
Komunikacja z pacjentem, 
budowanie motywacji pacjenta 

Fundacja MY Pacjenci



Potrzeby psychologiczne pacjentów

Bycie zauważonym

Bycie wysłuchanym

Bycie zrozumianym

Bycie docenionym



KOMUNIKACJA
communicatio: łączność, wymiana, rozmowa.

• Komunikacja, czyli sztuka porozumiewania się 
między ludźmi to  proces wymiany informacji 
pomiędzy dwiema lub więcej  osobami, że  
świadomym zamiarem wywołania odpowiedzi.
• Skuteczne  porozumiewanie  się  ma  miejsce, gdy  
odbiorca  informacji  odczytał jej  treść  zgodnie  z  
intencjami  nadawcy.



Poziomy komunikacji interpersonalnej:

• poziom faktyczny - na tym poziomie jednostki rozmawiają na 
tematy neutralne, które nie wywołują zbyt dużego zaangażowania 
uczuciowo - emocjonalnego
• poziom instrumentalny - na tym poziomie jednostki operują 
"instrukcjami", nadawca komunikatu oczekuje od jego odbiorcy 
konkretnych zachowań i działań
• poziom afektywny - na tym poziomie jednostki angażują się w 
komunikację emocjonalnie i uczuciowo, często wyrażają swoje 
poglądy, postawy i wartości

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3668&w=nadawca&s=5034


Zasady skutecznego porozumiewania się:

1. Słuchaj uważnie, tego co mówi druga osoba, postaraj się ją zrozumieć.
2. Nie wykorzystuj czasu wypowiedzi partnera do przygotowania własnej.
3. Nie oceniaj i nie dawaj rad.
4. Unikaj przesadnych określeń jak: zawsze, nigdy, niemożliwe. Są one zwykle 
nieuzasadnione i budzą sprzeciw.
5. Daj się poznać rozmówcy. Mów JA, zamiast używać słów TY,  ONI, LUDZIE. 
Pozwól innym poznać siebie.
6. Zadawaj pytania wtedy, kiedy naprawdę potrzebujesz informacji.
7. Przekazuj rozmówcy informacje zwrotne wyrażające Twoje uczucia i  
postawę tylko w odniesieniu do jego konkretnych zachowań oraz       słów



Koło komunikacji

•Badania przeprowadzone przez Alberta 
Mehrabiana wskazują, że 
•55% informacji podczas komunikacji 
czerpiemy z mowy ciała
•38% z tonu głosu
•7% ze słów
Aby przekazywanie informacji było skuteczne, 
nadawca musi zadbać o zgodność pomiędzy 
komunikacja werbalną, czyli tym co mówi, a 
komunikacją niewerbalną, czyli tym w jaki 
sposób to mówi.
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				Aby zaktualizować wykres, wprowadź dane do tej tabeli. Dane zostaną zapisane automatycznie w wykresie.







Komunikacja jedno i dwukierunkowa 

ZALETY WADY
Jednokierunko
wa

•szybkość, skrótowość przekazu
• skuteczność przekazywania prostych 
informacji, 
•mniejsze ryzyko ujawnienia 
niekompetencji i błędów nadawcy

•błędy w rozumieniu przekazu
•brak potwierdzenia rozumienia 
intencji nadawcy
• odpowiedzialność za proces 
komunikacji spada tylko na nadawcę 

Dwukierunkowa •Wzajemne zrozumienie
•precyzyjność przekazu,
•współodpowiedzialność za przebieg kom
•sprzyja współpracy
•szybie wykrycie błędów w kom. 

•Czasochłonna
•wymaga cierpliwości
• umiejętności aktywnego słuchania
•bywa chaotyczna i hałaśliwa 



KOMUNIKACJA 
NIEWERBALNA, CZYLI

• Pierwsze wrażenie
• Wygląd zewnętrzny
• Kontakt wzrokowy
• Gestykulacja i postawa ciała
• Język przestrzeni



JĘZYK PRZESTRZENI - STREFY

• intymna (do około 0,5 m)
• towarzyska (od 0,5 do 1,5 m)
• społeczna (od 1,5 do ok.4 m)
• publiczna (pow. 4 m).



JĘZYK PRZESTRZENI

• Pozostań w strefie społecznej (przy mniejszych 
audytoriach) lub publicznej. 
• Unikaj wkraczania w strefę intymną
• Skracanie dystansu ociepla kontakt
• Im bliżej odbiorcy tym gest powinien być mniejszy a 
głos cichszy



KOMUNIKACJA NIEWERBALNA 

ZACHOWANIE INTERPRETACJA  ZACHOWAŃ
Listek figowy z przodu Uległość, lęk, słabość
Listek figowy z tyłu, ręce w kieszeni Dominacja, lekceważenie
Krzyżowanie nóg w kostkach, patrzenie w 
podłogę

Chwiejność przekonań

Ręce na piersiach, oparte na biodrach, 
chodzenie 

Przesłuchiwanie słuchaczy, wyższość

Podzwanianie kluczami, przekładanie notatek Zdenerwowanie, niepewność

Otwarte dłonie, kiwanie głową aprobująco, 
uśmiech

Zaufanie, sympatia, wiarygodność

Umiarkowana gestykulacja, ciężar ciała równo 
rozłożony na obie stopy

Pewność siebie, kompetencja, autorytet 

Dobry kontakt wzrokowy, pochylenie w stronę 
słuchaczy

Uczciwość, otwartość, profesjonalizm



Komunikacja werbalna

• WYPOWIADAJ SIĘ W SPOSÓB NATURALNY - nie próbuj robić na swoich
słuchaczach wrażenia bogactwem twego słownictwa. Wyraź to, co chcesz
powiedzieć codziennym słownikiem mówionym.

• UŻYWAJ STRONY CZYNNEJ - jest ona mocniejsza i bardziej skuteczna niż
strona bierna; jest również bardziej zwięzła. Jeżeli spodziewasz się kogoś
przekonać, a zwłaszcza wtedy, gdy masz do czynienia ze sceptycznymi
słuchaczami, korzystaj ze strony czynnej, która zwiększy siłę oddziaływania
twoich słów.

• WYSTRZEGAJ SIĘ ŻARGONU - żargon to język niejasny i często
pretensjonalny.



Komunikacja werbalna

• Usuń ze swoich wypowiedzi :
• słowa które nic nie znaczą - tzw. wypełniacze (eee.., no, err, hmm...)
• regionalizmy  (czydieści czy, sliedzi liudzi, jo, itp)

• TEMPO MÓWIENIA - dopuszczalny przedział 120-180 słów ma minutę.

• WYSOKOŚĆ GŁOSU - niskie tony są lepiej odbierane niż wysokie. Wysokość
twojego głosu jest cechą wrodzoną, ale możesz pracować na tym, aby ją
obniżyć. Pamiętaj, że szczególnie w chwilach zdenerwowania ma się skłonność
do mówienia wysokim, niekiedy piskliwym głosem.



Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z innymi

• Zdolność ta opiera się zarówno na autoprezentacji, 
jak i adekwatności reagowania na nastroje, 
motywacje i pragnienia innych osób. Jest to 
umiejętność rozumienia drugiej osoby.



Rozpoznawanie uczuć u innych

• Empatia, opierająca się na własnej świadomości uczuciowej, 
jest fundamentalną umiejętnością obcowania z ludźmi. 
• Osoby posiadające tę cechę potrafią wyczuwać i 
rozpoznawać subtelności reakcji emocjonalnych innych, 
dzięki czemu łatwiej im jest określać ich potrzeby i 
ewentualnie je zaspokajać.        



Technika lustra: 
budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w relacji z 
pacjentem

Technika ta polega na wykorzystaniu prostej psychologicznej zasady 
podobieństwa:

• lepiej czujemy wśród ludzi nam podobnych.

Dlatego też, wchodząc w interakcję z Pacjentem, dostosujmy się do 
jego:

• rytmu rozmowy, 
• stylu zachowania
• kodu językowego.



Technika „Wspólny temat”: 
budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w relacji z 
pacjentem
• Polega na znalezieniu wspólnego tematu do rozmowy. Mogą to być 
sprawy zupełnie banalne jak: pogoda, korki w mieście, ostatnie 
wydarzenia itp. 
• Sama rozmowa też nie musi być długa. Niekiedy wystarczy 
dosłownie jedno zdania odciągające uwagę od nieprzyjemnego 
badania czy sytuacji ogólnie powodującej stany napięcia, 
niezadowolenia czy lękowe Pacjenta.



TECHNIKI AKTYWNEJ KOMUNIKACJI 
Z PACJENTEM

• ZADAWANIE PYTAŃ
• ODZWIERCIEDLANIE
• PARAFRAZA
• KLARYFIKACJA
• DOWARTOŚCIOWANIE
• PODSUMOWANIE



Rodzaje pytań

• Otwarte - na które nie można odpowiedzieć  TAK lub NIE. Pytania te zmuszają 
rozmówce do dzielenia się z nami swoimi opiniami i spostrzeżeniami. Odpowiedzi na te 
pytania wymagają od rozmówcy większego zaangażowania i skupienia. Wciągają 
rozmówcę w wymianę zdań. Przykładami takich pytań są te rozpoczynające się od: 

Dlaczego...?, Co Pan myśli o ...?, Od kiedy...?, Gdzie...?,  Jakie efekty...?

• Zamknięte - odpowiedz TAK lub NIE. Ograniczają one aktywność rozmówcy (pomagają 
w dyscyplinowaniu rozmówcy). Wymagają precyzyjnej odpowiedzi i dlatego są przydatne 
przy uściślaniu kontraktu 

•Zaczynają się zwykle od: 
Czy...?



METODY DOCIERANIA DO INFORMACJI
Metoda LEJKA

• Od ogółu do szczegółu: na początku pytania otwarte ogólnej natury a 
w dalszej części przechodzenie do pytań zamkniętych i szczegółowych, 
• Jest to dobra metoda dla zebrania maksymalnej ilości informacji od 
pacjenta . Zalecana gdy zaczynamy wywiad z pacjentem.
• Może jednak zniecierpliwić pacjenta – źle poprowadzona przypomina 
egzamin



METODY DOCIERANIA DO INFORMACJI:
ODWRÓCONY LEJEK

• Od szczegółu do ogółu: zaczynamy od zamkniętego pytania 
szczegółowego „zahaczającego” temat i przechodzimy do 
pytań ogólnych i otwartych

• Jest to rozmowa dwóch „fachowców”, wiedzą o czym 
rozmawiają, potrafią się zaintrygować szczegółem i 
razem dochodzić do ogólnych rozważań



PARAFRAZA

Jest to powtórzenie kluczowych wypowiedzi rozmówcy 
własnymi słowami

Przykłady zwrotów rozpoczynających parafrazę:
• czy dobrze rozumiem, że Pani...?
• chodziło Pani o... Czy tak?
• z tego co Pan mówi zrozumiałem, że...



CELE PARAFRAZY

1. Okazanie Pacjentowi uwagi i zainteresowania jego wypowiedzią
2. Sprawdzenie czy właściwie zrozumieliśmy intencje i treści jego wypowiedzi
3. Utrzymanie tematu rozmowy. 

Parafraza nie powinna zawierać interpretacji, nic ponad to co usłyszeliśmy. 



ODZWIERCIEDLANIE

• Jest to dostrojenie własnego zachowania do sposobu zachowania partnera 
w celu poprawy komunikacji i pogłębienia kontaktu. 
• Odzwierciedlanie może zachodzić na poziomie:

- ciała (gesty, mimika, pozycja ciała, ubiór)

- głosu (tempo wypowiedzi, siła głosu, modulacja)

- języka (charakterystyczne słowa, określenia i zwroty, żargon zawodowy lub
środowiskowy).
• Technika ta powinna być stosowana z wyczuciem i w subtelny sposób, aby uniknąć
wrażenia „papugowania” partnera w negocjacjach.



KLARYFIKACJA

Jest to porządkowanie niejasnych (czasem chaotycznych)
wypowiedzi Pacjenta.

Celem klaryfikacji jest:
- lepsze zrozumienie intencji Pacjenta
- pomoc Pacjentowi w bardziej precyzyjnym przekazywaniu
informacji.



DOWARTOŚCIOWANIE

Jest to wyrażenie akceptacji dla Pacjenta, docenienie wagi i znaczenia tego, co
mówi.

Zalety tej techniki to:
- zachęcenie rozmówcy do dalszej wypowiedzi
- pokazanie, że zależy nam na jego wypowiedzi
- tworzenie dobrej atmosfery rozmowy, np:

• Dziękuję za przekazanie tych cennych informacji.
• Widzę, że jest to dla Pana ważne.
• Bardzo dziękuję, że zwrócił mi Pan na to uwagę.
• To świetny pomysł.



Jak to robić w praktyce?

• Przygotowany komunikat werbalny
• Mowa ciała – otwartość:

o otwarte dłonie, uśmiech
o kiwanie głową aprobująco
o dobry kontakt wzrokowy
o pochylenie się ku rozmówcy

• Odzwierciedlenie
• Spójność - oba komunikaty werbalny i pozawerbalny muszą być 
spójne
Pamiętajcie że nie liczy się jeden gest a jedynie cały kontekst.



MAKSYMA KONWERSACYJNA GRICE’A:

• Mów tylko tyle, ile w danym momencie jest potrzebne
• Mów o tym, o czego prawdziwości jesteś przekonany
• Mów na temat
• Unikaj dwuznaczności, niejasności, pustosłowia



Style komunikacyjne Pacjentów

Zadania

„Entuzjasta”„Przyjaciel”

„Naukowiec” „Pragmatyk”

Ludzie 

Słuchanie Mówienie



„Pragmatyk”

• Jest praktyczny- chce osiągnąć konkretny cel
• Traci szybko cierpliwość. 
• Aby podjąć decyzję potrzebują konkretnych informacji
• „Dobre jest to, co działa, co daje szybki efekt”
• Niezdecydowanie lekarza będzie go irytowało. 
• Jeżeli nie pomoże mu to, co polecamy, może się więcej 
nie pojawić 



„Entuzjasta”

• Lubi być tu i teraz 
• Chęć bycia w centrum uwagi, bycie docenionym, wyróżnionym, 
słuchanym
• Jest otwarty, mało sceptyczny 
• Oczekuje „czegoś innego , innowacyjnego, nowego”
• Długi okres leczenia , to nie jest propozycja dla Entuzjasty



„Przyjaciel”

• potrzebuje kontaktu, lubi rozmawiać
• przyjmuje argumentację lekarza, rzadko poddaje  ją w 
wątpliwość. 
• oczekuje zainteresowania, pomocy, wsparcia, poświęcenia 
dużo czasu
• jest niezdecydowany, nie ma sprecyzowanych potrzeb
• oczekuje personalnej rekomendacji (sama stosuję, podaję 
dziecku).



„Naukowiec”

• poszukuje danych, informacji, które dokładnie analizuje 
• lubi odwlekać podjęcie decyzji tak długo, jak to tylko możliwe 
- „ostrożności nigdy za dużo”.
• najpierw wysłuchuje opinii wielu osób i dopiero wtedy 
prezentuje własną.
• oczekuje potwierdzenie jego wiedzy i zdobytych informacji
• potrzeba zaskoczenia nowymi informacjami



RODZAJE MOTYWACJI 

ZEWNĘTRZNA – dokonywanie zmiany postaw i zachowań z powodu 
czekającej nagrody lub kary, a nie dlatego, że jest to związane z 
wewnętrznymi potrzebami, zainteresowaniami
WEWNĘTRZNA – dokonywanie zmiany postaw i zachowań, ponieważ jest to 
związane z realizacją ważnych potrzeb lub interesów, a nie dla zewnętrznych 
korzyści lub czekającej kary

Jeśli chcesz wyrobić w  sobie lub w kimś głębokie przekonanie, wpłynąć na 
zmianę zachowań i postaw, to posłużenie się tylko motywacją zewnętrzną 

(nagroda lub kara) może być przeszkodą w realizacji Twojego celu.



Sposoby wpływania lekarza na motywację 
pacjenta

ZEWNĘTRZNĄ
• Straszenie pogorszeniem 
zdrowia/komfortem życia
• Uświadomienie strat z odwlekania 
leczenia (ból, operacja, itp.)
• Straty finansowe- większe koszty 
leczenia
• Wydłużony czas czekania na wizytę
• Wizualizacja pięknego efektu 
końcowego
• Lepsza praca, większe dochody
• 1 wizyta gratis, zniżki , bonusy

WEWNĘTRZNĄ
• Zadawanie pytań pacjentowi:
Co pana skłoniło do podjęcia leczenia?
Jakiego końcowego efektu pan oczekuje?
Na czym panu zależy?
Jaka jest pana decyzja?
Co Pan zyska podejmując  terapię?

• Będzie pan mógł powrócić do regularnej gry 
w tenisa
• Po leczeniu będzie Pan o wiele spokojniejszy, 
zwiększy się Pana komfort codziennego życia
• Przywrócenie funkcji, które są dla Pana 
ważne



Zasady trwałej zmiany postaw pacjenta wobec 
leczenia/współpracy z lekarzem

• Im większa motywacja zewnętrzna, tym mniejsze 
prawdopodobieństwo, że nastąpi jakakolwiek zmiana postawy
pacjenta („Zrobię to , ponieważ, naciskasz, prosisz, straszysz, bo tak 
trzeba”)
• Im mniejsza motywacja zewnętrzna, tym większe 
prawdopodobieństwo trwałej zmiany postawy pacjenta, 
ponieważ jest to związane z poszukiwaniem wewnętrznego 
uzasadnienia zmiany zachowania 
(„Przekonałem się do tych zaleceń, ponieważ odpowiada to moim potrzebom,  
oczekiwaniom, interesom, wartościom”)



WEWNĘTRZNE UZASADNIENIE DECYZJI PACJENTA 

• Trwałą postawę wobec jakiejś kwestii (np. przekonania do formy 
leczenia, zmiany stylu życia) warto opierać o głębsze, czyli 
wewnętrzne uzasadnienie sensowności takiego wyboru. 
• Kiedy głównym motywem jest motywacja zewnętrzna (nagroda 
lub strata), jest to często wystarczające uzasadnienie do 
dostosowania się do zalecenia lekarza, lecz nie wymaga głębszego 
„utożsamienia” się z nim – czego konsekwencjami mogą być – brak 
kontynuacji, przerwanie leczenia, zmiana lekarza itp. 



ANGAŻOWANIE PACJENTA WE WSPÓŁPRACĘ

• Warunkiem w budowaniu współpracy z pacjentem jest jego 
utożsamienie się z podejmowaną decyzją zmiany stylu życia, 
wynikającą z odkrycia jego potrzeb terapeutycznych i 
psychologicznych lub rzeczowych 
• Warunek ten jest związany z jedną z najsilniejszych reguł 
opisujących mechanizmy działania i podejmowania decyzji przez 
ludzi – regułą zaangażowania i konsekwencji



REGUŁA ZAANGAŻOWANIA 
I KONSEKWENCJI

• Kiedy dokonamy już jakiejś zmiany , napotykamy wewnątrz 
nas, silny nacisk na zachowywanie się w sposób
konsekwentny i zgodny z tym, w co już się 
zaangażowaliśmy.
• Ludzie identyfikują się z podjętą zmianą i biorą za nią 
odpowiedzialność jeżeli myślą, że sami dokonali wyboru, 
szczególnie pod nieobecność nacisków z zewnątrz.



Komunikacja z pacjentem podczas 
wprowadzania zmian

• Wyjaśnij przyczynę zmiany
• Przedstaw korzyści płynące ze zmiany
• Pokaż, co będzie, jeżeli zmiana nie zostanie wprowadzona (fakty)
• Przedstaw wizję przyszłości
• Przedstaw plan działania
• Okazuj wiarę w sukces
• Stwórz możliwość rozmowy i wyrażania opinii
• Kontroluj wprowadzanie zmian przez pacjenta



Jak utrzymać motywację Pacjenta w sytuacji   
odroczonej gratyfikacji?

• Rozbicie długiej ścieżki prowadzącej do ostatecznego 
sukcesu terapeutycznego na mniejsze odcinki, za których 
prawidłowe wykonanie jednostka otrzymuje  gratyfikację. 
• Pełni to rolę mniejszych planów z bliską w czasie 
gratyfikacją połączonych w duży (długoterminowy) plan, na 
którego końcu jest cel nadrzędny



Empatia
(gr. empátheia ‘cierpienie’) 

• zdolność odczuwania stanów psychicznych innych 
ludzi (empatia emocjonalna), 
• umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, 
spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość 
(empatia poznawcza).



Wpływ empatii na proces leczenia pacjentów

• Badacze sprawdzali, czy empatia lekarza pierwszego kontaktu ma 
wpływ na częstość występowania u jego pacjentów ostrych 
powikłań cukrzycy, wymagających pobytu w szpitalu. Brano tu 
pod uwagę na przykład kwasicę ketonową, hiperglikemię 
hiperosmolarną czy śpiączkę. 

• Okazało się, że lekarze, którzy uzyskali wyższą notę w skali 
oceniającej empatię mieli mniejszy odsetek pacjentów z ostrymi 
powikłaniami.

• „Badanie to potwierdziło, że pełna empatii relacja lekarza z 
pacjentem jest czynnikiem istotnie wpływającym na poprawę 
wyników leczenia" – komentuje główny autor pracy dr M. Hojat.

Źródło: PAP za Academic Medicine



Pochwal pacjenta:

• Nie tylko doceniamy pacjenta za przestrzeganie 
zaleceń, ale chwalimy go jeszcze bardziej za 
wytrwałość przy ich przestrzeganiu



Jak przezwyciężać opór pacjenta przed.......?

• Otworzyć rozmowę na ten temat.
• Zapytać pacjenta o przyczyny oporu (czego Pan się obawia?)
• Poznać potrzeby, aspiracji, marzeń pacjenta i odwołać się do nich w 
trakcie rozmowy.
Jak może wyglądać pana przyszłość, kiedy zdecydowałby się Pan na…..
Jakie plany, zamierzenia zrealizuje Pan , kiedy……?
Jak mogę panu pomóc?
Co mogłoby panu pomóc, aby podjąć decyzję?

• Unikanie żargonu i fachowych określeń 
• Minimalizowanie ryzyka i maksymalizowanie korzyści 



Radzenie sobie z oporem pacjenta

• Musi być jakiś ważny powód, że się Pan waha.
• Proszę mi szczerze powiedzieć, co Pana powstrzymuje przed  

……?
• Czy oprócz tego jest jeszcze inny powód?
• Co mogłoby Pana przekonać do ………….?
• Co mogłoby Panu pomóc w podjęciu decyzji?



Bariery komunikacyjne



Bariery komunikacyjne

To słowa lub zachowania czy nawet postawa ciała, które 

mogą utrudniać bądź uniemożliwiać kontakt z rozmówcą.



Bariery komunikacyjne

Osądzanie

narzucanie innym własnych wartości, formułowanie rozwiązań cudzych problemów. Słuchacz nie jest 
w stanie przyjąć informacji, bo koncentruje się na obronie swojego wizerunku.

Krytykowanie
Czy Pan naprawdę nie jest w stanie tego pojąć?
Obrażanie
To ja tu jestem od diagnozowania a nie Pani!
Orzekanie
Widzę, że nie dba Pan o swoje zdrowie.
Ocenianie
Gdyby brała Pani regularnie leki, wyniki byłyby lepsze…



Bariery komunikacyjne

Decydowanie za innych

nawet, gdy wynika z troski, może utrudniać porozumienie się. Decydując za innych
uzależniamy ich od siebie i pozbawiamy możliwości samodzielnego decydowania. Dajemy
im do zrozumienia, że ich odczucia, wartości, problemy są nieważne.

Rozkazywanie
Musi Pani…
Grożenie
Jeśli Pan nie będzie brał leków, to…
Moralizowanie
Powinna Pani natychmiast schudnąć.



Bariery komunikacyjne

Uciekanie od cudzych problemów

nie interesują nas uczucia innych ludzi, nie bierzemy pod uwagę ich zmartwień, nie chcemy się tym
zajmować.

Doradzanie
Najlepiej byłoby, gdyby Pan…
Pocieszanie
Wszystko będzie dobrze…
(poprawia to nastrój rozmówcy, ale nie zajmuje się jego problemem)
Bagatelizowanie uczuć
To są zalecenia, proszę się do nich stosować.
(ważniejsze są fakty, o uczuciach się nie mówi)



Co może utrudniać komunikację z 
pacjentem?



Co może utrudniać komunikację z 
pacjentem?

obciążanie pacjenta odpowiedzialnością za przebieg
choroby
narzucanie własnej opinii
fałszywie brzmiące współczucie i pocieszanie
mówienie nieprawdy
lekceważenie pacjenta
używanie wyłącznie języka profesjonalnego
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