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Streszczenie
Wprowadzenie. W dotychczasowych opracowaniach naukowych dość szeroko poddawano analizie relację lekarz–
–pacjent i jej wpływ na proces leczenia i podejmowane przez lekarza i pacjenta decyzje. W podejściu tym brakuje 
jednak określenia problemu za pomocą oceny zależności lekarz stomatolog–pacjent. To właśnie jakość relacji tych 
uczestników interakcji wpływa na cały proces powadzonego leczenia.
Cel pracy. ocena jakości relacji lekarz stomatolog–pacjent i jej wpływu na dokonywane przez pacjentów decyzje 
co do procesu leczenia w badaniu ankietowym.
Materiał i metody. Badaniem objęto 98 studentów kierunków niemedycznych. Metoda pracy obejmowała prze-
prowadzanie badania ankietowego za pomocą autorskiego kwestionariusza ankietowego.
Wyniki. Badania wykazały, że 39% badanych ma swojego stałego lekarza stomatologa i nie jest skłonnych do jego 
zmiany. Pacjenci w równym stopniu doceniają zarówno staż pracy lekarza, jak i jego umiejętności komunikacyjne, 
przykładają dużą uwagę do jakości nawiązanej relacji. respondenci w 97% ocenili swojego stomatologa pozytyw-
nie. ankietowani docenili profesjonalizm, a także jego życzliwość i elastyczność w podejściu do pacjenta. 
Wnioski. Wysoka jakość relacji lekarz stomatolog–pacjent wpływa na cały proces leczenia: od wyboru przychodni 
stomatologicznej, lekarza, aż do decyzji o metodzie leczenia i dalszym zastosowaniu się do zaleceń. Satysfakcja 
świadczeniobiorców oraz dobre ich porozumienie z lekarzem prowadzącym wzmacnia skuteczność procesu lecze-
nia (Dent. Med. Probl. 2012, 49, 2, 286–292).
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Abstract
Background. a dentist–patient relationship and its influence on the process of treatment as well as the decisions 
made by the interaction partners have been thoroughly analysed in numerous scientific studies presented so far. 
That approach, however, lacks proper problem specification which can be only provided by thorough examina-
tion of dentist–patient bonds. and what influences the whole process of the conducted treatment is this quality of 
relationships between the participants of the interaction.
Objectives. The purpose of this study is an assessment of dentist–patient relationship quality and its influence on 
the patients’ decisions concerning the process of treatment in the questionnaire surveys.
Material and Methods. 98 students of non-medical faculties participated in the study. The work methodology 
involved conducting a survey using the author’s questionnaire.
Results. The study showed that 39% of respondents have their own stomatologist and are not willing to replace him 
with another one. Patients appreciate equally a dentist’s seniority and his communication skills, and they pay a lot 
of attention to the quality of the established relationships. 97% of the respondents assessed their stomatologist in 
a positive way. They appreciated their dentist’s professionalism but also his kindness and flexibility in his attitude 
towards a patient.
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relacje między lekarzami a pacjentami w ubie-
głym wieku ciągle się zmieniały. opieka medycz-
na stawała się bardziej powszechna i ogólnodo-
stępna, a postęp medycyny spowodował jej spe-
cjalizację oraz fragmentaryzację działań. Zawód 
lekarza, który jeszcze pod koniec XiX w. był za-
jęciem o relatywnie niskim statusie, stał się zawo-
dem szanowanym. coraz częściej pacjentami sta-
wali się przedstawiciele niższych warstw społecz-
nych. Szczególnie wiele komplikacji w relacjach 
lekarz–pacjent można dostrzec w ciągu ostatnich 
50 lat w społeczeństwach zachodnich [1]. intere-
sująca jest specyfika problemu dotycząca zależ-
ności między lekarzem stomatologiem a jego pa-
cjentem.

celem pracy była próba oceny jakości rela-
cji lekarz stomatolog–pacjent, czynników wpły-
wających na tę relację oraz jej wpływu na podej-
mowane przez pacjentów decyzje co do procesu 
leczenia.

Materiał i metody
Metoda pracy polegała na przeprowadzeniu 

badania ankietowego. autorska ankieta zawierała 
13 pytań zamkniętych i jedno otwarte. Wypełnia-
nie jej było dobrowolne i anonimowe.

W badaniu wzięło udział 98 studentów lubel-
skich szkół wyższych, kierunków pozamedycz-
nych – 79,6% kobiet i 20,4% mężczyzn. Wiek re-
spondentów mieścił się w przedziale 19–32 lata. 
analizując miejsce zamieszkania, stwierdzono, że 
17 osób (21,4%) to mieszkańcy wsi, 14 osób (14,3%) 
pochodzi z małego miasta (do 50 tysięcy miesz-
kańców), 31 osób (31,6%) ze średniego miasta (do 
100 tysięcy mieszkańców), a 32 osoby (32,7%) to 
mieszkańcy dużych miast. Badani wypełnili an-
kietę anonimowo, opierając się wyłącznie na wła-
snych odczuciach i doświadczeniach zdobytych 
podczas wizyt w gabinetach stomatologicznych.

analizę statystyczną uzyskanych wyników 
dokonano za pomocą programu SPSS 17.0 i excel 
2007. Związek między cechami dzielącymi wery-
fikowano za pomocą testu c2 na niezależność cech. 
Przyjęto poziom istotności p ≤ 0,05).

Wyniki
Przeprowadzone badania ankietowe wykaza-

ły, iż prawie 40% badanych (39,8%) korzysta z po-
mocy stałego lekarza stomatologa od wielu lat. Je-
dynie 2% respondentów zmienia lekarza stoma-
tologa bardzo często, nie przywiązując większej 
uwagi do konkretnej osoby. Przedstawione wyni-
ki świadczą więc o tym, iż pacjentom w badanej 
grupie zależy na stałej i trwałej relacji ze swoim le-
karzem, nie są oni bowiem łatwo skłonni do jego 
zmiany (tab. 1).

Conclusions. a dentist–patient relationship quality influences the whole therapeutic process, starting with a choice 
of a Dental centre, a dentist and finally finishing with a decision concerning the method of treatment and following 
the dentist’s recommendations. The satisfaction of patients and a good communication with their dentist result in 
an effective progress of treatment (Dent. Med. Probl. 2012, 49, 2, 286–292).

Key words: dentist–patient relationship, communication, psychology.

Tabela 1. Jak często zmieniasz lekarza stomatologa?

Table. 1. How often do you change your dentist?

częstość
(Frequency)

%

Mam jednego lekarza od wielu lat
(i have had one doctor for many 
years)

39  39,8

Zmieniam lekarza sporadycznie
(i change my doctor occasionally)

47  48

Zmieniam lekarza średnio często
(i change my doctor moderately 
often)

 9   9,2

Zmieniam lekarza bardzo często
(i change the doctor very often)

 2   3

ogółem
(Total)

97 100

Jako główną przyczynę, która skłoniłaby 
respondentów do zmiany lekarza stomatologa, 
podawano niezadowolenie ze świadczonej opie-
ki medycznej (41%). około jedna czwarta ba-
danych (24,1%) zmieniłaby lekarza, gdyby ten 
przestał przyjmować w przychodni, do której 
uczęszcza. Pacjenci są zatem również dość sil-
nie przywiązani do miejsca świadczonej usługi 
medycznej, stawiając na jej wygodę i dogodne 
położenie. istotne jest również to, iż 14,5% ba-
danych zmieniło swojego lekarza stomatologa, 
chcąc zasięgnąć opinii innego specjalisty (tab. 2).  
Wiedza i profesjonalizm są to cechy lekarza 
najbardziej cenione przez pacjentów.

Specjalizacja lekarza oraz jego staż pracy są 
jednym z najczęściej wskazywanych czynników 
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wyboru lekarza (57,3, 57,9%). najczęściej jednak 
respondenci wybierali takie aspekty, jak umie-
jętności komunikacyjne (61,7%) oraz charakter 
(60,2%) lekarza stomatologa (tab. 3). oprócz pro-

fesjonalnej wiedzy, obecni pacjenci cenią zatem 
również umiejętności komunikacyjne. Dobre po-
rozumienie umożliwia aktywny udział pacjenta 
w procesie leczenia na równorzędnych, partner-
skich zasadach.

Pacjenci dokonują wyboru lekarza stomatolo-
ga, oceniając nie tylko jego wiedzę medyczną, lecz 
także jego cechy charakterologiczne. najwyżej ce-
nioną cechą pozostaje profesjonalizm (84,7% wska-
zań), kolejnymi jednak wskazywanymi cechami 
są komunikatywność (41,8%) i życzliwość (40,8%). 
Zaskakujące jest to, iż uczciwość jako cecha pożą-
dana u lekarza stomatologa znalazła się dopiero na 
6. pozycji (19,4%) (tab. 4). W zestawieniu cech na-
tomiast, które nie są cenione u lekarza stomatolo-
ga ankietowani na najwyższych pozycjach usytu-
owali takie cechy, jak brak profesjonalizmu (60%), 
niezdecydowanie (43,8%). na 3. pozycji tym razem 
respondenci wskazali nieuczciwość (33,8%) jako 
cechę utrudniającą relacje pacjent–lekarz (tab. 5). 
Badani mają wyraźnie ukształtowany wzór lekarza 
stomatologa. Ponad połowa badanych oceniła swo-
jego lekarza stomatologa „zdecydowanie pozytyw-
nie” (57,1%), a 39,8% „raczej pozytywnie” (ryc. 1).  
Jedynie 3 respondentów uznało nawiązaną relację 
za negatywną lub obojętną. Pacjenci wyraźnie ce-
nią dobrą jakość relacji ze swoim lekarzem, decy-
dując się na utrzymanie jej z tym stomatologiem, 
który spełnia ich wymagania również w sferze ko-
munikacyjnej.

Biorąc pod uwagę dystans znaczna więk-
szość respondentów oceniła swoją relacje z leka-
rzem stomatologiem jako obojętne (58,2%). Ponad 
40% pacjentów (40,8%) oceniło badaną relację ja-

Tabela 2. Przyczyny zmiany lekarza stomatologa

Table 2. reasons for changing dentists

liczebność
(number)

%

nie jestem zadowolona/y  
ze świadczonej opieki
(not satisfied of care provided)

34 41

Mój lekarz przestał przyjmować 
w danej przychodni
(My doctor stopped working in 
the clinic)

20 24,1

Zmieniłem/am miejsce zamiesz-
kania
(i changed my place of residence)

15 18,1

Pogorszenie jakości obsługi
(Deterioration in the quality  
of service)

12 14,5

chciałem/am zasięgnąć opinii 
innego lekarza
(i wanted to consult another 
doctor)

12 14,5

Zmiana cen wizyt
(Price change)

 5  6

Przychodnia została zamknięta
(Practice is closed)

 2  2,4

inna
(other)

  1,2

Tabela 3. Które z wymienionych aspektów uważasz za istotne w kwestii wyboru lekarza stomatologa?

Table 3. Which of these aspects do you consider important in your choice of a dentist?

Mało istotne
(Unimportant)
%

Średnio istotne
(average important)
%

Bardzo istotne
(Very important)
%

Wiek lekarza
(Doctor’s age)

30,8 54,9 14,3

Specjalizacja lekarza
(Medical specialization)

 2,1 40,6 57,3

Staż pracy
(Seniority)

 5,3 36,8 57,9

inne miejsce pracy lekarza
(other work place)

54,3 37  8,7

charakter
(nature)

10,8 29 60,2

Wygląd
(appearance)

44 33 23,1

Umiejętności komunikacyjne
(communication skills)

10,6 27,7 61,7
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ko raczej bliską lub bardzo bliską. Tylko jeden ba-
dany nie zdecydował się na dokonanie takiej oce-
ny. Proces leczenia wymaga nawiązania dwukie-
runkowej relacji opartej na zaufaniu i życzliwości 
między pacjentem a leklarzem. Pozytywna ocena 
związku lekarz stomatolog–pacjent powinna za-
tem wzmocnić skuteczność procesu leczenia.

Wykazano, iż jedynie 24,5% badanych zawsze 
stosuje się do wszystkich zaleceń swojego lekarza 
stomatologa. Zdecydowana większość realizuje 
zalecenia lekarza często (65,3%), a 10% tylko cza-
sami. częściej lekarskie zalecenia ignorują męż-
czyźni, gdyż ponad 20% z nich stosuje się do nich 
jedynie sporadycznie. Z przeprowadzonej analizy 
statystycznej wynika jednak, że płeć nie różnicuje 
istotnie badanej zmiennej (tab. 6).

na zmianę jakości relacji lekarz–pacjent wpły-
nęła niewątpliwie zmiana w postawie pacjenta 
z całkowicie biernej na partnerską. coraz częściej 
chory podejmuje aktywne działania, interesuje się 
procesem leczenia i chce o nich współdecydować. 
Zaangażowanie pacjenta w relacji z lekarzem jest 
jednak nadal zdecydowanie mniejsze od oczekiwa-
nego; tylko 18,6% badanych oceniło swoją posta-
wę jako aktywną. Zdecydowanie częściej aktyw-
ne podejście w analizowanej relacji mają kobie-
ty (22,1 w porównaniu z 5% mężczyzn). analiza 
statystyczna nie potwierdziła jednak związku 
istotnego statystycznie na wymaganym poziomie 
(tab. 7).

Tabela 5. cechy niecenione u lekarza stomatologa

Table 5. characteristics that are not valued at the dentist

liczebność
(number)

%

Brak profesjonalizmu
(lack of professionalism)

48 60

Brak poczucia humoru
(lack of a sense of humor)

12 15

niezdecydowanie
(indecision)

35 43,8

gadatliwość
(Verbosity)

10 12,5

nadmierna otwartość (spoufalanie się)
(excessive openness)

12 15

nieuczciwość
(Dishonesty)

27 33,8

nieszczerość
(insincerity)

10 12,5

niepewność siebie
(Uncertainty)

19 23,8

nieśmiałość
(Shyness)

14 17,5

Brak dyskrecji
(lack of discretion)

17 21,3

inne
(other)

 0  0

Ryc. 1. Jak oceniłbyś/abyś swoje relacje z lekarzem 
stomatologiem?

Fig. 1. How do you rate your relationship with the 
dentist?

bardzo bliskie
(very close)

raczej bliskie
(rather close)

obojętne
(neutral)

brak danych
(no data)

Tabela 4. cechy cenione u lekarza stomatologa

Table 4. characteristics valued at the dentist 

liczebność
(number)

%

Profesjonalizm
(Professionalism)

83 84,7

Życzliwość
(Kindness)

40 40,8

elastyczność w podejściu do pacjenta
(Flexibility in the approach to the 
patient)

33 33,7

Dyskrecja
(Privacy)

4 4,1

Zdecydowanie w działaniu
(Decisive action)

28 28,6

Uczciwość
(Honesty)

19 19,4

Szczerość
(Sincerity)

11 11,2

Poczucie humoru
(Sense of humor)

16 16,3

Pewność siebie
(confidence)

11 11,2

Komunikatywność
(communicative)

41 41,8

inne
(other)

1 1
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Omówienie

Biorąc pod uwagę kryterium wyboru i oceny 
lekarza, pacjenci najczęściej zwracają uwagę na je-
go fachowość i kompetencję, a następnie na umie-
jętności komunikacyjne.

Według badań przeprowadzonych pod kie-
rownictwem Wdowiaka [2] głównymi czynnika-
mi wpływającymi na ocenę jakości usług świad-
czonych w gabinecie stomatologicznym są „facho-
wość personelu” (82% K, 100% M), a na drugim 
miejscu „życzliwe traktowanie pacjenta” (61% K, 
65% M).

Podobne wyniki przedstawili Tanasiewicz  
et al. [3]. Ponad połowa respondentów (54%) wska-
zała „fachowość” jako cechy istotne przy wyborze 

Tabela 6. czy stosujesz się w pełni do zaleceń twojego lekarza stomatologa?

Table 6. Do you follow the recommendations of your dentist fully?

Płeć
(gender)

ogółem
(Total)

kobieta
(woman)

mężczyzna
(man)

Zawsze
(always)

liczebność
(number)
%

 17

 21,8

  7

 35

 24
 24,5

często
(often)

liczebność
(number)
%

 55

 70,5

  9

 45

 64

 65,3

czasami
(Sometimes)

liczebność
(number)
%

  6 

  7,7

  4 

 20

 10 

 10,2

ogółem
(Total)

liczebność
(number)
% 

 78 

100

 20 

100

 98 

100

Tabela 7. Postawa w relacji z lekarzem stomatologiem

Table 7. The attitude in relation to the dentist

Płeć
(gender)

ogółem
(Total)

kobieta
(woman)

mężczyzna
(man)

całkowicie bierna
(completely passive)

liczebność
(number) 
% 

 18 

 23,4

  3 

 15

 21 

 21,6

częściowo bierna
(Partially reactive)

liczebność
(number) 
%

 42 
 
 54,5

 16 
 
 80

 58 
 
 59,8

aktywna
(active)

liczebność
(number) 
% 

 17 
 
 22,1

  1 
 
  5

 18 
 
 18,6

ogółem
(Total)

liczebność
(number) 
%

 77 
 
100

 20 
 
100

 97 
 
100

Pomimo tak dużego zaufania, jakim obdarzyli 
pacjenci swojego lekarza, oraz wysokiej oceny je-
go profesjonalizmu, 70,1% badanych ocenia swo-
ją wiedzę z zakresu profilaktyki i leczenia stoma-
tologicznego jako średnią lub niską. Świadczy to 
o pewnych niedostatkach komunikacyjnych w ba-
danej relacji lekarz–pacjent, co może umocnić 
bierną postawę pacjenta.

Wysoka jakość relacji lekarz stomatolog–pa-
cjent wpływa na cały proces terapii: od wyboru 
przychodni stomatologicznej, lekarza, aż do decy-
zji o metodzie leczenia i dalszym zastosowaniu się 
do zaleceń. Satysfakcja świadczeniobiorców oraz 
dobre porozumienie z lekarzem prowadzącym 
wzmacnia skuteczność procesu leczenia.
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lekarza stomatologa, na drugim miejscu pacjen-
ci wymieniali „walory osobowe” lekarza (50,7%) 
i umiejętności komunikacyjne (45,3%).

Wnioski z wywiadów z pacjentami gabinetów 
prywatnych przeprowadzonych przez Szumow- 
ską [4] dowodzą, że pacjenci w procesie wyboru le-
karza kierują się przede wszystkim takimi cechami, 
jak „fachowość i kompetencja”, a następnie takimi 
czynnikami, jak „życzliwa atmosfera w gabinecie” 
i „umiejętne podejście lekarza do pacjenta”.

Kolejne badania przeprowadzone przez Ma-
kacewicza et al. [5] dotyczyły poziomu satysfakcji 
pacjenta z modelu kompleksowej opieki stomato-
logicznej. analiza zabranego materiału wykazała, 
iż w głównej mierze zadowolenie pacjenta zale-
ży od sposobu komunikacji w relacji lekarz–pa-
cjent. Wykazanie zrozumienia dla potrzeb leczni-
czych i emocjonalnych pacjenta jest bardzo istotne 
w kompleksowym leczeniu stomatologicznym.

Podobne wnioski można wysnuć z analiz prze-
prowadzonych na podstawie badania stereoty-
pu lekarza stomatologa. Badania Szumowskiej [6]  
wykazały, iż stereotyp „dobrego lekarza stomato-
loga” budują przede wszystkim takie cechy cha-
rakteru, jak: kompetencja, uśmiech, miłe trakto-
wanie, życzliwość, profesjonalizm i delikatność. 
Dobry lekarz powinien mieć wiedzę i umiejętno-
ści, które doskonali oraz wdraża w życie podczas 
pracy z pacjentem.

Stereotyp „złego lekarza stomatologa” budu-
ją takie cechy, jak: niekompetencja, bark profe-
sjonalizmu, niedelikatność, niedokładność [7].  
Wyniki te różnią się nieco od obserwacji wła-
snych. na kolejnych miejscach co do istotności był 
brak zdecydowania i pewności siebie.

Według Bukowskiej-Pietrzyńskiej [8] nieza-
dowolenie pacjenta ze świadczonych przez lekarza 
stomatologa usług ma swoje konsekwencje w nie-
stosowaniu się do jego zleceń. Wynika to często 
z braku możliwości wypowiedzenia się i przeka-

zania lekarzowi pełnej informacji o swoich dole-
gliwościach oraz niezrozumiałej formy informacji 
lekarza kierowanych do pacjenta.

W wielu przypadkach mimo wysokiej oceny 
umiejętności komunikacyjnych stomatologa, pa-
cjenci nie stosują się w pełni do jego zaleceń. Moż-
na zatem stwierdzić iż kompetencje te nie są bez-
względną determinantą zachowań pacjentów, mi-
mo iż mają na nie zdecydowany wpływ.

Troska o satysfakcję pacjentów z oferowanych 
przez gabinet stomatologiczny usług medycz-
nych jest skutecznym narzędziem w konkurowa-
niu o pacjentów i w budowie silnej pozycji na ryn-
ku. najważniejszą kompetencją warunkującą suk-
ces są profesjonalne umiejętności medyczne oraz 
właściwa komunikacja z pacjentem opierająca się 
rozwijaniu inteligencji emocjonalnej. Fachowość 
usług medycznych staje się standardem, wyróż-
nikiem natomiast będzie sposób obsługi. W tym 
kontekście świadomość emocjonalna wyrażana 
w kontakcie z pacjentem nabiera zasadniczej roli 
w budowaniu właściwego wizerunku gabinetu sto-
matologicznego [9].

W podsumowaniu podjętych badań można 
stwierdzić, że zdecydowana większość pacjentów 
ma swojego stałego lekarza stomatologa i nie są 
skłonni do jego zmiany. obok profesjonalnej wie-
dzy i umiejętności pacjenci cenią u lekarza stoma-
tologa umiejętności komunikacyjne oraz zdolno-
ści budowania życzliwej, trwałej relacji z chorym. 
Większość badanych ocenia swojego lekarza sto-
matologa pozytywnie, a relację z nim jako obojęt-
ną lub bliską. Pomimo tak pozytywnej oceny re-
lacji nawiązanej z lekarzem, pacjenci w zdecydo-
wanej większości nadal pozostają bierni w relacji 
ze swoim stomatologiem. istotna część badanych 
osób nie zawsze stosuje się do zaleceń lekarza sto-
matologa, pomimo iż cenią jego profesjonalizm, 
a swoją wiedzę jednocześnie oceniają jako prze-
ciętną.
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