgłaszano niekiedy zaburzenia naczyń, w tym chorobę zarostową żył i zaburzenia objętości płynów. Zgłaszano przypadki wystąpienia choroby „przeszczep przeciw-
ko gospodarzowi” (ang. Graft versus Host Disease, GvHD) i zgonów u pacjentów otrzymujących G-CSF po allogenicznym przeszczepie szpiku kostnego (patrz punkt 4.8 i 5.1). Zwiększenie aktywności krwiotwórczej szpiku w odpowiedzi na leczenie czynnikiem wzrostu było związane z przemijającymi nieprawidłowymi wynikami obra-
zowania kości. Należy brać to pod uwagę podczas interpretowania wyników badań obrazowych kości. Specjalne środki ostrożności u pacjentów poddawanych mobilizacji PBPC. Mobilizacja PBPC. Brak prospektywnych, randomizowanych badań porównujących dwie zalecane metody mobilizacji (filgrastym w monoterapii lub w sko-
jarzeniu z chemioterapią lekami mielosupresyjnymi) w tej samej populacji pacjentów. Stopień zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi pacjentami oraz pomiędzy wynikami badań laboratoryjnych komórek CD34+ utrudnia bezpośrednie porównanie wyników różnych badań. Z tego względu trudno jest zalecić optymalną metodę. 
Wybór metody mobilizacji należy rozważyć w kontekście ogólnych celów leczenia dla danego pacjenta. Wcześniejsze leczenie produktami cytotoksycznymi. U pacjentów, którzy wcześniej przebyli bardzo intensywne leczenie mielosupresyjne, może nie występować wystarczająca mobilizacja komórek PBPC, umożliwiająca uzyskanie 
zalecanej minimalnej liczby komórek (2,0 x 106 komórek CD34+/kg) lub przyspieszenia regeneracji płytek krwi w tym samym stopniu. Niektóre leki cytotoksyczne wykazują szczególne działanie toksyczne na pulę krwiotwórczych komórek progenitorowych i mogą negatywnie wpływać na mobilizacje komórek progenitorowych. Leki, 
takie jak melfalan, karmustyna (BCNU) i karboplatyna, podawane przez dłuższy czas przed próbami mobilizacji komórek progenitorowych, mogą zmniejszać liczbę tych komórek. Wykazano jednak, że podawanie melfalanu, karboplatyny lub karmustyny (BCNU) razem z filgrastymem powoduje skuteczną mobilizację komórek proge-
nitorowych. Jeśli przewiduje się przeszczep komórek progenitorowych krwi obwodowej zaleca się, by zabieg mobilizacji komórek macierzystych planować na wczesnym etapie leczenia pacjenta. U tych pacjentów należy zwrócić szczególną uwagę na liczbę mobilizowanych komórek progenitorowych przed zastosowaniem chemiote-
rapii w dużych dawkach. Jeśli liczba komórek progenitorowych jest niewystarczająca, zgodnie z podanymi wyżej kryteriami, należy rozważyć alternatywne metody leczenia bez udziału komórek progenitorowych. Ocena liczby komórek progenitorowych. Podczas oceny liczby pobranych komórek progenitorowych u pacjentów leczonych 
filgrastymem należy zwrócić szczególną uwagę na metodę oceny ilościowej. Wyniki analizy liczby komórek CD34+ metodą cytometrii przepływowej różnią się w zależności od dokładności zastosowanej metody liczenia komórek i dlatego zalecenia dotyczące liczby komórek ustalone na podstawie wyników badań uzyskanych w innych 
laboratoriach należy interpretować z zachowaniem ostrożności. Analiza statystyczna związku pomiędzy liczbą przeszczepionych komórek CD34+ a szybkością regeneracji płytek krwi po chemioterapii w dużych dawkach wskazuje na istnienie złożonej, lecz ciągłej zależności. Zalecenie minimalnej liczby ≥2,0 x 106 komórek CD34+/kg 
zostało sformułowane na podstawie opublikowanych wyników doświadczeń opisujących zadowalającą odnowę hematologiczną. Uzyskanie większej liczby komórek niż to minimum wydaje się korelować z szybszą regeneracją, a mniejszej liczby - z wolniejszą regeneracją. Specjalne środki ostrożności u zdrowych dawców poddanych 
mobilizacji komórek progenitorowych krwi obwodowej. Mobilizacja PBPC nie zapewnia bezpośrednich korzyści klinicznych dla zdrowych dawców i należy ją rozważyć wyłącznie w przypadku allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych. Mobilizację PBPC należy rozważyć wyłącznie u dawców, którzy spełniają prawidłowe 
kliniczne i laboratoryjne kryteria dla dawców komórek macierzystych. Należy zwrócić szczególną uwagę na wyniki badań hematologicznych i choroby zakaźne. Nie oceniono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności filgrastymu u zdrowych dawców w wieku poniżej 16 lat lub powyżej 60 lat. Małopłytkowość. U pacjentów przyjmu-
jących filgrastym bardzo często obserwowano małopłytkowość. W związku z tym należy bardzo dokładnie monitorować ilość płytek krwi. U 35% badanych pacjentów obserwowano przemijającą małopłytkowość (płytki krwi <100 x 109/L) po podaniu filgrastymu i wykonaniu leukaferezy. Wśród tych pacjentów zgłoszono dwa przypadki, 
w których liczba płytek krwi wyniosła <50 x 109/L, co przypisywano zabiegowi leukaferezy. Jeśli konieczne jest wykonanie więcej niż jednego zabiegu leukaferezy, należy zwrócić szczególną uwagę na dawców z liczbą płytek krwi <100 x 109/L przed wykonaniem leukaferezy; w zasadzie leukaferezy nie należy przeprowadzać, jeśli 
liczba płytek krwi wynosi <75 x 109/L. Leukaferezy nie należy wykonywać u dawców, którzy przyjmują leki przeciwzakrzepowe ani u osób, u których stwierdzono zaburzenia hemostazy. Podawanie filgrastymu należy przerwać lub zmniejszyć jego dawkę, jeśli liczba białych krwinek zwiększy się do wartości >70 x 109/L. Dawców 
otrzymujących czynniki wzrostu kolonii granulocytów (G-CSF) w celu mobilizacji PBPC należy kontrolować do czasu powrotu do normy parametrów hematologicznych. U zdrowych dawców po zastosowaniu G-CSF obserwowano przemijające zmiany cytogenetyczne. Znaczenie tych zmian nie jest znane. Nie można jednak wykluczyć 
ryzyka pobudzenia złośliwego klonu mieloidalnego. Zaleca się, by ośrodek wykonujący aferezę prowadził systematyczną rejestrację i monitorowanie dawców komórek macierzystych przynajmniej przez 10 lat, kontrolując w ten sposób długoterminowe bezpieczeństwo stosowania. Po podaniu G-CSF u zdrowych dawców i pacjentów 
obserwowano często, chociaż na ogół przebiegające bezobjawowo powiększenie śledziony i rzadko pęknięcie śledziony. Niektóre przypadki pęknięć śledziony kończyły się zgonem. Dlatego należy starannie monitorować wielkość śledziony (np. podczas badania klinicznego, badaniem ultrasonograficznym). Należy wziąć pod uwagę 
możliwość pęknięcia śledziony u dawców i (lub) pacjentów zgłaszających ból w lewej górnej części brzucha lub w górnej części ramienia. U zdrowych dawców często obserwowano duszność, a także inne działania niepożądane dotyczące płuc (krwioplucie, krwotok płucny, nacieki w płucach oraz niedotlenienie krwi), które obserwo-
wano niezbyt często. W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia działań niepożądanych dotyczących płuc należy rozważyć przerwanie leczenia filgrastymem oraz udzielić odpowiedniej pomocy medycznej. Specjalne środki ostrożności u biorców allogenicznych PBPC zmobilizowanych filgrastymem. Obecnie dostępne dane wskazu-
ją, że interakcje immunologiczne pomiędzy allogenicznym przeszczepem PBPC a biorcą mogą mieć związek ze zwiększonym – w porównaniu do przeszczepu szpiku kostnego – ryzykiem ostrej i przewlekłej choroby „przeszczep przeciwko gospodarzowi” GvHD. Specjalne środki ostrożności u pacjentów z SCN. Morfologia krwi. U pa-
cjentów przyjmujących filgrastym często obserwowano małopłytkowość. Należy ściśle kontrolować liczbę płytek krwi, zwłaszcza w pierwszych kilku tygodniach leczenia filgrastymem. Jeśli u pacjenta wystąpi małopłytkowość, tzn. utrzymujące się zmniejszenie liczby płytek krwi do wartości <100 000/mm3, należy rozważyć czasowe 
przerwanie podawania filgrastymu lub zmniejszenie jego dawki. Występują również inne zmiany dotyczące komórek krwi, w tym niedokrwistość i przemijające zwiększenie liczby komórek progenitorowych mieloidalnych, co powoduje konieczność ścisłej kontroli liczby komórek. Przekształcenie w białaczkę lub zespół mielodyspla-
styczny. Należy zachować szczególną ostrożność podczas diagnozowania ciężkich przewlekłych neutropenii, różnicując je od innych zaburzeń układu krwiotwórczego, takich jak niedokrwistość aplastyczna, mielodysplazja i białaczka szpikowa. Przed leczeniem należy wykonać pełną morfologię krwi z rozmazem i określeniem liczby 
płytek oraz mielogram i badanie kariotypu. W badaniu klinicznym z udziałem pacjentów z SCN leczonych filgrastymem odnotowano niewielką częstość występowania (około 3%) zespołów mielodysplastycznych (ang. myelodysplastic syndromes, MDS) lub białaczki. Obserwacja ta dotyczyła wyłącznie pacjentów z wrodzoną neutrope-
nią. MDS i białaczki są naturalnym powikłaniem choroby podstawowej, a ich związek z leczeniem filgrastymem jest niepewny. W podgrupie około 12% pacjentów z prawidłowym wynikiem badań cytogenetycznych przed rozpoczęciem leczenia, powtórne rutynowe badanie wykazało nieprawidłowości, w tym monosomię 7. Jeśli 
u pacjentów z SCN badania wykażą nieprawidłowości cytogenetyczne, należy dokonać uważnej oceny ryzyka względem korzyści związanych z kontynuowaniem leczenia filgrastymem; podawanie filgrastymu należy przerwać, jeśli wystąpi MDS lub białaczka. Obecnie nie jest jasne, czy długotrwałe leczenie pacjentów z SCN predys-
ponuje do wystąpienia nieprawidłowości cytogenetycznych, przejścia w MDS lub białaczkę. Zaleca się regularne morfologiczne i cytogenetyczne badania szpiku kostnego (co około 12 miesięcy). Inne specjalne środki ostrożności Należy wykluczyć takie przyczyny przemijającej neutropenii, jak zakażenia wirusowe. Po podaniu filgra-
stymu bardzo często obserwowano przypadki splenomegalii, a przypadki pęknięcia śledziony obserwowano często. Osoby przyjmujące filgrastym, które zgłaszają ból w górnym obszarze lewej strony jamy brzusznej i (lub) nadbrzusza należy poddać ocenie w poszukiwaniu powiększenia lub pęknięcia śledziony. Splenomegalia jest 
bezpośrednim następstwem leczenia filgrastymem. Udokumentowano palpacyjnie wyczuwalne powiększenie śledziony u trzydziestu jeden procent (31%) pacjentów biorących udział w badaniach. Zwiększenie objętości, mierzonej w badaniach radiograficznych, występowało na wczesnym etapie leczenia filgrastymem, a podczas 
późniejszego okresu leczenia osiągało plateau. Zmniejszenie dawki powodowało spowolnienie lub zatrzymanie dalszego powiększania śledziony, a u 3% pacjentów konieczne było wykonanie splenektomii. Należy regularnie oceniać wielkość śledziony. Badanie palpacyjne jamy brzusznej powinno być wystarczające dla wykrycia 
nieprawidłowego powiększenia śledziony. U pacjentów często występował krwiomocz, a u niewielkiej liczby pacjentów – białkomocz. Z tego względu należy regularnie wykonywać badanie moczu. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u noworodków i pacjentów z neutropenią autoimmu-
nologiczną. Specjalne środki ostrożności u pacjentów zakażonych wirusem HIV. Po podaniu filgrastymu często obserwowano przypadki splenomegalii. Osoby przyjmujące filgrastym, które zgłaszają ból w górnym obszarze lewej strony jamy brzusznej i (lub) nadbrzusza należy poddać ocenie w poszukiwaniu powiększenia lub pęknię-
cia śledziony. Morfologia krwi. Należy ściśle kontrolować ANC, zwłaszcza podczas kilku pierwszych tygodni leczenia filgrastymem. U niektórych pacjentów następuje bardzo szybka reakcja na leczenie, ze znacznym zwiększeniem liczby neutrofili po podaniu początkowej dawki filgrastymu. Zaleca się, by przez pierwsze 2-3 dni poda-
wania filgrastymu codziennie oznaczać ANC. W późniejszym okresie zaleca się, by ANC było oznaczane co najmniej dwa razy w tygodniu przez pierwsze dwa tygodnie, a następnie raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie w okresie leczenia podtrzymującego. Podczas stosowania przerywanych dawek wynoszących 30 mln j. (300 mi-
krogramów) filgrastymu na dobę mogą z czasem wystąpić znaczne wahania ANC. Aby stwierdzić wartości minimalne lub nadir ANC u danego pacjenta, zaleca się pobieranie krwi do badań bezpośrednio przed podaniem zaplanowanej dawki filgrastymu. Ryzyko związane ze zwiększeniem dawki leków mielosupresyjnych. Leczenie 
filgrastymem w monoterapii nie wyklucza wystąpienia trombocytopenii i niedokrwistości wywołanych przyjmowaniem leków mielosupresyjnych. Ze względu na możliwość podawania większych dawek lub większej liczby tych produktów leczniczych podczas leczenia filgrastymem u pacjenta może zwiększać się ryzyko małopłytko-
wości i niedokrwistości. Zaleca się regularne kontrolowanie morfologii krwi (patrz wyżej). Zakażenia i nowotwory złośliwe powodujące mielosupresję. Neutropenia może być spowodowana naciekaniem szpiku przez zakażenia oportunistyczne, takie jak zakażenia wywołane przez Mycobacterium avium complex lub przez nowotwory 
złośliwe, takie jak chłoniaki. U pacjentów z zakażeniami lub nowotworami złośliwymi naciekającymi szpik kostny, oprócz podawania filgrastymu w leczeniu neutropenii należy rozważyć zastosowanie odpowiedniego leczenia choroby podstawowej. Nie określono w dobrym stopniu wpływu filgrastymu na neutropenię wywołaną 
zakażeniami lub nowotworami złośliwymi naciekającymi szpik kostny. Specjalne środki ostrożności u pacjentów z cechą sierpowatokrwinkowości i niedokrwistością sierpowatokrwinkową. U pacjentów z cechą sierpowatokrwinkowości lub niedokrwistością sierpowatokrwinkową zgłaszano występowanie przełomów sierpowatokrwin-
kowych, prowadzących w niektórych przypadkach do zgonu. Lekarze powinni starannie rozważyć zastosowanie filgrastymu u pacjentów z cechą sierpowatokrwinkowości lub niedokrwistością sierpowatokrwinkową, a decyzję podjąć po dokonaniu uważnej oceny potencjalnego ryzyka względem korzyści. Wszyscy pacjenci. Produkt 
leczniczy Accofil zawiera sorbitol (E420) jako substancję pomocniczą w stężeniu wynoszącym 50 mg/ml. Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Osłonka na igłę w ampułko-strzykawce zawiera suchą, naturalną gumę (pochodną lateksu), która może powodować reakcje alergiczne. W celu 
poprawy identyfikacji czynników wzrostu kolonii granulocytów (G-CSF), w dokumentacji pacjenta należy wyraźnie zapisać nazwę handlową podawanego produktu leczniczego. Zgłaszano zapalenie aorty po podaniu czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF) zdrowym ochotnikom i pacjentom z nowotworami 
złośliwymi. Zaobserwowane objawy obejmują gorączkę, ból brzucha, złe samopoczucie, ból pleców i zwiększenie wartości markerów zapalenia (np. białko C-reaktywne i liczba białych krwinek). W większości przypadków zapalenie aorty zdiagnozowano za pomocą tomografii komputerowej i zwykle ustępowało ono po odstawieniu 
G-CSF. Patrz także punkt 4.8. Działania niepożądane. Bardzo często (≥1/10): małopłytkowość, niedokrwistość, ból głowy, kaszel, duszność, biegunka, wymioty, nudności, łysienie, ból mięśniowo-szkieletowy, zmęczenie, zapalenie błony śluzowej, gorączka; Często (≥ 1/100 do <1/10): splenomegalia, zwiększenie stężenia hemo-
globiny, zmniejszenie łaknienia, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi, zawroty głowy, niedoczulica, parestezje, niedociśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze, bezsenność, krwioplucie, duszność, kaszel, ból jamy ustnej i gardła, krwotok z nosa, zaparcia, ból w jamie ustnej, większenie aktywności fosfatazy 
alkalicznej we krwi, hepatomegalia, wysypka, rumień, bolesne skurcze mięśni, ból podczas oddawania moczu, krwiomocz, ból w klatce piersiowej, osłabienie, złe samopoczucie, ból, obrzęki obwodowe, reakcja poprzetoczeniowa, sepsa, zapalenie oskrzeli, zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie układu moczowego; Niezbyt 
często (≥1/1 000 do <1/100): leukocytoza, choroba „przeszczep przeciwko gospodarzowi”, nadwrażliwość na lek, nadwrażliwość, hiperurykemia, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, choroba zarostowa żył, zespół ostrej niewydolności oddechowej, niewydolność oddechowa, obrzęk płuc, śródmiąższowa choroba płuc, 
nacieki w płucach, krwotok płucny, niedotlenienie, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, wysypka plamisto-grudkowa, osteoporoza, białkomocz, reakcja w miejscu wstrzyknięcia; Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000): pęknięcie śledziony, niedokrwistość 
sierpowatokrwinkowa z przełomem, reakcja anafilaktyczna, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi, dna rzekoma (chondrokalcynoza/osteopatia pirofosforanowa), zaburzenia wolemii, zespół nieszczelności naczyń włosowatych, zapalenie aorty, zespół Sweeta (ostra gorączkowa dermatoza neutrofilowa), zapalenie naczyń krwiono-
śnych, skóry, zmniejszenie gęstości tkanki kostnej, nasilenie objawów reumatoidalnego zapalenia stawów, nieprawidłowe parametry moczu, kłębuszkowe zapalenie nerek. Rodzaj i zawartość opakowania. Ampułko-strzykawka z igłą iniekcyjną, z osłoną zabezpieczającą igłę lub bez osłony. Opakowania zawierają 1, 3, 5, 7 lub  
10 ampułko-strzykawek z blistrem lub bez blistra, oraz waciki nasączone alkoholem. Opakowania bez blistra nie mają osłony zabezpieczającej igłę. Opakowania blistrowe przeznaczone są na pojedyncze strzykawki z zamocowaną osłoną zabezpieczającą igłę. Osłona zabezpieczająca igłę w ampułko-strzykawce zawiera suchą, natural-
ną gumę (patrz punkt 4.4). Każda ampułko-strzykawka zawiera 0,5 ml roztworu. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Accord Healthcare S.L.U.; World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta,  
08039 Barcelona, Hiszpania; Numer pozwolenia (numery pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu: Accofil 30 mln j./0,5 ml: EU/1/14/946/001-2, EU/1/14/946/005-6, EU/1/14/946/007-8, EU/1/14/946/009-10, EU/1/14/946/017. Accofil 48 mln j./0,5 ml: EU/1/14/946/003-4, EU/1/14/946/011-16, EU/1/14/946/018 wydane 
przez Komisję Europejską. Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Komisja Europejska. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i data przedłużenia pozwolenia: 18.09.2014/12.06.2019. Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu charakterystyki produktu 
leczniczego: 10.06.21. Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu. Kategoria dostępności: Rpz. 
Odpłatność: ceny zgodne z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2021 r., www.mz.gov.pl.
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml, 1 amp.-strz., urzędowa cena detaliczna: 66,68 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 37,33 zł;
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml, 5 amp.-strz., urzędowa cena detaliczna: 167,91 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 8,37 zł;
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml, 7 amp.-strz., urzędowa cena detaliczna: 235,92 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 11,29 zł;
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml, 1 amp.-strz., urzędowa cena detaliczna: 109,81 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 60,93 zł;
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml, 5 amp.-strz., urzędowa cena detaliczna: 271,55 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 14,37 zł;
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml, 7 amp.-strz., urzędowa cena detaliczna: 381,47 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 20,14 zł.

Informacja medyczna: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-672 Warszawa, tel.: +48 22 577 28 00. Na podstawie ChPL z 10.06.2021 r.
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Spójrzmy, co się stanie, jeżeli to nadawca komunikatu 
uzna, że popełnił błąd w komunikacji:
•  Po pierwsze, zastanawia się, gdzie popełnił błąd.
•  Po drugie, pragnie podjąć kroki mające naprawić błąd.
•  Po trzecie, zaczyna baczniej zwracać uwagę na świat dru-

giej osoby, aby kolejny komunikat mógł być lepiej do niej 
dopasowany.

•  Po czwarte, nie ma pretensji do drugiej strony.

A co w sytuacji, jeśli błąd tkwi po stronie odbiorcy? Może 
się tak zdarzyć, ale będzie to można sprawdzić, gdy spró-
buje się przesłać ponownie komunikat kilka razy na różne 
sposoby. Dlatego warto przyjąć zawsze na początek zało-
żenie, że to my musimy zmienić nasz przekaz.

Osobę komunikującą się profesjonalnie cechują:
•  świadomość tego, co dzieje się w każdej chwili kontaktu,
•  umiejętność odpowiedniego reagowania,
•  świadomość popełnianych błędów i niedociągnięć,
•  trenowanie umiejętności podwyższających skuteczność 

komunikacji.

Rodzaje komunikacji
Skuteczność w procesie komunikacji to posiadanie dobrze 
sformułowanego celu i orientowanie się na sukces. Istnieje 
komunikacja jednokierunkowa, czyli POWIEDZIAŁEM, oraz 
dwukierunkowa, czyli ROZMAWIAŁEM. Komunikacja jedno-
kierunkowa zabiera mniej czasu niż dwukierunkowa, ale to 
dwukierunkowa jest dokładniejsza. Informacja zwrotna po-
zwala nadawcy na udoskonalenie komunikatu, tak że staje 
się on dokładniejszy i precyzyjniejszy. Odbiorcy są pewniej-
si siebie i  swoich sądów przy komunikacji dwukierunko-
wej, mogą wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Nadawcy mo-
gą uznać, że są atakowani przy komunikacji dwustronnej, 
gdyż odbiorcy zwrócą uwagę na niejasność i błędy w ko-
munikacji. Komunikacja jednokierunkowa jest konieczna, 
gdy komunikowanie musi być szybkie, a dokładność łatwa 
do osiągnięcia oraz kiedy porządek uważany jest za szcze-
gólnie ważny (np. przekazanie informacji dużej grupie ludzi).

Komunikacja dwukierunkowa działa wtedy, gdy ważna 
jest dokładność, a wiadomość jest skomplikowana.

Zasady efektywnego mówienia
•  Najpierw myślę, potem mówię.
•  Jestem otwarty i precyzyjny.
•  Zwracam uwagę na tempo mówienia. 
•  Dopasowuję ton głosu do treści wypowiedzi.
•  Uśmiecham się.
•  Korzystam z jasnego i prostego języka.
•  Buduję krótkie zdania i podsumowuję je.
•  Staram się mówić językiem swojego rozmówcy.
•  Zachęcam partnera do wypowiadania się.
•  Jestem pewien siebie, ale nie arogancki.
•  Określiłem cel i dążę do niego.
•  Przemyślałem, co będę chciał zaproponować.
•  Przygotowałem wszelkie niezbędne materiały.
•  Przygotowałem zdania na rozpoczęcie rozmowy.
•  Przygotowałem odpowiednie pytania.
•  Zastanowiłem się nad reakcją, którą wywołam.

Przerywanie Bariera przerywania sprawia, że pewne elemen-
ty przekazu, dla nas zupełnie nieistotne, ale 
bardzo istotne dla naszego partnera – pomija-
my. Dokonujemy selekcji, oceniając informacje 
na bazie kilku początkowych informacji.
Poza tym, przerywając nawet w wypadkach uza-
sadnionych (rozmówca mówi „nieciekawie”), na-
rażamy się na „zamknięcie” w kwestiach istotnych. 
Niejednokrotnie rozmówca speszony przery-
waniem może odebrać je jako objaw naszego 
zniecierpliwienia i znacznie skrócić lub przerwać 
swoją wypowiedź.

Poprawianie

To szczególny rodzaj przerywania. Nasi roz-
mówcy wymawiają pewne słowa nie tak, jak 
powinni, nie odmieniają ich prawidłowo lub 
składnia ich wypowiedzi bywa daleka od do-
skonałości. Warto podkreślić, iż jakakolwiek – 
nawet najdelikatniejsza – próba poprawiania in-
nych jest niedopuszczalna.

Dopowiadanie

Sądząc, że sytuacja, którą przedstawia rozmów-
ca, jest typowa i słyszeliśmy już wiele podobnych 
historii, mamy nie tylko skłonność do interpreta-
cji wysłuchiwanego komunikatu, tj. do lekcewa-
żenia detali, które nadają charakter opowieści 
naszego rozmówcy, lecz również do dopowia-
dania własnych treści. Jeśli sytuacja opisywana 
przez rozmówcę ma charakter powtarzalny, nie-
rzadko podchodzimy do niej rutynowo.

Wiem swoje
Brak zainteresowania wynikający z  przyjętego 
z góry przekonania, że nadawca nie ma nic cie-
kawego do powiedzenia.

Porady

Można przyjąć, że samo radzenie komuś nie jest 
błędem. Problem tkwi natomiast w  tym, że nie 
wszyscy rozmówcy oczekują od nas rad. Ra-
dy nie są odbierane dobrze, zwłaszcza gdy wią-
żą się z  „dopowiadaniem”, a więc udzielane są 
przed wysłuchaniem rozmówcy do końca.

Rutyna

W  typowych sytuacjach zakładamy, że ludzie 
zwracają się do nas z  podobnymi problema-
mi, dlatego już po kilku chwilach rozmowy wy-
łączamy uwagę. Kiedy sytuacja jest powtarzal-
na, niejednokrotnie reagujemy schematycznie.

Myślę sobie
Prowadzimy podczas czyjejś wypowiedzi dialog 
wewnętrzny, co w konsekwencji może doprowa-
dzić do skupienia naszej uwagi na innym aspek-
cie przekazu.

Odpowiem  
od razu

Przygotowujemy w  myślach odpowiedzi na to, 
co zostało właśnie wypowiedziane. To sytuacja, 
w której większe znaczenie w procesie komuniko-
wania przypisujemy sobie niż naszemu rozmówcy.

Mam swoje 
stanowisko

To kolejny wariant niezwracania uwagi na argu-
menty rozmówcy. Przystępujemy do rozmów z wy-
pracowanym wcześniej stanowiskiem i  myślimy 
o przygotowanym wcześniej schemacie rozmowy, 
nie zwracając uwagi na jej bieżący przebieg. 

go dokładnie zrozumieć. Gdy jednak tak się nie dzieje, wi-
ną za to obarczamy rozmówcę. Zakłócenia w komunika-
cji mogą zachodzić na wielu jej etapach. Warto wiedzieć, 
który z opisanych niżej najczęściej powoduje zakłócenia 
w komunikacji w naszych własnych kontaktach z innymi 
ludźmi. Jakie są konsekwencje zrzucania winy za nieuda-
ny komunikat na drugą stronę?
•  Po pierwsze, nie zastanawiamy się, czy błąd tkwił po na-

szej stronie.
•  Po drugie, nie czujemy potrzeby naprawienia błędów 

w komunikacji.
•  Po trzecie, mamy pretensje do drugiej strony, że nas źle 

zrozumiała.
•  Po czwarte, mamy też żal, że druga strona nie postanowiła 

naprawić błędu w odbiorze komunikatu, który w naszym 
mniemaniu popełniła.
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Przeszkody w przestrzeganiu 
zaleceń lekarza

Nawet najlepszy komunikat, który zawiera najlepszą treść merytoryczną, ale został źle 
sformułowany, odniesie skutek odwrotny od oczekiwanego. Ta stara prawda szczególnie 
aktualna jest w medycynie, zwłaszcza w opiece nad pacjentami z chorobami przewlekłymi.

mgr Tomasz Wypych

Wydawałoby się, że o  rozmowie po-
między lekarzem i  pacjentem napi-
saliśmy już wszystko. Prawda jest 

jednak taka, że dopóki ludzie będą chorowali 
i  będą się leczyli, temat komunikacji, budowa-
nia relacji i porozumienia w medycynie zawsze 
będzie aktualny i  nigdy do końca wyczerpany. 
Najważniejszym z  czynników wpływających na 
przebieg terapii chorób przewlekłych jest ja-
kość relacji lekarz–pacjent oraz związane z tym 
zaufanie chorego do lekarza. Z  badań wynika, 
że w grupie nieregularnie stosującej leki wyraź-
nie większy odsetek pacjentów ma z tym zaufa-
niem problem – zapewnia cytowany już przez 
nas prof. Przemysław Kardas, kierownik I Zakła-
du Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi, kierujący europejskim projektem 
badawczym realizowanym w  ramach 7 Progra-
mu Ramowego UE oceniającego przeszkody na 
drodze do przestrzegania zaleceń terapeutycz-
nych przez pacjentów.

NIEPOKOJĄCE DANE
Pamiętajmy, że wpływ niewłaściwego przestrze-
gania zaleceń związanych z  przyjmowaniem le-
ków na skuteczność ochrony zdrowia rośnie 
wraz ze wzrostem częstości zachorowań na 
choroby przewlekłe. W  krajach rozwiniętych tyl-
ko 50% pacjentów wymagających przewlekłego 
przyjmowania leków robi to właściwie, a  w  kra-
jach rozwijających się ten odsetek jest jeszcze 
niższy. Przyjmuje się, że w  Polsce połowa pa-
cjentów nie stosuje się do zaleceń lekarskich 
w  zakresie przyjmowania leków oraz przestrze-
gania innych aspektów terapii takich, jak wizyty 
kontrolne, zmiana nawyków żywieniowych, termi-
ny kolejnych zabiegów, zmiana trybu życia. I na-

dal do zasad profilaktyki przekazanej przez leka-
rza nie stosuje się blisko trzy czwarte pacjentów. 
Z Raportu Fundacji na rzecz Wspierania Rozwoju 
Polskiej Farmacji i Medycyny – choroby przewle-
kłe wynikają inne niepokojące dane:
•   31% osób przewlekle chorych przyznało, że 

zdarza im się wykorzystywać tylko część opa-
kowania przepisanego przez lekarza, 

•  22% stosuje tylko jeden lub niektóre z  kilku 
przepisanych leków, 

•  25% przerywa terapię po kilku opakowaniach 
leków, 

•  20% zwiększa lub zmniejsza samodzielnie 
dawkę leku bez konsultacji z lekarzem, 

•  39% badanych zdarzyło się nie wykupić leku 
na receptę przepisanego przez lekarza, 

•  1% nie wykupuje ich nigdy, 
•  7% czasami.

I  chociaż zabrzmi to banalnie, to musimy pa-
miętać: bez właściwego stosowania leków lecze-
nie i powrót do zdrowia są praktycznie niemożli-
we, a na pewno znacznie utrudnione. 

DWIE STRONY MEDALU
Specjaliści badający problem zdiagnozowali kil-
ka przyczyn braku zrozumienia przez pacjen-
ta tego, co chce mu przekazać lekarz, i  jedno-
cześnie braku zrozumienia przez lekarza tego, 
czego w czasie rozmowy tak naprawdę oczekuje 
od niego pacjent. Bo ten medal ma dwie równo-
prawne strony.

Po stronie pacjenta to najczęściej: zbyt młody 
lub zbyt zaawansowany wiek, samotność, nie-
uporządkowana sytuacja życiowa oraz nieregu-
larny czas pracy.

Po stronie lekarza natomiast wymieniane są 
niedostateczne wyjaśnienie podejmowanych de-
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cyzji, brak dostatecznego wyjaśnienia i  udoku-
mentowania: dlaczego, jak, z czym, kiedy, a tak-
że wielu lekarzy leczących równocześnie i często 
zmieniający się lekarze. I  od razu wyraźnie za-
znaczmy, że lekarz bardzo często nie ma na wie-
le spraw wpływu – choćby na sposób organiza-
cji pracy, niedobory kadrowe czy odbiegające od 
życiowych realiów przepisy. 

Ciekawych i często zaskakujących odpowiedzi 
udzielili pacjenci zapytani o to, co zniechęca ich 
do rozmowy z lekarzem. Należą do nich:
•  zaprzeczające ruchy głową,
•  unikanie dotyku,
•  krzyżowanie ramion i nóg,
•  zamknięta postawa ciała (np. trzymanie skrzy-

żowanych rąk na piersi),
•  dłubanie w zębach,
•  opieranie głowy na dłoniach/dłoni,

•  zaciśnięte usta,
•  bawienie się przyborami do pisania czy steto-

skopem,
•  postukiwanie nogą,
•  machanie nogami,
•  rysowanie szlaczków, kwiatków itp. w  czasie 

rozmowy,
•  zmieniający się sposób patrzenia na pacjenta,
•  puste, chaotyczne spojrzenie na pacjenta,
•  surowa powaga,
•  uśmiech na stałe przyklejony do twarzy,
•  bagatelizowanie problemów, np. słowami: „gdy-

by pani wiedziała, jakie tutaj są przypadki….”,
•  nieokazywanie empatii, np. poprzez słowa: 

„nie rozumiem pana obaw”,
•  nieokazywanie szacunku pacjentowi,
•  ignorowanie lub lekceważenie indywidualnych dla 

każdego wzorów zachowań, np. poprzez twier-
dzenie: „to nie jest miejsce na takie rozmowy”,
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•  odmawianie prawa do emocji, np. skwitowa-
niem: „i po co ten płacz?”,

•  paternalistyczna forma kontaktu „wiem,  
co robię”,

•  niewłaściwe żarty w złym momencie mające roz-
ładować atmosferę, np. „starość nie radość”,

•  stosowanie zbyt dużych uproszczeń w  myśl 
zasady „pacjent i tak nie zrozumie”,

•  poufałego zwracania się do pacjentów, np. „pani  
Marylo”,

•  zwracanie się do pacjentów zdrobnieniami, 
czasami wręcz zwrotami pieszczotliwymi, np. 
„mój skarbie”, „kochana”,

•  niedopuszczanie pacjenta do zadawania py-
tań, np. poprzez słowa: „więcej nic panu nie 
powiem”,

•  odmawianie prawa do rozwiania wątpliwości, 
np. poprzez twierdzenie „gdybym nie był prze-
konany, nie mówiłbym o tym”.

Zasady dobrej komunikacji
Czym jest zatem standard dobrej komunikacji 
z  pacjentem? Zaleceń jest dużo, ale dziesięć 
istotnych zasad to z pewnością:
1. Zadawania pytań – otwartych i zamkniętych.
2.  Spokojne oczekiwania na odpowiedź ze stro-

ny rozmówcy. 
3.  Niekończenie zdania za rozmówcę, nawet jeśli 

domyślamy się, co chce powiedzieć.
4.  Udzielanie odpowiedzi na pytanie zadane 

przez rozmówcę, a nie wypowiadanie tego, co 
chce się powiedzieć.

5.  Rzeczowe i konkretne informowanie.
6.  Dostarczanie rzetelnej wiedzy.
7.  Otwartość na wysłuchani tego, co ma do po-

wiedzenia pacjent, nawet jak stoi to w sprzecz-
ności z  wiedzą medyczną – pacjent nie jest 
specjalistą.

8.  Otwartość na przyjęcie przez lekarza infor-
macji zwrotnej od pacjenta na temat pro-
ponowanego sposobu leczenia i wszystkie-
go, co pacjent w procesie leczenia uzna za  
stosowne.

9.  Niewygłaszanie prawd objawionych i  zajmo-
wanie stanowiska ex cathedra,

10.  W  opiece zdrowotnej relacja z  pacjen-
tem jest takim samy elementem profe-
sjonalnego działania jak dobra diagno-
za czy sprawne wykonywanie procedur 
medycznych.

Negatywne czynniki wpływające  
na komunikację
By ułatwić obustronną rozmowę leczącego i  le-
czonego, przedstawiamy poniżej czynniki utrud-
niające i  ułatwiające ten proces. Zachowaniami 
wzbudzającymi opór lub mechanizmy obronne 
u rozmówcy są zatem:

1. Ocena 
Związana jest z naturalną tendencją do ocenienia in-
nych. Każda ocena wzbudza opór lub przynajmniej 
nieufność. Nie buduje porozumienia, może być od-
bierana jako forma agresji na moje terytorium.

2. Kontrola 
Wypowiedzi zapowiadające narzucenie kontroli, re-
żimu, deklarujące chęć sprawdzania, monitorowania 
wywołują silny opór u słuchacza. To trudne w medy-
cynie, kiedy z  jednej strony trzeba kontrolować, ale 
z drugiej współpracować. Podobny dylemat istnieje 
w zarządzaniu, także w opiece zdrowotnej.

3. Strategia
Każde spotkanie z pacjentem powinno być prze-
myślane, ale prowadzone musi być tak, by roz-
mówca nie miał wrażenia, że lekarz stosuje za-
planowaną strategię, realizuje scenariusz gry, 
której motywacji nie znamy. 

4. Neutralność 
Od neutralności bisko do obojętności i  tak naj-
częściej jest ona odbiera. Z jednej strony pacjent 
oczekuje empirii: trzeźwego i  racjonalnego po-
dejmowania decyzji, z drugiej – nie chce być dla 
lekarza tylko kolejnym „przypadkiem”.

5. Wyższość 
Pouczanie, wmawianie, upominanie, okazywanie 
wyższości psuje lub wręcz uniemożliwia współ-
pracę. Korzystanie z przewagi wiedzy i doświad-
czenia w  sposób zapewniający tylko pokazanie 
wspomnianej wyższości. 

6. Pewność
Od pewności w działaniu należy odróżnić prze-
konanie o  nieomylności, z  którym w  opinii pa-
cjentów często spotykają się w  relacji z  perso-
nelem medycznym. W  relacji z  pacjentem nie 
powinien istnieć, a przynajmniej być nadużywa-
ny zwrot „to niemożliwe”. 
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Pozytywne czynniki wpływające  
na komunikację
1. Opis 
Opisowy sposób rozmowy nie powoduje dys-
komfortu u  słuchacza. Opowiadania obrazami 
bardziej przemawia do wyobraźni, zapada w pa-
mięć i jest nieinwazyjne. 

2. Orientacja problemowa
Polega na zakomunikowaniu przez nadawcę chę-
ci współpracy w definiowaniu wspólnego problemu 
i wspólnego poszukiwania rozwiązań. Razem z roz-
mówcą określamy cele, ścieżkę dojścia, punkty kon-
trolne, mierniki postępu i  czas ich komunikowania. 
Orientacja problemowa to przeciwieństwo perswazji. 

3. Spontaniczność
Zachowania odbierane jako szczere, sponta-
niczne, elastyczne reagowanie na aktualną sy-
tuację (przebieg rozmowy, przebieg leczenia) 

budują porozumienie pomiędzy lekarzem/pla-
cówką a pacjentem.

4. Empatia
Buduje się ją, okazując i komunikując szacunek, zro-
zumienie dla sytuacji i sposobu myślenia pacjenta, de-
klarując i realizując chęć pomocy i pełnego wsparcia. 

5. Równość
Współpracę pozwala budować nie okazywanie 
różnic, nie skupianie się na tym, co dzieli, jest in-
ne – różnice zawsze będą istnieć, ale w różnorod-
ności jest siła. To nie jest w żadnym razie bariera.

6. Otwartość
Mechanizmy obronne nie występują, gdy nadaw-
ca nie rezygnując z  własnych profesjonalnych 
poglądów i wiedzy, jest gotowy do wprowadza-
nia lub modyfikacji swoich umiejętności, a  czę-
sto i przekonań.
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Budowanie  
dobrej relacji 

By dobrze leczyć, trzeba umiejętnie komunikować się z  pacjentem i  budować z  nim 
relacje. Nie da się jednak tego zrobić, jeśli nie poznamy oczekiwać chorego wobec 
lekarza i pozostałego personelu medycznego, ale również placówek opieki zdrowotnej 
i systemu ochrony zdrowia.

mgr Tomasz Wypych

Wszystko po to, by terapia była nie tylko jak najbar-
dziej efektywna, ale również by pacjentowi i leka-
rzowi zapewnić możliwie największy komfort w tej 

trudnej i ważnej przecież dla obu stron sytuacji. 

PIERWSZE WRAŻENIE
Pamiętajmy, że pacjent najczęściej nie jest w stanie oce-

nić jakości pracy lekarza. Chory posługuje się własnymi 
przekonaniami, stereotypami czy opiniami innych. Gdyby 
podsumować całość jednym zdaniem, to wydaje się, że 
najważniejsze jest wrażenie, jakie lekarz zrobi na pacjen-
cie. Zadowolony pacjent nie tylko powróci do lekarza, ale 
przede wszystkim będzie chciał z  nim współpracować. 
I o to tak naprawdę toczy się gra. Sprawa nie jest prosta, 
bo badania pokazują, że blisko połowa pacjentów nie jest 
usatysfakcjonowana pierwszą wizytą w gabinecie i nie wra-
ca do lekarza. A o tym, jak to jest ważne dla prawidłowego 
zdiagnozowania poważnych chorób, nie trzeba chyba ni-
kogo przekonywać. 

Kontakt pomiędzy pacjentem a lekarzem i całym perso-
nelem medycznym nie powinien sprowadzać się tylko do 
świadczenia usługi medycznej. Bardzo ważne jest dopaso-
wane do możliwości percepcyjnych pacjenta informowa-
nie go o jego stanie zdrowia, o tym, jak choroba przebiega, 
i wreszcie o zaproponowanym sposobie leczenia. Z wyja-
śnieniem tego, z czego wynika określona decyzja lekarza, 
z czym się wiąże i czemu ma służyć. To również pełna in-
formacja o skutkach i objawach ubocznych związanych ze 
stosowaną terapią. Dzięki temu możliwy jest kontakt emo-
cjonalny pomiędzy osobą leczoną a  leczącą. To obok za-
stosowanych działań stricte medycznych bardzo znaczący 
element prowadzący do zdrowienia pacjentów. Wpływa na 
samopoczucie psychiczne, mobilizację do walki z chorobą 
i zapewnia choremu większe poczucie bezpieczeństwa. 

SZOK I NIEDOWIERZANIE
Pacjenci, ich rodziny i  personel medyczny doskonale 

zdają sobie sprawę z tego, że rozpoznanie poważnej cho-
roby wywołuje u chorego i jego bliskich szok, niedowierza-
nie, a potem często załamanie połączone z brakiem wiary 
w możliwość wyleczenia. Ta reakcja jest szczególnie silna 

w przypadku chorób nowotworowych. Czasami wydaje się, 
że przekonanie o tym, że „rak” jest nieuleczalny i – jak mówią 
pacjenci – wyłącznie zabija, jest szczególnie rozpowszech-
nione w naszym kraju. I gdyby bliżej przyjrzeć się temu zjawi-
sku, można by znaleźć wiele uzasadnionych przyczyn takich 
właśnie opinii pacjentów. Są wypadkową wielu okoliczności, 
faktów i przekonań. Wśród nich istotne znaczenie mają ca-
ły czas niewystarczająca profilaktyka, niska zgłaszalność na 
badania przesiewowe, charakterystyczne dla Polaków „ja-
koś to będzie”, co powoduje, że za leczenie zabieramy się 
w ostatniej chwili albo wtedy, kiedy jest już za późno. Docho-
dzi do tego nie zawsze prawidłowe rozpoznanie pierwszych 
objawów choroby przez lekarzy niebędących onkologami 
i oczywiście stale niewydolny, zbiurokratyzowany, przecho-
dzący paroksyzmy kolejnych reform system opieki zdrowot-
nej. Jeżeli do tego dodamy jeszcze mity krążące wśród pa-
cjentów na temat leczenia nowotworów ze „sztandarowym”, 
a powtarzanym z pokolenia na pokolenie zdaniem o  tym, 
że „rak otworzony zabija”, oraz szarlatanów leczących no-
wotwory witaminą C, ziołami, okładami z błota czy energią 
kosmiczną, zrozumiemy, jak trudne zadanie stoi przed le-
karzem onkologiem, który by leczyć, musi zbudować u pa-
cjenta autorytet, wzbudzić zaufanie oraz odpowiadać na je-
go uzasadnione i sprzyjające terapii oczekiwania. 

INNY ŚWIAT
Czytelnicy z pewnością wybaczą nam ten kolokwializm, 

ale chyba najlepiej oddaje on to, co dzieje się, gdy czło-
wiek usłyszy jedną z najpoważniejszych w medycynie dia-
gnoz: rozpoznanie choroby nowotworowej prawie zawsze 
dosłownie wywraca do góry nogami mniej lub bardziej upo-
rządkowane dotąd życie człowieka. Choćby dlatego, że 
dalsza diagnostyka, leczenia czy rehabilitacja praktycznie 
zawsze związane są z  koniecznością hospitalizacji, która 
następuje bardzo szybko, czyli w opinii pacjentów jest na-
gła i niespodziewana. Pomimo tego, że przez ostatnie lata 
polskie szpitale, także te onkologiczne, znacząco zmieniły 
się na korzyść, że podobną metamorfozę przeszły porad-
nie, a wszyscy opiekujący się pacjentem mają empatycz-
ną świadomość powagi sytuacji i starają się robić wszystko, 
co możliwe, a czasami nawet więcej, to przekroczenie pro-
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gu szpitala jest dla znakomitej większości pacjentów stre-
sem. Jak mawiają chorzy i ich rodziny: szpital to zupełnie in-
ny świat. Wielu z nich też dodaje, że lekarze i system opieki 
zdrowotnej komunikują się z chorymi również poprzez szpi-
tale, w tym to, jak placówki wyglądają, co oferują i jaka jest 
ich odpowiedź na potrzeby pacjentów. 

SZPITAL TO WIZYTÓWKA
Tym, na co w  pierwszej chwili zwracają uwagę pacjen-

ci, jest lokalizacja szpitala. Dla osób zamiejscowych oczy-
wiście ważna jest odległość od domu i bliskich, a  już dla 
wszystkich chorych dobre skomunikowanie placówki. Przy 
czym tak samo istotne są linie autobusowe czy tramwajo-
we przebiegające obok szpitala, jak dostępność parkingów. 
Najlepiej takich, które nie wykorzystują sytuacji, żądając hor-
rendalnych opłat. Mamy XXI wiek i samochód współcześnie 
jest powszechnie dostępnym środkiem transportu.

Kolejny oczywisty element, który jest bardzo ważny dla pa-
cjenta, to wygląd, wystrój, wyposażenie oraz wielkość sali. 
Część pacjentów jako optymalny określa kameralny pokój, 
trochę więcej niż przeznaczony dla jednej osoby. Inni z ko-
lei lepiej czują się w grupie i preferują większe powierzchnie. 

Bardzo istotna jest łatwość dostępu do szpitalnego telefo-
nu dla rodziny chorego, czyli po prostu możliwość dodzwo-
nienia się na oddział. A dla pacjenta możliwość doładowa-
nia telefonu komórkowego i  bezpiecznego przechowania 
go. Wszystko po to, by ułatwić kontakt z bliskimi. Jak wie-
my, bez takiego kontaktu wielu pacjentów znacznie gorzej 
współpracuje w procesie leczenia. 

CO SIĘ ZE MNĄ DZIEJE
Szpital w Kostrzynie nad Odrą przeprowadził wśród pa-

cjentów ankietę, w której pytał, jak oceniają szpital i czego 
oczekują od pracujących w nim lekarzy i pielęgniarek (http://
infonfz.pl/).

Odpowiedzi na pytanie co należałoby zmienić wyglądały 
następująco:
•  poprawić wyposażenie sal chorych (43%),
•  łatwiejszy dostęp do łazienki (37%),
•  dostęp do Internetu (34%),
•  bardziej nowoczesny sprzęt medyczny (34%),
•  większa czystość w szpitalu (30%).

Jak wspomnieliśmy, mamy dwudzieste pierwsze stulecie 
i oczekiwanie przez pacjentów dostępu do Internetu nie po-
winno dziwić. Zapytani, jak ten dostęp ma wyglądać, wyja-
śniali, że chodzi nie tylko o stanowiska w formie infokiosku 
umieszczonego w korytarzu, ale po prostu o Wi-Fi. Warto 
również pamiętać o tym, że chorzy zwracają uwagę na ja-
kość, stan techniczny i nowoczesność sprzętu medyczne-
go. I że mają w tym zakresie coraz większą wiedzę. 

W tym samym badaniu chorzy zapytani, czego oczekują 
od lekarzy prowadzących, odpowiadali następująco:
•  większej życzliwości (42%),
•  wyrażania się w sposób zrozumiały dla pacjenta (39%),

•  uważniejszego słuchania pacjenta (36%),
•  większej dostępności w razie potrzeby do lekarza (33%),
•  wyjaśnienia kwestii związanych z  planowanym bada-

niem (29%).

A wobec pielęgniarek sformułowali takie oczekiwania: 
•  większej życzliwości (41%),
•  szybszego reagowania na wezwanie pacjenta (38%),
•  uważniejszego słuchania pacjenta (33%),
•  wyrażania się w sposób bardziej zrozumiały dla pacjen-

ta (26%),
•  zapewnienia większej intymności podczas badań 

(24%).

Warto jeszcze przytoczyć interesujące wyniki z badania 
„Oczekiwania pacjentów hospitalizowanych w  oddziale 
chirurgii trybem planowym względem zespołu lekarskie-
go, pielęgniarskiego i warunków lokalowych” przeprowa-
dzonego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Ankieto-
wani chorzy mieli następujące oczekiwania: 
•  „Chcę dokładnie wiedzieć, na czym polega operacja”, 
•  „Chcę wiedzieć, w jaki sposób będzie prowadzona mo-

ja operacja”, 
•  „Chciałbym wiedzieć, jakie grożą mi niebezpieczeń-

stwa podczas operacji”, 
•  „Oczekuję, że lekarz powie, co mi grozi w przypadku 

określonych powikłań”, 
•  „Chcę być świadomy ryzyka mojej operacji”,
•  „Chcę wiedzieć dużo”,
•  „Chciałbym wiedzieć, jak długo nie będę mógł pracować”, 
•  „Chcę wiedzieć, jak długo po zabiegu będę musiała 

trzymać dietę”.

Dla ankietowanych pacjentów ważne było także: 
•  tytuł naukowy lekarza – 93%,
•  zajmowane stanowisko (ordynator, kierownik bloku 

operacyjnego) – 85%, 
•  rodzaj i  liczba wcześniej wykonywanych zabiegów – 

84%, 
•  staż pracy w zawodzie – 58%.

Słowem pacjent chce przebywać w  dobrze wyposa-
żonym szpitalu i  wiedzieć, kto się nim zajmuje i  co się 
z nim dzieje. Przytoczmy tutaj opinię Anny Marii Zieniuk, 
znakomitej psychoonkolog, która w podsumowaniu pro-
wadzonych przez siebie badań pisze wprost: „Jednym 
z efektów braku komunikacji pomiędzy pacjentem a per-
sonelem jest poszukiwanie przez chorego informacji na 
temat choroby nowotworowej, czasem jest to jedyna 
możliwość jej uzyskania oraz kontaktu z  innymi chory-
mi, co parado ksalnie, zamiast zmniejszać napięcie psy-
chiczne i poziom lęku, zwiększa je, a  to z kolei wpływa 
negatywnie na proces zdrowienia. Niedoinformowanie 
pacjenta oraz utrzymujący się brak zaufania sprawiają, 
że pacjent jest przekonany o dużym zagrożeniu swojego 
zdrowia, a czasem życia”. 
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Jak zmotywować  
pacjenta?

Lekarze, pacjenci i ich rodziny doskonale wiedzą, że bez motywacji i zaangażowania nie 
ma szans na dobre i skuteczne leczenie. Lekarze, pacjenci i ich rodziny równie doskonale 
wiedzą, że czasami bardzo trudno znaleźć motywację i zaangażowanie.

mgr Tomasz Wypych

Podmiotowość osoby zmagającej się z cier-
pieniem jest niezwykle ważna, stąd tak du-
ża rola motywacji. Dlatego nowoczesny 

proces leczenia oparty jest na partnerstwie po-
między Leczonym a  Leczącym. To pomiędzy ni-
mi odbywa się przepływ najważniejszych infor-
macji oraz zapadają decyzje warunkujące dalszą 
skuteczność terapii. Pamiętajmy, że decyzje po-
dejmują dwie strony. Lekarz o  fakcie i  sposobie 
podjęcia leczenia, ale pacjent decyduje przecież 
o tym, czy będzie się leczył i przestrzegał zasad, 
czy może zrezygnuje z terapii. 

TRZY WYMIARY
Żeby być zaangażowanym i móc się samemu za-
angażować, warto wiedzieć, co właściwie skła-
da się na zaangażowanie. Przyjmuje się, że za-
angażowanie ma trzy wymiary. Pierwszy z  nich 
to wymiar racjonalny. W medycynie to sytuacja, 
w  której pacjent zna i  w  niezbędnym dla niego 
zakresie rozumie proponowane leczenie, za-
dania przed nim stawiane, podziela je i  iden-
tyfikuje się z  wizją lekarza. To sytuacja, w  któ-
rej lekarz ma pomysł na leczenie, jest do niego 
przekonany oraz chce i potrafi przekonać do niej  
pacjenta. 

Równie ważny, a  jednocześnie trudny do „wy-
wołania” i zarządzania nim jest wymiar emocjo-
nalny zaangażowania. By można było mówić 
o emocjonalnym zaangażowaniu, pacjent powi-
nien czuć emocjonalny właśnie, niektórzy mó-
wią, że wręcz „uczuciowy”, związek z  celami 
leczenia, ale przede wszystkim podzielać warto-
ści, którymi kieruje się lekarz prowadzący tera-
pię. O  tym, jak ważne jest posiadanie i  dziele-
nie się wartościami w medycynie, a szczególnie 
w  tak wymagającej jej dziedzinie jak onkolo-
gia, nie musimy chyba Czytelników „Onkologa”  
przekonywać. 

Wreszcie wymiar, na którym bardzo nam zale-
ży, czyli motywacyjny wymiar zaangażowania. To 
stan, w którym Pacjent chce zrobić więcej niż nie-

zbędne minimum, realizując swoje zadania w pro-
cesie leczenia. Taki stan z pewnością reprezentu-
ją onkolodzy zawsze w pełni i ponad oczekiwania 
angażujący się w leczenie chorych.

Proces motywacyjny ma charakter dynamiczny 
i wiąże się z zaspokojeniem określonej potrzeby 
mającej znaczenie emocjonalne dla życia i  roz-
woju człowieka. Składowe procesu

motywacyjnego obejmują użyteczność celu 
wyniku i subiektywne prawdopodobieństwo jego 
osiągnięcia. Bo książkowo rzecz ujmując, moty-
wacja jest stanem gotowości do podjęcia okre-
ślonego działania, to wzbudzony potrzebą ze-
spół procesów psychicznych i  fizjologicznych 
określający podłoże zachowań i  ich zmian. Jest 
wewnętrznym stanem człowieka. Procesy mo-
tywacyjne ukierunkowują zachowanie jednost-
ki na osiągnięcie określonych, istotnych dla niej 
stanów rzeczy, kierują wykonywaniem pewnych 
czynności tak, aby prowadziły do zamierzonych 
wyników, np. zmiana warunków zewnętrznych, 
zmiana we własnej osobie, zmiana własnego po-
łożenia. Jeśli człowiek jest świadomy wyniku wy-
konywanych czynności, wówczas ten wynik na-
zywa się celem. I  to jest właśnie cel motywacji 
w medycynie.

RODZAJE MOTYWACJI 
Istnieje kilka rodzajów motywacji. O  motywacji 
wewnętrznej mówimy wtedy, gdy aktywizacja na-
stępuje w sytuacji, kiedy człowiek dąży do zaspo-
kojenia swoich potrzeb.

Motywacja wewnętrzna jest tendencją do 
podejmowania i  kontynuowania działania ze 
względu na jego sens, bo cechą motywacji we-
wnętrznej jest ciekawość efektu, a  czynnika-
mi motywującymi właściwości będące wynikiem 
wzajemnego porównywania bodźców zarówno 
docierających do człowieka w  danej chwili, jak 
i  znajdujących się w  pamięci, takich jak: wielo-
znaczność, niewyraźność, nowość, złożoność, 
dziwność, niezgodność.
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Innym rodzajem motywacji jest motywacja ze-
wnętrzna. Polega na wzbudzaniu potrzeb w  od-
powiedzi na proponowane kary i nagrody, a także 
informowaniu o  możliwościach zawartych w  róż-
nych opcjach, np. leczenia, i sterowaniu, niektórzy 
mówią, że nawet manipulowaniu tymi możliwo-
ściami. Motywacja zewnętrzna jest zatem skłon-
nością do podejmowania i kontynuowania działań 
ze względu na określne następstwa i konsekwen-
cje, do których one prowadzą. Tak przecież dzia-
ła uzyskanie nagrody lub innej namacalnej korzy-
ści. Pamiętajmy jednak, że motywacja zewnętrzna 
jest związana z poczuciem, że przyczyna i kontro-
la działania nie jest zależna od jednostki – w na-
szym przypadku od pacjenta. 

Inny podział to rozróżnienie motywacji na nega-
tywną i pozytywną. 

Motywacja negatywna nazywana jest inaczej 
ujemną, a  jej mechanizm opiera się na różne-
go rodzaju karach i  związany jest z klasycznym 
zachowaniem typu „dążenie od”, który opiera 
się na unikaniu. Im bliższa i bardziej nieuchron-
na jest kara, tym bardziej widoczna jest tenden-
cja do jej unikania. Powoduje ona u pacjenta lęk 
przed utratą dobrej relacji z lekarzem, pewności 
co do zasadności terapii, a  tym samym mobili-
zuje do efektywniejszych działań, głównie w ce-
lu uniknięcia kary. Na przeciwnym biegunie znaj-
duje się motywacja pozytywna, zwana również 
motywacją dodatnią. Oparta jest na dodatnich 
wzmocnieniach i  związana z zachowaniem „dą-
żenia do”, które jest tym silniejsze, im bliższa jest 
droga do zapowiedzianej nagrody. Motywacja 
pozytywna ma umożliwić człowiekowi osiągnię-
cie lepszego niż dotychczas poziomu zaspoko-
jenia potrzeb, również w procesie leczenia. 

BŁĘDY W MOTYWOWANIU
Myślenie „wszystko albo nic”. Zdarza nam się 
spoglądać na sytuację jako szereg zdarzeń al-
bo czarnych (negatywnych), albo białych (pozy-
tywnych). Zapominamy, że w każdej sytuacji po-
jawiają się odcienie szarości. Nie wszystko jest 
albo pozytywne, albo negatywne. Jeżeli to, co ro-
bimy, okazuje się nie do końca idealne, postrze-
gamy siebie jako osobę, której nic się nie uda-
ło. Myślenie „wszystko albo nic” jest podstawą 
perfekcjonizmu. Boimy się popełnienia jakiego-
kolwiek błędu, niedoskonałości, ponieważ wtedy 
w naszych wyobrażeniach będziemy postrzegać 
się jako osoby gorsze i  bezwartościowe. A  taki 
sposób postrzegania często ma niewiele wspól-
nego z rzeczywistością. Kolejnym błędem w mo-
tywowaniu jest nadmierne uogólnianie. To sy-
tuacja odbierania pojedynczego negatywnego 
wydarzenia jako niekończącego się pasma po-

rażek. Wyciągamy jednostronne wnioski, że coś, 
co przydarzyło się nam raz, będzie powtarzać 
się bez końca. Tym, czego powinniśmy unikać 
w  motywowaniu, jest również selektywne abs-
trahowanie. Ma ono miejsce wtedy, kiedy wybie-
ramy jeden negatywny szczegół i  skupiamy się 
wyłącznie na nim, tak że w końcu obraz rzeczy-
wistości jest zaciemniony. Na podstawie jednego 
szczegółu wyciągamy wniosek, że wszystko jest 
złe i nie nadaje się do niczego. I wreszcie często 
spotykany, bo przecież głęboko ludzki tenden-
cyjny wybór faktów. W  tym przypadku odrzuca-
my pozytywne wydarzenia, upierając się, że „nie 
liczą się” z tego czy innego powodu. W ten spo-
sób utrzymujemy negatywne przekonania, któ-
rych nie są w stanie obalić codzienne dobre do-
świadczenia. Często pojawia się przekonanie, że 
„do niczego się nie nadaję”. Z drugiej strony, gdy 
spotyka nas coś pozytywnego, przypisujemy to 
szczęśliwemu trafowi, losowi itp.

Motywowaniu nie służy również wyciąganie 
nieuzasadnionych wniosków. Dokonujemy nega-
tywnych interpretacji, mimo że nie ma w naszym 
polu widzenia faktów, które mogłyby wiarygodnie 
poprzeć postawione przez nas hipotezy. Moty-
wację zabija myślenie katastroficzne i  bagateli-
zowanie, a tak właśnie zachowują się ludzie, któ-
rzy nadają zbyt duże znaczenie różnym rzeczom, 
szczególnie takim jak nasze własne potknięcia 
lub czyjeś osiągnięcia, albo umniejszają to, co 
się wydarzyło, aby nic nie wydawało się znaczą-
ce. Motywacji nie wspiera rozumowanie czysto 
emocjonalne, kiedy zakładamy, że odczuwane 
przez nas negatywne emocje odzwierciedlają to, 
jak rzeczy przedstawiają się w  rzeczywistości: 
„tak czuję, a zatem tak musi być”. Niewskazana 
jest ponadto obawa przed oceną. Niestety jest 
spora grupa ludzi, którzy często nie podejmuje 
różnych działań, bo boją się tego, co sobie po-
myśli o  nich znajomy, rodzina itd. Boją się od-
rzucenia, złej oceny i  niezrozumienia ze strony 
otoczenia.

RASTER
DEKALOG MOTYWACJI
• Motywowanie zacznij od siebie.
• Nie motywuj bez podania celu.
• Nieosiągalne cele demotywują.
• Wspólne określenie celu motywuje.
•  Nie motywuj innych, dopóki nie poznasz  

ich potrzeb.
• Motywuj, umożliwiając rozwój.
• Nie oczekuj, że motywacja trwa wiecznie.
• Motywuj, dostrzegając sukcesy.
• Etyczne współzawodnictwo motywuje.
• Elitarność motywuje
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Praca z pacjentem  
w czasach pandemii

W chwili, kiedy powstaje ten tekst, w Polsce bardzo silnie rozwija się epidemia wywołana 
przez koronawirusa COVID-19. Nasz kraj i  cały świat mierzą się z  zagrożeniem 
i śmiertelnym niebezpieczeństwem, które trudno porównać do czegokolwiek, co do tej 
pory było udziałem naszych czasów.

mgr Tomasz Wypych

Specjaliści reprezentujący praktycznie wszystkie dys-
cypliny nauk – od lekarzy, przez biologów, matema-
tyków, socjologów, na etykach i filozofach kończąc – 

są zgodni: nikt nie był w stanie przewidzieć czasu, miejsca 
i skali tego zdarzenia oraz skutków i daty, w którym ono mi-
nie. Wszyscy także są zgodni co do tego, że pandemia i to, 
co ze sobą niesie, w żadnym wypadku nie zwalniają lekarzy 
i całego personelu medycznego od dotychczas sprawowa-
nej opieki nad chorymi, a wręcz przeciwnie – leczenie, ba-
dania i rehabilitacja pacjentów powinny trwać nadal. Dzię-
ki odwadze, poświęceniu, a w zasadzie bohaterstwu ludzi 
pracujących w placówkach systemu ochrona zdrowia cho-
rzy otrzymują najlepszą pomoc, jakiej tylko można udzielić. 

TROSKA O ŻYCIE I ZDROWIE
Człowiek na co dzień zmagający się z chorobą wystawio-
ny jest na działanie stresu, który ma wiele źródeł. W sy-
tuacji kiedy dodatkowo pogarsza się sytuacja w  jego 
otoczeniu, może wpaść w panikę albo zachowywać się 
w sposób irracjonalny. Bodźcem mogącym wyzwolić po-
dobne zachowania mogą być na przykład tragiczne lub 
traumatyczne wydarzenia z jego życia, klęska żywiołowa, 
katastrofa komunikacyjna lub budowlana na wielką skalę, 
działania wojenne, terrorystyczne czy właśnie pandemia, 
która dotyka nas wszystkich. O ile w chwili pojawienia się 
koronawirusa większość ludzi nie dowierzała, że dotrze 
on nad Wisłę, a potem bagatelizowała jego agresywność, 
o tyle w miarę wzrostu liczby zakażonych zaczęły się po-
jawiać zachowania wywołane lękiem i  uzasadnioną tro-
ską o własne życie i zdrowie. Jest to zrozumiałe zwłasz-
cza w przypadku pacjentów walczących już z chorobą, 
na przykład nowotworową. 

FAŁASZYWE INFORMACJE
Te przesadne, czasami pozbawione racjonalnych pod-
staw zachowania prowokowane są nierzadko przez fał-
szywe informacje i  plotki krążące w  społeczeństwie. 
Współcześnie, w  dobie wszechobecnych mediów elek-
tronicznych przekazywanie fake newsów odbywa się bar-
dzo szybko. Podobnie zdarzyło się w  chwili, kiedy ko-
ronawirus dotarł do Polski. Co jakiś czas pojawiały się 
rzekomo naukowe doniesienia, że COVID-19 można wy-
leczyć zestawem witamin, cynkiem, dużymi dawkami pa-

racetamolu, witaminy C, leków na opryszczkę i wieloma 
innymi substancjami obecnymi na rynku. Lekarze musie-
li cierpliwie wyjaśniać i  obalać te mity, bo pacjenci, na-
wet najlepiej prowadzeni, masowo ruszyli do aptek, by na 
wszelki wypadek kupować to, co dawało pozorną nadzie-
ję na obronę przed wirusem. 

WĄTPLIWE TERAPIE
Polacy bardzo lubią kupować leki, zwłaszcza te bez re-
cepty. Według raportu firmy badawczej PMR w 2014 r, na 
leki wydaliśmy ok. 9 mld zł, w  2018 już ponad 13 mld 
zł. Dla przykładu: bezdzietny Polak przeznacza na pre-
paraty OTC i suplementy ponad jedną czwartą wartości 
miesięcznego koszyka zakupów spożywczych. A  warto 
wiedzieć, że Polacy należą do narodów wydających naj-
więcej pieniędzy na żywność. Nasi rodacy znajdują się 
również w  czołówce mieszkańców Europy, jeśli chodzi 
o spożycie leków przeciwbólowych. Rocznie spożywamy 
ponad 100 mln opakowań, czyli wydajemy tylko na leki 
przeciwbólowe 2 mld zł. Zajmujemy czwarte miejsce, po 
Francji, Grecji i Włoszech, i do czasów wybuchu pande-
mii wszystko wskazywało na to, że w 2020 r. będziemy już 
niestety na podium. Polacy kupują również coraz więcej 
suplementów diety – w 2015 r. przeznaczyliśmy na nie po-
nad 3,5 mld zł, w 2017 r. – 4 mld zł. W 2020 r. wartość tego 
rynku prawdopodobnie przekroczy 5 mld zł. Suplemen-
ty spożywa nawet 72 proc. Polaków, a 48 proc. spożywa 
je regularnie. Statystyczny Polak zjada rocznie minimum 
130 tabletek witamin i minerałów. Zaledwie 17 procent ro-
daków konsultuje ich zażywanie z  farmaceutą lub leka-
rzem. Co dziesiąta osoba kupuje suplementy w Interne-
cie. Przyjmujemy je w  dawkach znacznie wyższych niż 
zalecane.

Lekarze zatem musieli powstrzymać ten masowy pęd do 
kupowania, a potem zażywania przez chorych niekontrolo-
wanych ilości leków i paraleków, które mogły wywołać nie-
odwracalne skutki w organizmach pacjentów znajdujących 
się w procesie leczenia. 

BUDOWANIE POROZUMIENIA
Kiedy powoli udawało się wyhamować szaleństwo źle ro-
zumianego samoleczenia, przyszedł kolejny etap. Stojący 
na granicy wydolności system opieki zdrowotnej był prze-
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ciążony ponad wszelką, niewyobrażalną wcześniej miarę. 
By maksymalnie wykorzystać jego możliwości, ściślej niż 
zwykle musieli ze sobą współpracować wszyscy, do któ-
rych trafiają pacjenci. W  przyspieszonym tempie polska 
medycyna mniej lub bardziej świadomie zaczęła wdra-
żać wytyczne EACH, czyli The Europe an Association for 
Communication in Healthcare. To zalecenia dotyczące 
wszystkich uczestników procesu leczenia opiekujących 
się chorym: lekarzy, farmaceutów, ratowników medycz-
nych, techników, pielęgniarek i oczywiście rodziny pacjen-
ta. Zgodnie z EACH korzyści z prawidłowej komunikacji na 
linii lekarz – pacjent – rodzina pacjenta – ratownik medycz-
ny – farmaceuta to: 
•  spadek napięcia emocjonalnego u  pacjenta pozwalają-

cy na dalszą wymianę informacji z osobami udzielającymi 
mu pomocy; 

•  uzyskiwanie przez lekarza bardziej precyzyjnych danych 
umożliwiających skutecz niejsze rozpoznawanie choroby; 

•  zmniejszenie oporu pacjenta wobec proponowanego le-
czenia, w tym zaordynowanych leków;

•  zwiększenie poziomu zaufania pacjenta wobec osób 
udzielających mu pomocy; 

•  wzrost aktywności pacjenta w procesie leczenia;
•  istotny wzrost poziomu satysfakcji pacjenta, a  co za 

tym idzie, malejąca lub niewystępująca liczba ewentu-
alnych skarg i  zastrzeżeń na przedstawicieli systemu 
opieki zdrowotnej;

•  spadek postaw agresywnych i roszczeniowych;
•  oszczędność czasu i środków, bo pacjent lepiej współpra-

cujący wymaga zaangażowania mniejszych sił i środków.

ZASADY I METODY
Wszystko to wymaga odpowiednich umiejętności i  znajo-
mości narzędzi, choćby algorytmów rozmowy. Na szczę-
ście istnieją metody usprawniania komunikacji z pacjentem. 
Pierwsza z  nich to korzystanie z  klasycznego sprzężenia 
zwrotnego. Mówiąc wprost – nie ma lepszej metody na roz-
mowę z pacjentem niż… rozmowa z pacjentem. Chociaż 
wydaje się to oczywistą oczywistością i truizmem, to jednak 
pomyślmy, jak często w rozmowie z drugim człowiekiem nie 
słuchamy i nie słyszymy tego, co do nas mówi. Dzieje się 
tak najczęściej z powodu braku czasu, zmęczenia albo stre-
su – co obecnie nam szczególnie doskwiera. Warto uważnie 
słuchać tego, co mówi do nas rozmówca, bo stara praw-
da głosi, że odpowiedź na nasze pytania ukryta jest właśnie 
w rozmówcy. Zasada aktywnego słuchania również poma-
ga w budowaniu relacji z chorym.

Pomocne w porozumieniu z pacjentem jest też stosowa-
nie wielu kanałów do przekazywania informacji. Od wyja-
śniania i  zapisywania na kartce, przez wysyłanie maili czy 
coraz bardziej obecną, a w czasach epidemii w wielu przy-
padkach niezastąpioną, telemedycynę. 

ZASADY DOBREJ ROZMOWY
Wypowiedź lekarza powinna składać się z prostych i krót-

kich komunikatów. Praktycy z długoletnim stażem powtarza-
ją, że pacjent oczekuje treści, które jest w stanie usłyszeć, 
zrozumieć, przetworzyć i zastosować w praktyce. Zrozumia-

ły język stosowany w rozmowie z chorym ma jeszcze jeden 
walor: pacjent nie wstydzi się pytać, kiedy czegoś nie ro-
zumie. A zrozumienie przekazu ułatwia kolejna zasada mó-
wiąca o tym, by przekazywać ograniczoną ilość informacji. 
Najlepiej tych mających rzeczywisty wpływ na zachowanie 
pacjenta. Dobre jest również wielokrotne powtarzanie infor-
macji w różnych formach, nawet na zasadzie zdania „oczy-
wiście nie muszę przypominać, że…”, a po jakimś czasie 
„na pewno pamięta Pan, o czym mówiliśmy na początku?” 
i znowu „nie będę po raz kolejny powtarzał, że…”. To zasa-
da tak zwanej redundancji. Do tego podkreślanie tego, co 
najważniejsze. 

Zwróćmy również uwagę, że znacznie lepiej zapamiętu-
je się informacje, które są podane na początku lub na koń-
cu, bo korzystamy wtedy z efektu zapamiętywania i efektu 
świeżości, mające związek z zagadnieniami, o których już 
coś wiemy, i przekazywane z zaangażowaniem, a najlepiej 
z entuzjazmem. 

Dzisiaj, jeszcze bardziej niż zwykle, życzymy wszystkim 
zdrowia i wytrwałości.

RASTER
Który pacjent wymaga szczególnego wsparcia 

•  zbyt młody lub zbyt zaawansowany wiekiem,
•  samotny,
•  o nieuporządkowanej sytuacji życiowej,
•  o nieregularnym czasie pracy, leczony przez kilku lekarzy 

jednocześnie,
•  przyjmujący co najmniej 3 leki jednocześnie,
•  leczący się na schorzenia mające objawy podobne do ob-

jawów ubocznych leków,
•  stosujący różne leki o podobnym wyglądzie i leki w jego 

opinii o niewygodnej postaci,
•  kiedy w trakcie zażywania leków istnieje konieczność od-

mówienia sobie pewnych rzeczy, np. chęć wypicia alkoho-
lu jest przyczyną skróconej terapii antybiotykowej.

RASTER
Z pacjentem warto rozmawiać o:
•  korzyściach ze złożonej terapii lekowej – wykupieniu 

wszystkich zapisanych leków,
•  konieczności przestrzegania częstotliwości przyjmowania 

leków w ciągu doby,
•  rozsądnym stosowaniu suplementów diety, leków OTC,
•  wystąpieniu ewentualnych objawów niepożądanych,
•  o tym, że ewentualne wysokie koszty leczenia są adekwat-

ne do skuteczności terapii.

RASTER
Czego warto dowiedzieć się od Pacjenta:
•  czy nie ukrywa objawów i skutków ubocznych,
•  czy wykupuje wszystkie zapisane leki,
•  co dokupuje poza receptą,
•  jak ocenia terapię zalecaną przez lekarza,
•  czy samodzielnie próbuje zwalczyć objawy mogące wska-

zywać na chorobę wymagającą wizyty u lekarza,
•  czy poszukuje lekarza o innej specjalności,
•  czy pacjent poszukuje innej poradni, szpitala.
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Praca z pacjentem 
znajdującym się  
w stresie

Stwierdzenie, że pandemia COVID-19 całkowicie zmieniła życie ludzi na całym świecie, a zmiany 
szczególnie dotknęły system ochrony zdrowia, i to dosłownie w każdym państwie, jest dzisiaj 
truizmem. Nie zwalnia to jednak lekarzy z  obowiązku większego niż wcześniej zrozumienia 
dla lęków czy stresu odczuwanego przez pacjentów. Nawet jeśli z profesjonalnej perspektywy 
w wielu przypadkach te obawy wydają się przesadzone lub nieuzasadnione. 

mgr Tomasz Wypych

Uczucie niepokoju związane ze spustoszeniem, jakie niesie 
koronawirus, jest bowiem zrozumiałe. Pacjenci zmagają-
cy się z przewlekłą, ciężką chorobą już z tego powodu na-

rażeni są na codzienny stres – z niepokojem czekają na to, co przy-
niesie kolejny dzień. Kiedy dochodzą do tego: utrudniony, często 
wręcz niemożliwy dostęp do lekarza czy placówki medycznej, co-
dziennie przekazywane przez media informacje o liczbie chorych 
i osób, które przegrały walkę z koronawirusem, troska o chorych 
w najbliższym otoczeniu oraz zarażenie koronowirusem, to powo-
dów do lęku jest nadmiar. Lekarz zatem bardziej niż kiedykolwiek 
musi być nie tylko klasycznym „medykiem”, ale także psycholo-
giem. Dlatego zachęcam do lektury tego praktycznego poradnika. 

OBJAWY I SYMPTOMY
Żeby pomóc pacjentowi znajdującemu się w  stresie, najpierw 
trzeba ten stres rozpoznać. Do typowych objawów stresu zalicza 
się przyspieszone tętno, nasiloną potliwość i wyraźnie odczuwal-
ną suchość w jamie ustnej. Występuje również poczucie emocjo-
nalnego napięcia, często w opinii pacjentów nieuzasadnionego, 
a ponadto rozdrażnienie, nerwowość oraz kołatanie serca. Cho-
rzy skarżą się również na zaburzenia równowagi, nerwowe tiki, 
nadpobudliwość ruchową i kłopoty ze spójnym formułowaniem 
wypowiedzi. Dodatkowymi objawami są: rozszerzenie źrenic, na-
pięcie mięśni rąk i nóg, sztywność karku, ucisk w gardle, pobu-
dzenie psychoruchowe, naprzemienne uczucie gorąca i zimna, 
odczuwane w różnych częściach ciała napięcie pod postacią np. 
czerwienienia się, blednięcia, kłucia, drętwienia, drżenia, doznań 
bólowych, parcia na pęcherz, nagłego wzrostu czy spadku łak-
nienia i pragnienia, zaburzeń dobowych rytmu aktywności, zakłó-
ceń snu. Warto pamiętać, że ze stresem związane są również ob-
jawy nieswoiste. Charakterystyczny jest m.in. atak śmiechu, który 
ma rozładować napięcie. Często również dochodzi do zastygania 
w bezruchu bez możliwości jakiegokolwiek działania. Jeśli stres 
dotyczy dziecka albo nieco młodszych pacjentów, warto zwrócić 
uwagę na zgłaszane przez nich niewystępującą wcześniej nad-
mierną lękliwość, agresję, znaczące zaburzenia w skupianiu uwa-
gi powodujące obniżenie wyników w nauce. Do tego dochodzą 
różnego rodzaju nawyki: ssanie kciuka, ogryzanie paznokci i po-
dobnie jak u  dorosłych zaburzenia snu, w  tym koszmary noc-
ne. Temu wszystkiemu mogą towarzyszyć również podejrzliwość, 
wrogość, apatia, przygnębienie, zakłócenia w  funkcjonowaniu 
różnych procesów związanych z odbiorem i przetwarzaniem in-
formacji, gorsza spostrzegawczość, osłabienie koncentracji, 

obniżenie wytrwałości, trudności z  zapamiętywaniem i  przypo-
minaniem sobie, trudności z  myśleniem na poziomie wyższym 
(abstrakcyjnym), gonitwa myśli, pustka w głowie, gubienie wąt-
ków w wypowiedziach, poczucie osamotnienia, trudności z po-
dejmowaniem decyzji, zachwiane poczucie własnej wartości 
i brak satysfakcji z nauki, czy wykonywanej pracy. 

STYLE I ZACHOWANIA
Każdy człowiek, mniej lub bardziej świadomie, podejmuje w kon-
kretnej sytuacji stresowej określone działania. Są one wypadkową 
interakcji zachodzącej między sytuacją, w jakiej się znajduje, a in-
dywidualnym stylem radzenia sobie z problemami w ogóle. Nor-
man Endler i James Parker wyróżniają trzy style radzenia sobie ze 
stresem skoncentrowane na różnych aspektach. 

Osoby skoncentrowane na zadaniu mają tendencję do po-
dejmowania wysiłków zmierzających do rozwiązania problemu 
przez poznawcze przekształcenie lub próby zmiany sytuacji. 
Główny nacisk położony jest na zadanie lub planowanie rozwią-
zania problemu.

Pacjenci koncentrujący się na emocjach to styl charaktery-
styczny dla osób, które w sytuacjach stresowych wykazują ten-
dencję do koncentracji na sobie, na własnych przeżyciach emo-
cjonalnych, takich jak złość, poczucie winy, napięcie. Osoby te 
mają także tendencje do myślenia życzeniowego i fantazjowa-
nia. Działania takie mają na celu zmniejszenie napięcia emocjo-
nalnego związanego z sytuacją stresową. Czasami jednak mo-
gą powiększać poczucie stresu, powodować wzrost napięcia 
lub przygnębienia.

Ostatnia grupa to ludzie koncentrujący się na unikaniu. Osoby 
reprezentujące ten styl w sytuacjach stresowych wykazują tenden-
cje do wystrzegania się myślenia, przeżywania, doświadczania tej 
sytuacji. Styl ten może przyjmować dwie formy. Pierwsza to anga-
żowanie się w czynności zastępcze, np. oglądanie telewizji, obja-
danie się, myślenie o sprawach przyjemnych, sen. Druga to usilne 
poszukiwanie kontaktów towarzyskich.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Żeby dokładnie poznać sytuację pacjenta i pomóc mu, warto prze-
prowadzić wywiad i zadać pytanie pozwalające podjąć odpowied-
nie działania. Oprócz dostarczenia wiedzy lekarzowi, zadawanie 
pytań samo w sobie ma wymiar terapeutyczny. Jest wyrazem zain-
teresowania stanem pacjenta, troski o jego samopoczucie i dekla-
racją chęci pomocy. 
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Pytania dotyczące zmian w zachowaniu:
Czy zauważasz u siebie wzrost spożycia alkoholu?
Czy jesz więcej/mniej niż zwykle?
Czy rzucasz się w wir działania bez celu?
Czy masz trudności z zebraniem energii?
Czy masz kłopoty z zasypianiem?
Czy palisz więcej niż zwykle?
Czy rzadziej spotykasz się z ludźmi poza pracą?
Czy rzadziej zajmujesz się tym, co nie jest związane z pracą?
Czy wycofujesz się z kontaktów z kolegami?
Czy zwalniasz się z pracy?
Czy bierzesz tabletki nasenne albo środki uspokajające?
Czy w domu złościsz się lub jesteś rozdrażniony, wybuchasz, 
krzyczysz?
Czy rozmawiasz o pracy w domu lub z przyjaciółmi?
Czy mówisz głośniej niż zwykle?
Czy mówisz ciszej niż zwykle?
Czy reagujesz zbyt gwałtownie w drobnych sprawach?
Czy jest ci trudno skończyć to, co zacząłeś?
Inne pytania

Pytania dotyczące zmian w odczuciach fizycznych
Czy cierpisz na bóle głowy?
Czy masz podrażnioną skórę?
Czy boli cię kręgosłup? Nogi?
Czy odczuwasz bóle w klatce piersiowej?
Czy masz palpitacje?
Czy masz kłopoty z trawieniem?
Czy masz napięte mięśnie?
Czy czujesz się tak, jakbyś miał zemdleć? Masz zawroty głowy?
Czy wydaje ci się, że gorzej widzisz (migotanie, świetliste plamy, 
„tikanie” oka)? 
Czy masz bóle żołądkowe, zaparcia lub rozwolnienie?
Czy dostrzegasz każdego owada, który pojawi się w pomieszczeniu?
Czy czujesz się zmęczony nieadekwatnie do wykonanej pracy?
Masz uczucie uginających się kolan?
Czy odczuwasz nagłe uderzenia krwi/gorąca?
Twoje dłonie są zimne i wilgotne?
Pocisz się więcej niż zwykle?
Czy odczuwaszsuchość w gardle?
Twój oddech staje się płytki?
Inne pytania

Pytania dotyczące zmian w zachowaniu i myśleniu
Czy martwisz się bez powodu?
Czy łatwo zapominasz o różnych rzeczach?
Czy uważasz, że jesteś beznadziejny?
Czy jest ci się trudno skupić?
Czy masz napady paniki?
Czy czujesz się podekscytowany z byle powodu?
Czy wciąż cieszą cię rzeczy, które kiedyś lubiłeś?
Czy często na coś czekasz, czegoś oczekujesz?
Czy odczuwasz wewnętrzny niepokój?
Czy bywasz podminowany?
Czy masz trudności z podejmowaniem decyzji?
Inne pytania

Oczywiście nie trzeba zadawać wszystkich pytań. Starajmy się 
jednak postępować według zasady, że lepiej wiedzieć więcej. Cza-
sami wystarczy zapytać o trzy rzeczy: 

•  Jak reagujesz na stres?
•  Jeśli uważasz, że radzisz sobie ze stresem, to wyjaśnij, co to dla 

ciebie oznacza. 
•  Jakie masz własne sposoby radzenia sobie ze stresem? 

Ewentualnie można zapytać, czy pacjent w przeszłości praco-
wał ze specjalistą zajmującym się pomocą w  radzeniu sobie ze 
stresem.

RADY I DZIAŁANIA
Kiedy już uzyskamy te informacje, warto przekazać pacjentowi 
podstawową wiedzę na temat tego, co może mu pomóc w ra-
dzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Do najważniejszych sposo-
bów należą:

Nauczenie się życia dla siebie
Niektórzy nazywają to zdrowym egoizmem, ale nazwa jest nie-
istotna. Ważne, aby pacjent wreszcie zrobił coś, czego wcześniej 
z różnych przyczyn nie robił. Jeżeli spędza dużo czasu w domu, 
a w okresie pandemii z pewnością tak jest, to może spróbować 
nowego hobby.

Utrzymywanie kontaktu z rodziną, bliskimi 
i przyjaciółmi 
Nawet jeśli spotkania osobiste z bliskimi są czasami niemożliwe, 
to z pomocą pacjentom przychodzi technika. Mogą dzwonić do 
bliskich, plotkować na czacie, wysyłać wiadomości, prowadzić vi-
deorozmowy. Warto, aby takie kontakty z osobami życzliwymi sta-
ły się stałym elementem dnia pacjenta. Kiedy są zaplanowane, to 
również dużą przyjemność sprawia czekanie na nie. Pamiętajmy, 
że za pomocą urządzeń zdalnych pacjenci mogą nie tylko rozma-
wiać, ale na przykład grać z rodziną w rozmaite gry. 

Unikanie złych wiadomości
Zrozumiałe, że wszyscy są ciekawi tego, co dzieje się na świecie, 
część osób bywa nawet wprost uzależniona od newsów i chcą być 
ze wszystkim na bieżąco. Należy jednak pamiętać, że nadmiar wia-
domości, zwłaszcza pesymistycznych, może nasilać stres. Zasta-
nówmy się więc z pacjentem, czy nie powinien na jakiś czas zrezy-
gnować ze śledzenia serwisów. 

Dbanie o rutynę, dyscyplinę i systematyczność
Chociaż codzienna rutyna mogła się zmienić, warto, by pacjent 
spróbował stworzyć nową, której będzie mógł się trzymać w czasie 
choroby. Należy pamiętać, aby zaplanować czas na relaks i ode-
rwanie się od wiadomości. W przypadku gdy są jakieś elementy 
rutyny, których pacjentowi bardzo brakuje, należy poszukać spo-
sobów na dodanie ich do codziennych zajęć w inny sposób, np. 
poprzez wirtualne spotkania z przyjaciółmi i rodziną.

Dbanie o ciało
Kto jeśli nie lekarz prowadzący lepiej doradzi pacjentowi, jak dbać 
o organizm w trakcie leczenia? Dbanie o siebie po prostu popra-
wia samopoczucie. Wśród podstawowych zaleceń powinno się 
znaleźć prawidłowe odżywianie i nawadnianie, aktywność fizyczna 
oraz dbałość o zdrowy sen. 

Wypróbowanie technik relaksacyjnych
Techniki relaksacyjne, takie jak głębokie oddychanie, rozciąganie 
i medytacja, dodatkowo mogą pomóc w radzeniu sobie ze stresem.
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Avance Solo NPWT  
– nowe możliwości leczenia 
trudno gojących się ran

U pacjentów onkologicznych często  mamy do czynienia z ranami z obfitym wysiękiem, a ponadto  
z uszkodzeniem tkanek po napromienianiu oraz utrudnionym odpływem chłonki w związku z przecięciem 
dróg chłonnych. Dotyczy to na przykład chorych z nowotworami piersi lub tkanek miękkich. W grupie tych 
chorych doprowadzenie do szybkiego gojenia po leczeniu operacyjnym często ma kluczowe znaczenie 
dla kontynuowania leczenia onkologicznego. 

Czym jest NPWT?
NPWT – podciśnieniowa terapia ran jest to system, który za pomocą urzą-
dzenia generującego próżnię ma na celu wytworzenie w ranie podciśnienia.

Podstawowy celem terapii podciśnieniowej jest stworzenie ranie odpo-
wiedniego mikrośrodowiska sprzyjającego procesowi gojenia.

Wskazania

Zestaw Avance Solo
Zestaw zawiera urządzenie generujące podciśnienie do 125mmHg – 
„złoty standard” niespotykany w podobnych urządzeniach innych pro-
ducentów (bez możliwości regulacji) – działające do 14 dni z dołączo-
nym podwójnym zestawem baterii AA. W  komplecie jest też kanister 
o  pojemności 50 ml, również niespotykany w  zestawach innych pro-
ducentów, klips mocujący pompę z kanistrem do paska/odzieży oraz 
opatrunek, którego wielkość może być różna.  Zestaw jest zapakowany 
w osobne boxy dla każdej składowej zestawu.

Mocowanie opatrunku jest proste, a poprawienie jego ułożenia rów-
nież nie stanowi problemu pomimo rantu. Zestaw jest wyposażony w fo-
liowe paski uszczelniające w ilości wystarczającej na uszczelnienie opa-
trunku i ewentualne dodatkowe korekty.

Avance Solo jest zaprojektowany z wykorzystaniem technologii Sa-
fetac®, który zapewnia atraumatyczną warstwę kontaktową z miękkiego 
silikonu i doskonałą przyczepność, w tym brak pozostałości plastra na 
skórze pacjenta. W efekcie tego powoduje mniej urazów i dolegliwości 
bólowych i umożliwia repozycjonowanie.

Ponadto zastosowanie Technologii CFMTM (Controlled Fluid Mana-
gement) łączy kontrolowany przepływ powietrza, chłonny opatrunek 
i  dystalny kanister, przez co zapewnia ciągłe, regulowane podciśnie-
nie. Z kolei Dual lumen, zapewnia najlepsze możliwe zarządzanie wysię-
kiem, dzięki konstrukcji kontrolowanego wlotu powietrza. 

Dodatkowo pompa jest wyposażona w alarmy dźwiękowe i wizualne, 
blokadę wycieku, oraz automatycznie wstrzymanie terapii, gdy zbior-
nik jest pełny, a niski poziom naładowania baterii sygnalizuje kontrolka. 

Optymalizacja kosztów leczenia*
Chcąc oszacować koszty leczenia powikłanej należy uwzględnić wszyst-
kie materiały używane do zaopatrzenia rany, w tym np. płynów antybakte-
ryjnych, materiałów mocujących opatrunki, czy też czasu i zaangażowania 
personelu w zaopatrzenie rany. Biorąc wyłącznie pod uwagę koszty prze-
dłużonego pobytu chorego o średnio 21 dni (21 x 1 000 zł = 21 000 zł),  
koszty leczenia tylko jednego pacjenta z powikłaną raną operacyjną po-
zwoliłoby na finansowanie prewencyjnego zastosowania terapii podci-
śnieniowej u 42 chorych z grupy ryzyka. Biorąc pod uwagę szacunkową 
liczbę leczonych chorych w ciągu roku (600 osób), przy grupie pacjentów 
z podwyższonym ryzykiem ZMO szacowanym na około 30% (200 osób), 
infekcja rany wystąpi u 50 pacjentów. Koszty przedłużonego pobytu tych 
chorych (50 x 21 x 1 000 zł = 1 050 000 zł) pozwoliłaby na sfinansowanie 
prewencyjnej terapii podciśnieniowej dla 2100 chorych, czyli pozwoliłaby 
na zastosowanie tego sposobu postępowania u wszystkich chorych le-
czonych w Oddziale Zabiegowym przez ponad 3 lata.

Podsumowanie
Założeniem zastosowania  Avance Solo NPWT  jest optymalizacja opieki 

nad pacjentami, w tym ograniczenie ryzyka kontaminacji rany pooperacyjnej 
u wszystkich chorych (zmniejszenie częstości zmiany opatrunków rany nie-
powikłanej), zmniejszenie obciążenia pracą zespołu lekarsko-pielęgniarskie-
go, przy zachowanym bezpieczeństwie w obserwacji i ewentualnym leczeniu 
powikłań oraz obniżenie kosztów. Zastosowanie Avance Solo daje ogromne 
możliwości w terapii ran i prewencji zakażenia miejsca operowanego.

*  Cytat z Raportu dla Mönlycke, Dr n. med. Piotr Havelke, chirurg-onko-
log z  Oddziału Zabiegowego Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej 
Narodowego Centrum Onkologii w Warszawie

WSKAZANIA  
DO ZASTOSOWANIA NPWT PRZECIWWSKAZANIA

Rany przewlekłe
Rany ostre 
Rany pourazowe
Rozejście się rany
Stopa cukrzycowa
Odleżyny
Przeszczepy
Rany pooperacyjne
Oparzenia I i II stopnia 

Aktywny, miejscowy proces 
nowotworowy
Zapalenie kości i szpiku
Przetoki 
Alergia lub nadwrażliwość na 
kleje akrylowe
Odsłonięte naczynia 
krwionośne, narządy lub nerwy 

Artykuł Sponsorowany

Co wyróżnia system Avance Solo NPWT
Najważniejszym celem zastosowania systemu jest profilaktyka zakażenia 
ran pooperacyjnych, szczególnie ran zamkniętych. Żeby jednak w ogóle 
mówić o profilaktyce zakażenia miejsca operowanego, opatrunki powin-
no się zakładać w reżimie pola operacyjnego z zachowaniem czystości, 
bo opatrunek ma utrzymać maksymalnie możliwą do osiągnięcia jałowość, 
czyli najmniejszą kontaminację rany. Co ważne założeniu opatrunku abso-
lutnie nie przeszkadzają dreny, czy nawet stomia – po założeniu opatrunek 
pozostaje szczelny i rana zachowuje nadal jałowość. Opatrunek nadaje się 
również do oczyszczenia rany trudno gojącej się, zakażonej. System moż-
na połączyć z zastosowaniem gąbki chirurgicznej, co zwiększa ssanie – 
gąbka pobiera wysięk z rany, który jest z niej odsysany z wykorzystaniem 
podciśnienia. By zapobiec podciekaniu treści z gąbki można ją bez groź-
by rozszczelnienia opatrunku uszczelnić pastą stomijną. System  Avance 
Solo NPWT można również połączyć z EndoWac, dzięki czemu nadaje się 
np. do odprowadzania treści z niewielkich, nieszczelnych zespoleń jelito-
wych (bez treści jelitowej). Ponieważ urządzenie jest nieduże i wyposażo-
ne w kanister, pacjent może pozostać aktywny. Wszystkie te zastosowania 
pozwalają stwierdzić, że system Avance Solo NPWT można dowolnie łą-
czyć z innym sprzętem, co niezwykle usprawnia pracę i daje wiele możliwo-
ści profilaktyki, bądź leczenia ran zakażonych. Dzięki zastosowaniu Avance 
Solo NPWT rana może przestać ograniczać lekarzy z definicji. 

Zalety NPWT
System NPWT:

•  zsuwa brzegi rany i stabilizuje je, ułatwiając zamknięcie rany.
•  zapewnia okluzyjne, wilgotne środowisko rany, uszczelnienie i poprawio-

na perfuzja zmniejsza ryzyko infekcji.
•  usuwa nadmiar płynu tkankowego i zawartych w nim czynników zapal-

nych, zmniejszenie obrzęku poprawia miejscową perfuzję krwi i stymu-
luje angiogenezę.

•  odprowadza wysięk i obecne w nim inhibitory i zanieczyszczenia.
•  zwiększa przepływ krwi w kierunku opatrunku i ukrwienie skóry.
•  stymuluje wzrost ziarniny i późniejszą  epitelializację.
•  powoduje interakcję między tkanką a opatrunkiem delikatnie stymuluje 

komórki powodując ich replikację.
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Lekarz z pasją
Rozmowa z dr. Piotrem Chilczukiem z Zakładu Rdioterapii, Narodowego Instytutu 
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego

Czym się pan zajmuje w Narodowym Instytucie 
Onkologicznym?
Jestem lekarzem rezydentem w Zakładzie Radioterapii On-
kologicznej. Pracuję tu już piąty rok. Zajmuję się kwalifikacją 
chorych z nowotworami do napromieniania.

Na ile to jest stresująca praca?
Przede wszystkim mam kontakt z pacjentami onkologiczny-
mi, w przypadku których do końca nie wiem, czy im pomogę 
czy nie. Chorzy często reagują emocjonalnie podczas roz-
mów na temat ich stanu zdrowia. Oczywiście w trakcie le-
czenia zdarzają się też różne powikłania. To wszystko spra-
wia, że praca jest stresująca. 

Czy to pan przekazuje informację o tym, czy pacjent 
jest zakwalifikowany do leczenia czy nie?
Tak. 

Jak chorzy reagują słysząc, że nie kwalifikują się do 
radioterapii?
Głównie płaczem i bezradnością...

Czyli pacjenci traktują tę sytuację jak mniejszą szansę 
na wyleczenie…
Tak. Oczywiście zawsze proponuję im alternatywę, np. le-
czenie objawowe, czy skierowanie do hospicjum. Aczkol-
wiek dla pacjenta informacja, że będzie skierowany do ho-
spicjum jest jednoznaczna.

Jak pan sobie radzi ze stresem?
Mój schemat postępowania jest zawsze taki sam – wycho-
dząc z pracy zamykam drzwi szpitala i automatycznie za-
pominam o tym, co się tam działo. To jest o tyle problema-
tyczne, że jeżeli czasami ktoś zadzwoni do mnie z pracy, jak 
jestem poza Instytutem, to w ogóle nie wiem o czym mówi, 
bo najzwyczajniej nie pamiętam chorego.

Czy to jest jakaś znana technika, której się można 
nauczyć, czy wypracował ją pan sam?
Staram się zrobić wszystko w  pracy, zamknąć wszystkie 
sprawy, żeby potem o nich nie myśleć w domu, nie zastana-
wiać się czy czegoś nie dokończyłem, czy mogłem coś zro-
bić lepiej. Tego schematu w jakimś stopniu uczono nas na 
studiach, ale ostatecznie wypracowałem go sam. 

Czy uczono państwa tego podczas warsztatów? 
Mieliśmy zajęcia z psychologii, ale trwały chyba dwa tygo-
dnie. To zdecydowanie za krótko. Nie uczono nas np. jak 
przekazywać najgorsze informacje, jak reagować w takich 
sytuacjach. Tymczasem w pracy takie umiejętności bardzo 
by się przydały. 

Jak pan radzi sobie z tymi sytuacjami?
W kontakcie z pacjentem przede wszystkim staram się być 
bardzo miły, empatyczny i zrozumieć problem pacjenta. My-
ślę, że głównie dzięki takiej postawie przez tych pięć lat nie 
miałem jakichś większych problemów w kontaktach z pa-
cjentami, które sprawiłyby, że się zdenerwowałem. Moja 
żona Natalia, która nie jest związana z medycyną zawsze 
zwraca uwagę na kontakt personalny i  to ona właśnie za-
wsze podkreśla, że podczas rozmowy z chorymi trzeba być 
bardzo miłym – nawet jeśli nie jestem w stanie im pomóc. 
Bardzo ważny jest sam ton głosu i mimika twarzy. Mam po-
czucie, że patrząc w oczy pacjenta, próbując go zrozumieć, 
mówiąc coś miłego mogę pozytywnie wpłynąć na jego 
emocje. Miałem na przykład takie sytuacje, że przychodził 
do mnie pacjent zdenerwowany, wręcz nabuzowany, jakby 
miał zaraz wybuchnąć i obserwowałem, jak podczas spo-
kojnej rozmowy ze mną jego emocje stopniowo opadały. 
Ważne jest, że im bardziej pacjent jest wkurzony, tym istot-
niejsze jest zachowanie wewnętrznego spokoju. To bezcen-
na rada mojej żony i to się sprawdza w pracy.

Czyli uznaje pan prawo chorego do skrajnych emocji?
Tak, bo to najczęściej wynika z niewiedzy i strachu o to co 
będzie dalej.
Czy zdarza się panu poczucie bezradności?
Tak. Zawsze jednak staram się wskazać pacjentowi inną 
opcję leczenia i w ten sposób dać mu nadzieję. Bo nawet 
jeśli nie mamy żadnej możliwości terapii przeciwnowotworo-
wej, to jeszcze pozostaje leczenie objawowe.

Zawsze radził pan sobie dobrze ze stresem? 
Na początku oczywiście różnie bywało, ale dużo się zmie-
niło, kiedy zostałem ojcem. Przedtem bardzo się dener-
wowałem w pracy. Wciąż zadawałem sobie pytania: jak 
postąpić z pacjentem, czy mu pomogę, czy dobrze go 
zakwalifikowałem, czy dobrze zakonturowałem obszar do 
napromieniania. Kiedy urodził mi się syn z różnymi pro-
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blemami, zmieniły się moje priorytety. Nastawiłem się na 
swoje dziecko, by mu jak najbardziej pomóc, a praca sta-
ła się wtedy dla mnie „odskocznią”. 

Uwierzył pan w swoje umiejętności?
Zrozumiałem, że wcześniej denerwowałem się praktycznie 
bez powodu, że wątpliwości niepotrzebnie się we mnie ku-
mulowały. 

Czy w rozładowaniu ich pomagał sport? Kiedy się pan 
nim zajął?
Zacząłem uprawiać sport w czasach studenckich, kiedy 
poszedłem na medycynę. Przyznam, że paradoksalnie 
w szkole WF to był dla mnie najgorszy przedmiot. Niena-
widziłem go. Zawsze to była piłka nożna, czyli zajęcia gru-
powe, które mi kompletnie nie odpowiadały. Natomiast 
na studiach już była większa dowolność i mogłem sobie 
wybrać sam zajęcia sportowe. Padło na bieganie. Zaczą-
łem od kilometra. Potem biegałem dwa, potem troszkę to 
wydłużałem no i tak doszedłem do pięciu, dziesięciu kilo-
metrów, a po jakimś czasie za namową mojej ówczesnej 
dziewczyny, a obecnej żony wystartowałem w pierwszym 
biegu na dziesięć kilometrów. Ukończyłem go z całkiem 
dobrym czasem.

Jaki to był bieg?
Zwykły warszawski bieg uliczny na dziesięć kilometrów. 
Spodobał mi się. Zacząłem więc biegać więcej i  częściej 
brać udziału w zawodach. Udało mi się ukończyć półmara-
ton, potem maraton, potem następny, następny i następny. 
Tak się wkręciłem, że szukałem innych aktywności, nie tylko 
w bieganiu ulicznym. 

Znalazł pan nowe możliwości?
Tak. Bieganie po schodach, które moja żona nazwała wa-
riackim pomysłem (śmiech). W internecie znalazłem grupę 
osób, która umawiała się raz w tygodniu na treningi w jed-
nym w warszawskich wieżowców. Udostępniano nam klat-
kę schodową i mogliśmy sobie wchodzić bądź wbiegać na 
górę budynku.

Ile pięter pokonywaliście?
W Pałacu Kultury i Nauki chyba trzydzieści, w hotelu Mar-
riott bodajże czterdzieści, ale najwięcej miał Intercontinental 
– czterdzieści osiem, bo tam jest jeszcze pięć pięter pod-
ziemnego parkingu.

Wbiegał pan po schodach?
Na początku starałem się wbiegać jak najwyżej, a potem 
wchodziłem, ale proszę mi wierzyć – już samo wejście na 
górę, dawało olbrzymią satysfakcję. 

Jakby zdobył pan swój własny Everest... 
Tak i właśnie odnośnie Everestu, grupa wpadła na pomysł, 
żeby przez dwadzieścia cztery godziny, czyli przez całą do-
bę, wchodzić non-stop po schodach. Celem było osiągnię-

cie wysokości Mount Everest. To oznaczało około sześć-
dziesięciu pięciu powtórzeń, czyli sześćdziesiąt pięć razy 
należało wejść na górę, by z sukcesem ukończyć zawody. 
Klatkę schodową udostępnił nam hotel Marriott. 

Udało się panu zdobyć Everest?
Udało się w dwadzieścia jeden godzin. Przy czym chciał-
bym zaznaczyć, że to była wysokość liczona od zera nad 
poziomem morza, a  na Evereście robi się podejście pod 
szczyt. No ale tam też są inne, trudniejsze warunki.

Czy to była konkurencja męsko-żeńska? Rozumiem, że 
polegała tylko na wchodzeniu…
Tak. W  zawodach brały udział również panie. Wchodzi-
liśmy, a następnie zjeżdżaliśmy windą. Każdy z uczest-
ników miał specjalny chip, który po odbiciu się na górze 
zliczał powtórzenia. 

To musiało być mordercze wyzwanie…
Mordercze, ale też fajne doświadczenie, bo w trakcie takie-
go wysiłku człowiek w ogóle nie myśli o niczym. Czasami 
przychodzą jakieś myśli, ale wtedy od razu czuje, że gorzej 
się wchodzi. 

Czy oprócz biegania chodzi pan na siłownię? 
Tak. Zacząłem od biegania po prostu na dworze, do tego 
oczywiście doszła siłownia, basen 2-3 razy w tygodniu, ale 
wszystko się zmieniło, gdy przyszedł Covid-19. Wszystko 
pozamykano, wszystkie biegi uliczne odwołano, bo to duże 
zgromadzenie osób. Jednak ku mojemu zdziwieniu, dowie-
działem się, że pomimo obostrzeń, organizowane są biegi 
z przeszkodami. Być może dlatego, że bierze w nich udział 
mniejsza liczba osób, bez widowni...
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…i odbywają się na powietrzu.
Tak. Postanowiłem więc wziąć udział w takim biegu po raz 
pierwszy w zeszłym roku, w październiku, w Warszawie. Za-
kochałem się od pierwszego wejrzenia.

Rozumiem, że chodzi o Runmageddon. Skąd ta 
miłość?
To jest bieg z przeszkodami, który polega na tym, żeby prze-
biec – wtedy w październiku – dwanaście kilometrów, poko-
nując około pięćdziesięciu różnego rodzaju przeszkód – od 
przeskoku przez drąg, przeskoku przez taką górę z błotem, 
wodę z błotem, po wspięcie się na samą górę pięciometro-
wej liny, czy przejście w uchwycie po drążkach, kulach czy 
desce. Dużo przeszkód jest z oponami jak tak zwana „po-
rodówka” polegająca na przejściu pod oponami w błocie. 
To trzeba zobaczyć i doświadczyć tych wrażeń, żeby zrozu-
mieć fascynację. 

Ukończył pan wtedy bieg?
Tak, ale popełniłem błąd, bo pobiegłem w okularach – nie 
wiedziałem czy bez okularów dam sobie radę. Przez to sta-
rałem się unikać zamoczenia głowy, co mnie bardzo spo-
walniało i  ograniczało. Dlatego w  kolejnych biegach po 
pierwsze zdejmowałem okulary i  wskakiwałem cały błoto. 
Niesamowite przeżycie, polecam każdemu (śmiech).

Czy zakładał pan wtedy soczewki?
Nie. Mam taką wadę, że jeszcze jestem w stanie przebiec 
dystans bez nich.

Co pana w tym kręci?
Po pierwsze to pokonywanie przeszkód. Oczywiście za 
pierwszym razem nie każdą mi się udało przejść, a miałem 
ogromne ambicje. Niestety to był październik, potem przy-
szła zima, a zimą było ciężko trenować. Zapisałem się jed-
nak na hardcore – półmaraton z przeszkodami – w Modlinie. 
To też jest taki Runmageddon, do którego ambitnie trenowa-
łem. Bieg odbył się pod koniec lutego.

Trenowanie musiało być trudne, skoro wszystko było 
pozamykane…
Tak. Dlatego trenowałem w parkach, w których były drąż-
ki. Wiadomo, że to nie było to co na siłowni, ale zawsze 
coś tam poćwiczyłem. Dzięki temu udało mi się bieg 
ukończyć. W euforii, po ukończeniu tego biegu znalazłem 
w  internecie informację o  miejscu w  Warszawie, gdzie 
można trenować właśnie takie pokonywanie przeszkód. 
Zadzwoniłem tam, przyjechałem i okazało się, że jest gru-
pa osób, która się spotyka kilka razy w tygodniu na zaję-
cia właśnie z pokonywania przeszkód. Oczywiście w  to 
też się wkręciłem. 

Czy to przeszkody podobne do tych, które się później 
pokonuje w Runmageddonie?
Tak. Jest nawet błoto (śmiech). Treningi głównie nasta-
wione są na technikę pokonywania przeszkód. Wbrew 

pozorom przeszkoda może się wydawać trudna, ale zna-
jąc technikę i wiedząc jak się wygiąć, gdzie podskoczyć, 
dużo łatwiej ją przejść. Od tamtego czasu chodzę na tre-
ningi i przyznam, że obserwuję duże postępy.

Zdążył pan już wypróbować nowe umiejętności? 
Tak. Od tego czasu było dużo zawodów. Oczywiście na-
dal nie każdą przeszkodę jestem w  stanie przejść, ale 
w  porównaniu z  październikiem, kiedy biegłem po raz 
pierwszy, pokonuję dużo przeszkód. Jeżeli udaje mi się 
pokonać którąś po raz pierwszy, to się bardzo cieszę. 

Czy przeszkody są za każdym razem inne, czy raczej 
się można spodziewać tych samych elementów?
Mniej więcej są te same, natomiast nigdy tak naprawdę 
nie wiem, która będzie na pewno. Czasami są jakieś no-
we elementy dodawane. Takie zaskoczenia są fajne, bo 
nie wiem co mnie czeka na trasie. 

Sama konkurencja polega na tym, żeby być 
pierwszym, czy żeby w ogóle przebiec dystans?
W moim przypadku żeby przebiec. Oczywiście jest grupa 
tak zwanej elity, która biegnie na czas i stara się to zro-
bić jak najszybciej. Ja wciąż jestem uczestnikiem począt-
kującym, no może średniozaawansowanym. Jeszcze się 
nie ścigam na czas. Zależy mi na pokonaniu dystansu 
i jak największej liczby przeszkód. Kąpiel błotna to obo-
wiązkowy punkt każdego biegu. 

A w założeniu chce pan być w elicie?
Każdy by chciał (śmiech). Tylko w elicie trzeba przecho-
dzić już wszystkie przeszkody.

Czy przy każdej z przeszkód stoi ktoś, kto odhacza 
zaliczenie?
Jest sędzia. Jeżeli zawodnik jest z elity, to ma specjal-
ną opaskę na głowie. Elita musi przejść każdą prze-
szkodę. Jeżeli ktoś z  elity jakiejś nie przejdzie, musi 
oddać opaskę i staje się zwykłym zawodnikiem. Jeżeli 
w tak zwanym biegu open ktoś spoza elity nie pokona 
przeszkody, stosowane są wobec niego różne kary, np. 
wykonuje dwadzieścia burpees’ów, czyli podskoków 
z przysiadem i pompką, albo karną pętlę – czyli musi 
przebiec dodatkowych kilkadziesiąt metrów z lżejszymi 
przeszkodami.

Czyli właściwie na początku trzeba się zdecydować 
na to, czy się należy do elity czy nie?
Tak. Każdy na wstępie mniej więcej wie jakie ma możliwości.

Co daje udział w takim biegu oprócz niemyślenia? 
Jaki to jest efekt dla organizmu, dla psychiki?
Oczyszczający. Przyznam, że często przed zawodami 
trochę się obawiam, czy uda mi się daną przeszkodę 
przejść, albo czy dokończę bieg. Jednak gdy już jestem 
na mecie jestem przeszczęśliwy.
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Podejmuje pan próbę przy każdej przeszkodzie?
Tak. Mam kilka prób, tylko oczywiście wiąże się to z utratą 
czasu i siły. O ile na początku mam jej sporo, to pod koniec 
czuję się bardzo wyczerpany. 

Czy teraz kiedy wszystkie obiekty sportowe są otwarte 
korzysta pan z dodatkowych treningów? 
Przede wszystkim ćwiczę w tej grupie uczącej się poko-
nywania przeszkód. Niestety jestem ograniczony czaso-
wo. Mam małe dziecko, żonę, no i pracę, więc wszystko 
musi być dopięte i zaplanowane w każdym tygodniu co 
do minuty.

Jak żona podchodzi do pana pasji? 
Ze zrozumieniem. Wspiera mnie bardzo i  namawia na 
różne biegi. Między innymi za namową żony wysłałem 
zgłoszenie do programu Ninja Warrior Polska. To jest pro-
gram na Polsacie, który też polega na pokonywaniu prze-
szkód. Nastawiony jest na skoczne przeszkody. Trzeba 
np. przeskoczyć z jednego elementu na drugi, albo wejść 
po drążkach na górę. Ku mojemu zdziwieniu zostałem do 
niego zakwalifikowany.

Kiedy będzie nagranie?
Pod koniec lipca. Na wizji pojawi się albo jesienią, albo na 
wiosnę. Teraz żona mnie wspiera właśnie, żebym brał udział 
w jak największej liczbie biegów.

To państwo stanowicie zgrany duet – żona motywator 
i pan, zawodnik.
Tak.

Jest stres przed tym nagraniem?
Na razie nie myślę o tym. Przypuszczam, że jak stanę już na 
tej belce startowej i będą kamery dookoła, światła, hałas lu-
dzi, to pewnie poczuję stres. To będzie tor eliminacyjny. Skła-
da się z sześciu przeszkód i po prostu trzeba go przejść. Je-
żeli kilka osób go przejdzie, będzie liczył się najlepszy czas. 
Do każdej przeszkody mam jedno podejście. Jeżeli jej nie 
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pokonam albo spadnę do wody, odpadnę. Moim celem jest 
przejście tego pierwszego toru eliminacyjnego. 

Co potem?
Potem jest tor półfinałowy i finałowy. Niestety. Póki co jesz-
cze nie uważam, bym miał takie umiejętności, żeby tam wię-
cej zdziałać – chciałbym więc przejść ten pierwszy tor.

Wiadomo jakie tam są przeszkody? 
Nie wiem jakie będą dokładnie, ale mogę sobie po-
dejrzeć, jakie były w  poprzednich edycjach. To jest już 
czwarta, więc mniej więcej wiem, jaki jest schemat tych 
przeszkód. Najpierw są przeskoki ze ścianki pochyłej na 
ściankę pochyłą. Potem jest element z trampoliną, z któ-
rej trzeba przeskoczyć na linę i  z  niej na drugą stronę. 
Jest też element równoważni – w różnej formie – albo na 
przykład są kule, połączone jedna za drugą, które się ru-
szają, trzeba po nich przejść. Czasem są takie ruchome, 
okrągłe płytki, które też trzeba pokonać. Potem jest ele-
ment skoczny, którego się najbardziej obawiam, bo trze-
ba skoczyć na drążek, a następnie na hak umocowany 
przy suficie i na tym haku trzeba się rozhuśtać, by sko-
czyć na drugi hak. Na końcu jest pięciometrowa ściana, 
na którą trzeba po prostu wbiec i się podciągnąć.

Fajnie brzmi.
No brzmi fajnie, ale zobaczymy, jak będzie w praktyce.

Czy przeżył pan w związku z tą swoją pasją jakąś 
porażkę, coś co pana podłamało, albo zmotywowało?
Porażkę nie, bardziej sukcesy. Nie stawiam sobie jakoś wy-
soko poprzeczki, bo wiem, że jestem w miarę początkujący. 
Już widzę postępy w przeszkodach. Dostałem się do pro-
gramu. Wszystko to są dla mnie sukcesy.

Jakie jest pana największe marzenie w związku 
z pasją?
Dojście do elity i startowanie w elicie.

Czyli marzenie kręci się wokół Runmageddonu?
Biegów z przeszkodami, tak. 
Jak pan zakłada, ile to może zająć?
No żona mówi, że mam czas do przyszłego roku. Twierdzi, 
że tyle czasu mi wystarczy.

…ale w elicie też jest przecież jeszcze cała masa 
szczebli do przejścia, prawda? 
No tak. Tam kluczowy jest czas. Najpierw jednak chcę wejść 
do elity, czyli po prostu pokonywać wszystkie przeszkody.

Zdarza się panu trenować razem z żoną?
Biegi z przeszkodami nie, ale zdarzało się, że namówiłem 
żonę na jakiś bieg uliczny. Przed Covidem biegaliśmy wie-
le razy. Były biegi dla WOŚP, pięciokilometrowe, zawsze 
w styczniu i zawsze z żoną braliśmy w nich udział razem. 
Tam nie chodzi o czas, tylko o to żeby po prostu przebiec 

dystans, a przy okazji pomóc innym. W planach mam star-
ty syna w Runmageddon kids. Już pokazuje mu swoje „za-
bawki” – drążki, kule, trampoliny itp. Mam nadzieję, że za kil-
ka lat wystartuję razem z nim. 

A jak panu udaje się łączyć pasję z pracą?
Dosyć dobrze. Podstawa to dobre zaplanowanie każde-
go tygodnia, co do minuty. Mam dużo dyżurów całodo-
bowych w  szpitalu. Pomyślałem więc, że zamocuję so-
bie w pokoju lekarza dyżurnego drążek. Okazało się, że 
to jest bardzo fajny pomysł, bo gdy mam czas wolny na 
dyżurze, zamiast siedzieć przy komputerze, czy oglądać 
filmy ćwiczę na drążku. To jest niezwykle istotne, bo w za-
wodach Ninja, jedną z konkurencji jest przechodzenie po 
drążkach, czy po uchwycie na ringach. Natomiast dużo 
trudniejszą wersją są metalowe kule zamiast ringów, na 
takim szpikulcu. Przejście po nich jest dosyć trudne, bo 
to jest inny chwyt niż przy drążku. Kulę się chwyta od gó-
ry, a  dłoń jest półotwarta. Kupiłem więc sobie uchwyty 
z takich kul na haki i stwierdziłem, że będę je sobie przy-
nosił na dyżury i ćwiczył.

Czy pana współpracownicy wiedzą o pana pasji? 
W większości nie wiedzą, ale myślę, że teraz każdy się do-
wie, również o tym, że biorę udział w programie Ninja War-
rior Polska. Ci którzy lepiej mnie znają wspierają mnie jak 
mogą i kibicują.

Zna pan może innych lekarzy, który podzielają pana 
pasję?
Nie znam i  też przypuszczam, że między innymi dlatego 
dostałem się do tego programu. Gdy powiedziałem, że je-
stem lekarzem, pracuję na onkologii i biorę udział w biegach 
z  przeszkodami, połączyli te fakty, żeby mieć ciekawego 
uczestnika i to promować. Lekarz się chyba jednak kojarzy 
z osobą, która siedzi przy biurku i nie za bardzo jest aktywna 
sportowo. Staram się zmieniać ten wizerunek. 

Czyli nie ma jeszcze Runmaggedonu dla lekarzy? 
Nie. Mamy różnego rodzaju zawody. Kiedy jeszcze by-
łem na etapie „zwykłego” biegania, raz w roku brałem np. 
udział w zawodach w Radomiu. To były mistrzostwa leka-
rzy w  półmaratonie. Raz zająłem nawet trzecie miejsce 
w swojej kategorii. Są też inne zawody sportowe – w pły-
waniu, w  jeździe na rowerze... Natomiast stricte w  bie-
gach z przeszkodami nie ma.

A to by było niezłe… 
Tak. Byłoby niezłe. Ubłocić lekarza w  białym fartuchu 

(śmiech). Żona kiedyś powiedziała, że powinienem właśnie 
pobiec raz w fartuchu. 

Wiem, że ludzie biegają z różnymi rzeczami, na 
przykład z flagą tęczową. To byłoby złamanie 
stereotypu lekarza. 

Pomyślę o tym (śmiech).



KIKGEL Sp. z o.o.    |   ul. Skłodowskiej 7   |   97-225 Ujazd    |   tel.: 44 719 23 40   |   fax: 44 719 28 39   |   e-mail: biuro@kikgel.com.pl 

Roztwór oraz żel do płukania i antyseptyki ran

na rynku
medycznym 

w Polsce

Jedyny roztwór 
podchlorynów o stężeniach 
po 40ppm HOCl i NaOCl wymieniany w europejskim 
konsensusie Wound Antiseptis: Update 2018

Jest bezpieczny dla ludzkich komórek, nie powoduje 
żadnych skutków ubocznych, nie wymaga 
wypłukiwania, jest przeznaczony 
do stosowania z NPWT

Posiada szerokie spektrum przeciwdrobnoustrojowe, 
usuwa biofilm, redukuje stan zapalny, redukuje 
nieprzyjemny zapach, przyśpiesza gojenie ran

Rekomendowany jako pierwszy wybór do płukań 
chirurgicznych przetok, jamy brzusznej, 
otrzewnej czy OUN**

Producent: Przedstawiciel w Polsce:

Oryginał jest tylko jeden!
Największa liczba publikacji
REFUNDACJA*
Hydrogel   Cena w aptece
120 g   23,71 / 12,82 zł

250 g   22,68 / 0,00 zł

Maksymalna skuteczność 
Pełna biozgodność

Więcej informacji na stronach: www.microdacyn.pl

* W przypadku przewlekłych owrzodzeń oraz epidermolysis bullosa, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków,  
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2020 r. 
** Zgodnie z Consensus of Wound Antisepsis; Update 2018, A.Kramer at al.,Skin Pharmacol Physiol 2018;31:28-58



SIŁA, KTÓREJ POTRZEBUJESZ
O SMAKU JAKI LUBISZ!

ZAPOBIEGA UTRACIE BEZTŁUSZCZOWEJ MASY CIAŁA, 
NIE ZMIENIA SMAKU POŻYWIENIA, POPRAWIA SMAKOWITOŚĆ

Pacjenci onkologiczni: 
niedożywienie, kacheksja
utrata masy mięśniowej

Jadłowstręt  |  Zaburzenia smaku

Zaburzenia węchu  |  Kserostomia

Wczesne uczucie sytości

Anoreksja  |  Zaparcia

Biegunka  |  Nudności, wymioty

Zaburzona perstaltyka jelit

ZZapalenie błony śluzowej przełyku

Dysfagia  |  Ból przy przełykaniu

Zespół złego wchłaniania

+48 720 877 720
kontakt@nutripharma.pl

www.nutripharma.pl

KUP TANIEJ I WYGODNIEJ Z DOSTAWĄ DO DOMU


