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Streszczenie
Wprowadzenie. Jakość kontaktu między lekarzem, pacjentem a rodziną ma znaczący wpływ na leczenie – tym 
większy im młodsze jest dziecko. Dobra komunikacja usprawnia diagnostykę, mobilizuje pacjenta do walki z cho-
robą oraz polepsza rokowanie.
Cel pracy. ocena relacji pacjent–lekarz pediatra widziana oczami rodziców i dzieci oraz ocena sposobów zachowa-
nia się dzieci przed i w czasie wizyty u lekarza pediatry.
Materiał i metody. anonimowym badaniem ankietowym objęto 190 dzieci w wieku 5–13 lat oraz 90 rodziców 
dzieci będących w tym samym wieku. Do badania użyto dwóch autorskich kwestionariuszy składających się z pytań 
zamkniętych, z których jeden przeznaczony był dla rodziców, a drugi dla dzieci. Kwestionariusz służący do badania 
dzieci zawierał ilustracje obrazkowe.
Wyniki. Większość rodziców jest zdania, że przygotowuje dziecko na wizytę u lekarza pediatry. Mimo to, 85% dzieci 
nie lubi przychodzić do pediatry, 38% płacze przed gabinetem lekarskim, a 35% zachowuje się niegrzecznie podczas 
badania. Dzieci, które są trzymane przez rodziców na kolanach w czasie wizyty w gabinecie pediatrycznym, nie boją 
się lekarza i 70% z nich zachowuje się grzecznie. niestety, tylko 21% rodziców postępuje w ten sposób. rodzice, 
którzy trzymają dzieci na kolanach częściej je także chwalą za grzeczne zachowanie (94%). Dzieci szczególnie cenią 
lekarzy, którzy się do nich uśmiechają (91%) oraz umieją jasno i zrozumiale przekazać im informacje medyczne 
(79%). W opinii 55% dzieci część lekarzy w ogóle z nimi nie rozmawia. ponad połowa rodziców uważa, że lekarze 
przyjmują postawę niecierpliwą, a 56% jest zdania, że zachowują się w nierozsądny sposób. W opinii 96% rodziców 
istnieje związek między dobrym podejściem lekarza do dziecka a zaufaniem rodziców w stosunku do pediatry, co 
według 91% ankietowanych ma znaczący wpływ na zastosowanie się rodziców do zaleceń lekarskich.
Wnioski. Większość rodziców nie przygotowuje dziecka do wizyty u lekarza oraz nie wie jak zachować się podczas 
badania pediatrycznego, co skutkuje u dzieci płaczem i agresją. Według opinii dzieci, lekarze z nimi nie rozma-
wiają, porozumiewają się jedynie z ich rodzicami. W opinii rodziców, lekarze są zbyt niecierpliwi i poświęcają zbyt 
mało czasu na badanie dziecka i rozmowę z nim. Widząc dobre podejście lekarza do dziecka, rodzice bardziej ufają 
lekarzowi i sumienniej stosują się do jego zaleceń (Dent. Med. Probl. 2012, 49, 3, 413–418).
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Abstract
Background. The quality of the relationship between the doctor, the patient and the family has a significantly influ-
ence on the treatment – the greater the younger the patient is. Better communication mobilize the patient to fight 
illness, improve his diagnostic and prognosis.
Objectives. The aim of the study was to assess the patient – pediatrist relationship seen by parents and children, as 
well as, the types of children’ behavior before and during a meeting with the doctor.
Material and Methods. an anonymous questionnaire was given to 190 children in the age of 5 to 13 and 90 parents 
of children of the same age. Two author’s questionnaire with close question was used. one of them was for adults 
and the other for children. children’s questionnaire had pictures, which helped to communicate with them.
Results. Despite the fact that majority of parents prepare child for a meeting with the doctor, children do not 
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like to see paediatrician (85%), cry in front of a consulting room (38%) and behave naughty during the doctor’s 
examination (35%). The children, who sit on parents’ knee in the consulting room, are not afraid of a doctor and 
70% of them behave politely. only 21% parents behave that way. good habits are going together – parents whose 
children sat on their knee also commendable more frequently their children for a proper behavior (94%). children 
appreciate the doctor’s smile (91%) and the ability to speak clearly and comprehensibly (79%). in childrens opinion 
doctors do not talk with them (55%). More than half of parents consider that doctors are impatient and 56% think 
that they behave in the unreasonable manner. in the opinion of 96% parents it is a correlation between the good 
doctor’s attitude to the child and parent’s trust. according to 91% of the questioned, good paediatrician’s attitude 
have an influence on respecting doctor’s recommendations.
Conclusions. The majority of parents do not know how they should behave during the paediatric examination. 
That causes cry and aggression in their children. in children opinion, doctors talk only with parents and do not 
make a conversation with them. in parents’ opinion, doctors are too impatient and do not expend enough time for 
examination and conversation with children. parents who notice good doctor’s attitude to the child, are more likely 
trustful to the paediatrician and respecting doctor’s recommendations (Dent. Med. Probl. 2012, 49, 3, 413–418).

Key words: physician – patient relationship, children, parents, questionnaire study.

postawienie przez lekarza trafnej diagnozy 
i zaproponowanie najwłaściwszego leczenia nie 
spowoduje, że chory powróci do zdrowia. pacjent 
musi przestrzegać zaleceń medycznych. coraz czę-
ściej jest podkreślane znaczenie relacji lekarz–pa-
cjent – jednej z podstawowych determinant sku-
teczności terapii [1]. część autorów posuwa się na-
wet do stwierdzenia, iż skuteczność leczenia jest 
w większym stopniu zależna od stopnia współpra-
cy z pacjentem, a nie od wdrażania nowoczesnych 
metod farmakoterapii [2].

Dziecko jest wyjątkowym pacjentem. Ma-
ły pacjent przychodzi zwykle do lekarza z matką 
doświadczającą lęku i niepewności, które są spo-
wodowane przez stres związany ze złym stanem 
zdrowia dziecka [3]. lekarz uzyskuje informacje 
o dziecku od towarzyszącej jemu matki. W póź-
niejszym okresie (od ok. 2. r.ż.) rozwija się u dziec-
ka zainteresowanie chorobą, które zwiększa się 
wraz z jego rozwojem psychomotorycznym, dlate-
go też od tego czasu niezmiernie ważna jest roz-
mowa nie tylko z matką, lecz również z samym 
dzieckiem. podczas kontaktu z lekarzem emocje, 
takie jak strach przed nieznanym oraz przygnę-
bienie spowodowane dolegliwościami bólowymi, 
niejednokrotnie aktywują mechanizmy obronne 
dziecka, objawiając się przez ataki lęku lub agre-
sji [4]. Dobry kontakt między pediatrą, pacjentem 
a rodziną jest w stanie nie tylko zapobiec takiemu 
zachowaniu, lecz także przez zdobycie zaufania 
matki, a więc i dziecka, usprawnić diagnostykę, 
zmobilizować pacjenta do przezwyciężenia choro-
by oraz polepszyć rokowanie.

niewielu autorów podejmuje ocenę relacji lekarz 
pediatra–pacjent widzianą oczami zarówno rodzi-
ców, jak i samych dzieci. Uwaga innych badaczy po-
nadto skupiona jest przede wszystkim na znalezieniu 
idealnej postawy lekarza lub poradach, jak powinien 
postępować. celem badań własnych było zatem zna-
lezienie przyczyn odstępowania rodziców od zaleceń 
lekarskich na podstawie obserwacji zachowania się 
dzieci przed i w czasie wizyty u pediatry.

Materiał i metody
anonimowym badaniem ankietowym objęto 

łącznie 190 dzieci w wieku 5–13 lat oraz 90 rodzi-
ców dzieci będących w tym samy wieku. 

Do badania użyto dwóch autorskich kwestio-
nariuszy składających się z pytań zamkniętych, 
z których jeden był przeznaczony dla rodziców, 
a drugi dla dzieci. 

Kwestionariusz służący do badania dzieci zo-
stał podzielony na 3 części. W pierwszej dzieci 
odpowiadały na 4 pytania przez zakreślenie od-
powiedniej ilustracji obrazkowej. Każdy obra-
zek został wcześniej podpisany, aby uniknąć jego 
błędnej interpretacji. Druga część kwestionariu-
sza, składająca się z 10 twierdzeń, dotyczyła spo-
sobów zachowania się lekarzy. Dzieci wybierały 
uśmiechnięty obrazek, gdy według ich opinii leka-
rze postępują tak, jak to zostało w danym punkcie 
opisane, a smutny, kiedy zachowują się w odmien-
ny sposób. ostatnie 8 pytań to zdania zaczynające 
się od „lubię gdy…”. W tym przypadku dzieci rów-
nież zaznaczały uśmiechnięte lub smutne obraz-
ki w zależności od tego czy zgadzały się ze stwier-
dzeniami, czy były im przeciwne. Jedyną różnicą 
w stosunku do poprzedniego zadania, była możli-
wość wyboru „obojętnej” odpowiedzi. 

Kwestionariusz ankietowy przeznaczony dla 
rodziców także został podzielony na 3 części. 
pierwsza zawierała 8 pytań dotyczących informa-
cji demograficznych. W części drugiej rodzice od-
powiadali na 16 pytań zamkniętych dotyczących 
przygotowania dziecka na wizytę u pediatry, za-
chowania się dziecka w przychodni pediatrycz-
nej oraz reakcji rodziców na dobre bądź nieod-
powiednie zachowanie syna lub córki. W trzeciej 
części kwestionariusza (16 pytań zamkniętych) 
rodzice oceniali podejście lekarza do dziecka 
oraz jego wpływ na respektowanie zaleceń me-
dycznych. 

Uzyskane wyniki zostały poddane analizie 
statystycznej za pomocą testu χ2 z odpowiednimi 
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poprawkami. Hipotezy weryfikowano na pozio-
mie istotności p < 0,05.

Wyniki
na podstawie analizy wyników badań przepro-

wadzonych wśród rodziców i dzieci, stwierdzono, że 
90% rodziców przygotowuje dziecko na wizytę u le-
karza. Większość dzieci nie lubi jednak przychodzić 
do swojego pediatry (85%). Wynika to prawdopo-
dobnie z faktu, iż większość rodziców uważa wyja-
śnienie celu wizyty u lekarza za wystarczające przy-
gotowanie swojego dziecka na spotkanie z pediatrą. 
inne formy edukacyjne, jak zabawa w lekarza lub 
zachęcanie dziecka do zbierania naklejek „dzielny 
pacjent” zostały wybrane istotnie rzadziej – jedynie 
przez 22% ankietowanych rodziców.

38% dzieci płacze przed gabinetem lekarskim, 
a 35% zachowuje się niegrzecznie podczas badania 
fizykalnego. Zapytano więc dzieci czego się boją 
i czego najbardziej nie lubią, gdy przychodzą do 
swojego pediatry. istotna statystycznie większość 
dzieci – 83% (p < 0,05) obawia się iniekcji, a 66% 
nie lubi rozbierać się do badania lekarskiego. Dla 
29% dzieci samo przyjście do pediatry okazało się 
najbardziej stresogennym czynnikiem. przepro-
wadzone badania pozwoliły na znalezienie odpo-
wiedzi, w jaki sposób rodzice mogą pomóc dziecku 
przełamać strach przed lekarzem. okazuje się, że 
skuteczne jest nie tylko chwalenie dziecka za do-
bre zachowanie – co czyni 95% rodziców, lecz tak-
że nagradzanie np. spacerem lub wspólnym pój-
ściem do kina (36% ankietowanych). Dzieci, które 
są trzymane przez rodziców na kolanach w cza-

sie wizyty w gabinecie pediatrycznym nie boją 
się lekarza i 70% z nich zachowuje się grzecznie 
(ryc. 1). Tylko 21% rodziców postępuje w ten spo-
sób. rodzice, którzy trzymają dzieci na kolanach 
częściej je także chwalą za grzeczne zachowanie 
(94%). Ważne jest, że rodzice starają się dawać do-
bry przykład swoim dzieciom, tylko 25% przyzna-
je, że jest w rodzinie osoba unikająca lekarzy. 

W opinii dzieci ponad połowa lekarzy w ogóle 
z nimi nie rozmawia. istotna statystycznie większość 
dzieci szczególnie ceni lekarzy, którzy się do nich 
uśmiechają (91%; p < 0,05) oraz umieją jasno i zrozu-
miale przekazać im informacje medyczne (79%; p < 
0,05) (ryc. 2). Dzieci bardzo doceniały szczerość. aż 
86% małych pacjentów (p < 0,05) woli, aby przed wy-
konaniem iniekcji lekarz powiedział im, że ich zabo-
li, niż ukrywał to przed nimi (ryc. 3).

rodziców pytano także o oto, jak kształtuje się 
ich kontakt z lekarzem. ponad połowa responden-
tów uważa, że pediatrzy przyjmują postawę nie-
cierpliwą, dlatego też tylko 52% rodziców powie-
działoby pediatrze o pozamedycznych problemach 
swojego dziecka. W opinii 96% rodziców (p = 0,04) 
istnieje związek między dobrym podejściem leka-
rza do dziecka a zaufaniem rodziców w stosun-
ku do pediatry. aż 91% ankietowanych rodziców  
(p = 0,001) uważa, że dobra relacja lekarz–pacjent 
ma wpływ na zastosowanie się rodziców do zale-
ceń lekarskich (ryc. 4).

Omówienie
Dobry kontakt lekarza z pacjentem oraz jed-

noznaczne i zrozumiałe dla pacjenta przekazanie 

Ryc. 1. Dzieci trzymane na 
kolanach nie boją się lekarza 
i zachowują się grzecznie

Fig. 1. children, who sit on par-
ent’s knee, are not afraid of the 
doctor and behave politely
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informacji medycznych pozwalają uniknąć sytu-
acji złego stosowania leczenia w wyniku niezrozu-
mienia zaleceń [5, 6]. W kontakcie z wyjątkowym 
pacjentem jakim jest dziecko, sposób komunikacji 
musi być dostosowany zarówno do etapu rozwo-
ju dziecka, jak i do jego rodziców. Dziecko boi się 
choroby, dlatego oczekuje jasnych i prostych in-
formacji, dzięki którym uzyska utracone poczu-
cie bezpieczeństwa. rodzice martwiąc się o swo-
ją pociechę, często zachowują się w nieadekwat-
ny sposób np. przez obwinianie się wzajemnie czy 
całkowite zaprzeczenie chorobie. rodzice oczeku-

ją spokojnego wyjaśnienia problemu bez używa-
nia niezrozumiałego słownictwa medycznego oraz 
dyskrecji, cierpliwości i zrozumienia. Doceniają 
stanowczość i konsekwencję w działaniu.

aronsson i rundström [7] zwracają uwagę na 
częste wykluczenie dziecka z rozmowy oraz prze-
jęcie przez rodzica roli pacjenta. Koresponduje to 
z wynikami badań własnych. Według opinii an-
kietowanych dzieci, lekarze porozumiewają się je-
dynie z rodzicami i nie rozmawiają z nimi samy-
mi. potęguje to u dziecka strach przed nieznanym 
oraz zaburza poczucie bezpieczeństwa. obserwa-

Ryc. 2. cechy, jakie dzieci cenią 
u lekarza

Fig. 2. children appreciate the doc-
tor’s attitude

Ryc. 3. czy dzieci wolą, aby lekarz 
powiedział im, że je zaboli, niż by 
ukrywał to przed nimi?

Fig. 3. children prefer doctor to tell 
them that the procedure can hurt
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cja własna wskazuje, że przyczyną biernej postawy 
dziecka mogą być sami lekarze, którzy są zbyt nie-
cierpliwi i poświęcają zbyt mało czasu na badanie 
i rozmowę z dzieckiem.

przeprowadzone badania ukazały jak bardzo 
dzieci doceniają rzetelność przekazywanych im 
informacji. Wiedza o bólu, który towarzyszy nie-
którym procedurom medycznym jest dla nich cen-
niejsza niż bycie przez niego zaskoczonym. okazu-
je się więc, że wypowiadane w dobrej wierze słowa 
„nie bój się” tylko potęgują strach. Dziecko nabie-
ra podejrzeń, a aktywowana wyobraźnia negatyw-
nie nastawia do pediatry, a przecież zaufanie do 
lekarza jest szczególnie ważne właśnie w kontak-
cie z dziećmi. To od pediatry dzieci powinny uzy-
skać pełną, zrozumiałą i wiarygodną informację 
o swoim stanie zdrowia, rokowaniu i przepisanej 
terapii. W przypadku niedoinformowania dziec-
ko otrzyma wiedzę o swoim schorzeniu od innych 
chorych lub przypadkowych osób. należy pamię-
tać, że niejednokrotnie dzieci redukują swój wła-
sny lęk przez przenoszenie go na innych, a przez 
to straszą się wzajemnie [4], dlatego też przekazy-
wane przez dziecko informacje o stanie zdrowia są 
często nieprawdziwe oraz przepełnione nadmier-
nymi obawami. rozbudowana wyobraźnia małe-
go pacjenta podsuwa mu najgorsze z możliwych 
rozwiązań, potęgując jego lęk i niepewność.

odnotowano związek między płaczem i agre-
sją dzieci a nieprzygotowaniem dziecka do wizyty 
u lekarza oraz niewiedzą rodziców o właściwym 
zachowaniu się podczas badania pediatrycznego. 
Znalezienie się w nowej, nieznanej sytuacji jest dla 
dziecka silnym czynnikiem stresogennym. W sy-
tuacji ten najbardziej pomocna jest matka. Zna-
czący spadek poziomu lęku przed lekarzem oraz 

właściwe zachowanie dziecka trzymanego przez 
rodziców na kolanach w czasie wizyty w gabine-
cie pediatrycznym jednoznacznie potwierdzają tę 
tezę. Sposób, w jaki rodzice okazują swoje emocje 
jest naśladowany przez dzieci, dlatego tak ważne 
jest uświadomienie rodzicom, że dla lekarza tak-
że ważne jest przede wszystkim zdrowie dziecka. 
rodzice powinni ponadto wiedzieć, że są współ-
uczestnikami terapii, której wyniki zależą także 
od ich właściwej postawy [8].

W badaniach własnych odnotowano zauważal-
ne ograniczenie zaufania rodziców do pediatry. ro-
dzice nie chcą rozmawiać z lekarzem o problemach 
dziecka, gdyż uważają, że zachowuje on postawę 
niecierpliwą i nie jest otwarty na dialog z pacjen-
tem. Do podobnych wniosków doszła ostrowska 
[9], która stwierdza nasilenie negacji wiarygodno-
ści lekarza jako jedynego eksperta, zasięganie opi-
nii lekarza dopiero w ostateczności oraz częstsze 
niż w ubiegłych latach odstępowanie od jego zale-
ceń. problem nieufności rodziców w stosunku do 
pediatry niejednokrotnie skutkuje uzyskiwaniem 
przez nich nieprawdziwych informacji oraz podej-
mowaniem błędnych decyzji, prowadzących dalej 
do niestosowania przepisanej terapii, w konsekwen-
cji do nieskuteczności leczenia. ilustruje to analiza 
nawrotów zakażeń dróg moczowych wśród dzieci 
stosujących i niestosujących profilaktykę. przy za-
stosowaniu przepisanej terapii w ciągu roku wystę-
powały średnio 3 nawroty choroby, a przy jej braku 
było ich ponad 7 [10]. levy et al. [11] zwracają nato-
miast uwagę na wpływ niewłaściwego przyjmowa-
nia leków, tożsamego z błędnym stosowaniem za-
pisanego leczenia. okazuje się, iż 5–10% przyjęć do 
szpitala jest spowodowane nieprawidłowym stoso-
waniem farmakoterapii. 

Ryc. 4. Związek między dobrym 
podejściem lekarza do dziecka 
a zaufaniem rodziców w stosunku 
do pediatry i zastosowanie się do 
jego zaleceń

Fig. 4. relation between the good 
doctor’s attitude to the child and 
parent’s trust in relation to paedia-
tricians’ attitude and responding his 
recommendations
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na podstawie obserwacji własnych wydaje się 
bardzo prawdopodobne, że tylko właściwa komu-
nikacja pacjent–lekarz może zwiększyć ufność 
chorych. pediatra musi być pewien rad dawanych 
małemu pacjentowi, gdyż jeśli sam nie będzie do 
nich przekonany, nigdy nie uzyska zaufania rodzi-
ców [12]. należy mówić, zarówno do dziecka, jak 
i jego rodzica ujmując trudne medyczne pojęcia 
w proste i zrozumiałe słowa. należy także pamię-
tać, o tak bardzo cenionym przez dzieci uśmiechu, 
budować atmosferę wiary w wyzdrowienie. pożą-
dane jest także docenienie wagi związku dobrego 
nastawienia pacjenta ze zwiększoną szansą na po-
wrót do zdrowia. lekarz powinien być najlepszym 

i najbardziej wiarygodnym źródłem informacji, 
aby ograniczyć lęk chorego oraz pomóc podjąć 
właściwą decyzję i umiejętnie przekonać chorego 
do podjęcia terapii.

podsumowując partnerska relacja między leka-
rzem a pacjentem warunkuje obopólną satysfakcję 
[13, 14]. W ten sposób dochodzi do minimalizacji 
konfliktów. Mali pacjenci nie tylko chętniej przy-
chodzą do pediatry, ale i starannie wykonują jego 
zalecenia. Widząc dobre podejście lekarza do dziec-
ka, rodzice bardziej ufają lekarzowi i sumienniej 
stosują się do jego zaleceń. powoduje to zwiększe-
nie skuteczności leczenia dodatnio korelujące z za-
dowoleniem lekarza z wyników swojej pracy.
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