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Streszczenie
Wprowadzenie. Wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego wiąże się ze 
szczególną odpowiedzialnością za zdrowie i życie pacjentów. Dlatego też kształcenie studentów na kie-
runkach medycznych podlega szczegółowym wytycznym, opisanym w standardach kształcenia, i wymaga 
szczególnej konsekwencji w realizacji założeń programowych. Wykonywanie zawodu medycznego wyma-
ga różnorodnych kompetencji, nie tylko stricte zawodowych.

Cel pracy. Ocena stopnia przygotowania studentów kierunków medycznych do wykonywania zawodów 
medycznych ze szczególnym uwzględnieniem sfery psychicznej oraz radzenia sobie ze stresem i umiejęt-
ności pracy w warunkach trudnych.

Materiał i metody. Badanie przeprowadzono za pomocą sondażu diagnostycznego metodą CAWI z uży-
ciem autorskiego kwestionariusza zawierającego 15 pytań zamkniętych oraz metryczkę.

Wyniki. W badaniu wzięło udział 277 osób, z których 64% stanowiły kobiety, a 36% mężczyźni. Studenci/ 
absolwenci kierunków medycznych określili swoje kompetencje społeczne jako bardzo dobre (52,7%). 
 Badani wskazali, że program studiów bardzo dobrze przygotowuje do wykonywania zawodu (45,1%), m.in. 
dzięki możliwości nabywania umiejętności społecznych. Prawie połowa respondentów (46,9%) zadeklaro-
wała, że radzi sobie z problemami z tej sfery.

Wnioski. Okazało się, że mimo dobrego przygotowania przez uczelnię zarówno lekarze, jak i pielęgniarki 
pracujący już w zawodzie nadal chcieliby rozwijać kompetencje związane z opieką nad pacjentami u kre-
su życia. Wśród najbardziej popularnych tematów wśród kadry medycznej znalazły się efektywna komu-
nikacja z pacjentem i rodziną oraz radzenie sobie z emocjami pojawiającymi się podczas śmierci pacjenta. 
Uczelnie medyczne oraz wyższe szkoły zawodowe zapewniają swoim studentom dobre przygotowanie do 
pracy z pacjentem pod względem emocjonalnym. Kluczowe wydaje się jednak poszerzanie tej wiedzy i za-
pewnianie pomocy słabszym jednostkom.

Słowa kluczowe: trudności w opiece nad pacjentem, kompetencje społeczne, radzenie sobie z sytuacją 
trudną, wsparcie psychologiczne dla studentów
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Wprowadzenie

Wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki lub ratow
nika medycznego, określanych mianem zawodów zaufa
nia publicznego, wiąże się ze szczególną odpowiedzial
nością za ratowanie zdrowia i życia pacjentów. Dlatego 
też kształcenie studentów na kierunkach medycznych 
podlega szczegółowym wytycznym, opisanym w stan
dardach kształcenia, i wymaga szczególnej konsekwencji 
w realizacji założeń programowych.1 Zarówno sam pro
ces nauki, jak i wykonywanie tych zawodów w prakty
ce narażają na wiele trudnych sytuacji, z którymi stu
denci i absolwenci studiów medycznych stykają się na co 
dzień i powinni nauczyć się sobie radzić. Choroba, cier
pienie pacjentów, a często także ich śmierć stanowią nie
odłączny element pracy medyków. Ważnymi czynnikami 
ryzyka w wykonywaniu zawodów medycznych są zatem 
obciążenie psychiczne oraz stres związany z towarzysze
niem pacjentom w różnych stanach choroby, także ter
minalnym, jak również ich rodzinom. Nowe pokolenia 
studentów i absolwentów kierunku lekarskiego, pielęg
niarstwa czy ratownictwa powinny wiedzieć, że oprócz 
sytuacji satysfakcjonujących i radosnych pojawią się tak
że te trudne, zarówno w aspekcie klinicznym, jak i do
tykające sfery emocjonalnej. Problemy mogą dotyczyć 
rzeczy błahych, ale także poważnych, m.in. bezsilności 
wobec cierpienia, śmierci, aborcji i samobójstw.3 

Wykonywanie zawodu medycznego wymaga różno
rodnych kompetencji, nie tylko stricte zawodowych, ale 
również społecznych, czyli umiejętności dotyczących za
chowań i postaw człowieka w związku z zaistniałymi sy
tuacjami oraz komunikacji z  pacjentem, jego rodziną 
i  innymi członkami zespołu interdyscyplinarnego.2 Dlate
go też już podczas studiów uczelnia powinna odpowiednio 
przygotować studentów na zetknięcie się z trudnościami, 

jakie mogą napotkać podczas edukacji oraz w pracy za
wodowej, a także na radzenie sobie z nimi i pokonywanie 
stresu. Zawarte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkol
nictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. standardy kształ
cenia dla kierunków medycznych oraz opisy efektów ucze
nia się, jakie powinien osiągać student danego kierunku 
po zakończeniu edukacji, wprowadzają określone rygo
ry i stanowią podstawę zapewnienia jakości kształcenia.1 
Jeżeli chodzi o kierunek lekarski, to z 5150 godzin wy
maganych jako minimum tylko 240 dotyczy nauk beha
wioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu. 
Analiza efektów uczenia się w zakresie tych dyscyplin po
kazuje, że duży nacisk kładzie się przede wszystkim na 
budowanie zaufania u pacjenta oraz komunikację z nim 
i jego rodziną, a pomija się potrzeby i możliwości psycho
społeczne samego studenta, który również nie powinien 
narażać własnego zdrowia oraz kondycji psychofizycznej. 
Wzmianka w cytowanym powyżej rozporządzeniu na te
mat stresu oraz mechanizmów radzenia sobie z nim jest 
nieproporcjonalnie mała i z pewnością nie odpowiada na 
potrzeby studentów oraz personelu medycznego. Podob
nie sytuacja wygląda na kierunkach pielęgniarstwo oraz 
ratownictwo medyczne, chociaż liczba godzin przezna
czonych na nauki społeczne i humanistyczne jest na nich 
większa i wynosi 420 na 4720 wszystkich godzin w przy
padku pielęgniarstwa i 475 na 3375 wszystkich godzin 
w przypadku ratownictwa. Tu również tak jak na kierun
ku lekarskim kładzie się szczególny nacisk na: prawa pa
cjenta, szacunek do pacjenta i rodziny, komunikację, nato
miast zbyt słabo zabezpieczony jest proces wykształcenia 
u studentów kompetencji społecznych. Uzyskanie kwa
lifikacji zawodowych oraz prawa wykonywania zawodu 
nie zawsze wiąże się z wykształceniem tych umiejętności. 
Obciążenie psychiki może zagrażać zarówno kontynuacji 
studiów, jak i pracy w zawodzie. 

Abstract
Background. Practicing as a doctor, nurse or paramedic is associated with a special responsibility for the health and life of patients. Therefore, the education of 
students in medical faculties is subject to detailed guidelines, described in the education standards, and requires particular consistency in the implementation of the 
program assumptions. Practicing medicine requires manifold competencies, not only strictly professional ones.

Objectives. The aim of the study was to assess the level of preparation of medical students to perform medical professions, with particular emphasis on the psy-
chological sphere, the ability to cope with stress and to work in difficult conditions.

Material and methods. The study was carried out with the use of a diagnostic survey employing the CAWI method, with the original questionnaire containing 
15 closed questions and the respondents' particulars.

Results. Two hundred and seventy-seven people participated in the study, 64% of whom were women and 36% were men. Students/graduates of medical 
faculties assessed their social competences as very good (52.7%). The respondents indicated that the curriculum prepares them very well for the future profession 
(45.1%), developing their social skills among other things. Almost half of the respondents (46.9%) declared to cope with the situations requiring such skills.

Conclusions. Medical universities and higher vocational schools provide their students with good emotional preparation for working with patients. However, the 
key issue seems to be expanding this knowledge and providing assistance to weaker individuals.

Key words: difficulties in patient care, social competencies, coping with a difficult situation, psycholgocial support for students
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Należy podkreślić także to, że od wielu lat nie dokonu
je się wstępnej oceny predyspozycji kandydatów na studia 
medyczne, ważnych zarówno z punktu widzenia wykony
wania zawodu, jak również posiadania zdolności do radze
nia sobie z sytuacjami trudnymi. Niestety, w czasie pracy 
z pacjentem studenci kierunków medycznych, a szczegól
nie studenci kierunku lekarskiego doświadczają oddziały
wania wielu czynników stresogennych, a także negatyw
nych emocji. Trudno jednak jednoznacznie określić, jak 
duża jest skala tego zjawiska, ze względu na to, że studen
ci bardzo rzadko szukają pomocy, a przynajmniej nie się
gają po jej profesjonalne formy.4 Jak wynika z badań do
tyczących stresu psychologicznego, który jest związany ze 
studiowaniem kierunków medycznych, tylko ok. 20% pol
skich studentów korzystało z różnych form pomocy psy
chologicznej.5 Osoby studiujące w Polsce powinny brać 
przykład z mieszkańców innych krajów Europy, ponie
waż np. w Wielkiej Brytanii z pomocy psychologa korzysta 
ok. 40% studentów. Jest to powszechne zachowanie, zupeł
nie naturalne, a korzystanie z form pomocy psychologicz
nej mieści się w granicach normy.6 Nie mniej jednak warto 
zauważyć, że studentom byłoby łatwiej skorzystać z form 
pomocy, które oferowane byłyby w miejscu ich studiowania 
– mieliby wtedy do nich łatwy dostęp. Ważne jest także to, 
aby student, który doświadcza sytuacji obciążających sferę 
emocjonalną, otrzymał taką pomoc jak najszybciej. Uczel
nia jest dla wielu studentów drugim domem, ponieważ spę
dzają tam mnóstwo czasu, dlatego też wsparcie psychologa 
powinno być zapewnione kompleksowo na terenie uczel
ni medycznych, jak również wyższych szkół zawodowych 
kształcących studentów na kierunkach medycznych.

Celem badania była ocena stopnia przygotowania stu
dentów kierunków medycznych do wykonywania zawo
dów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem sfery 
psychicznej oraz radzenia sobie ze stresem i umiejętności 
pracy w warunkach trudnych.

Wśród celów szczegółowych znalazły się kwestie, które 
zawarte są w poniższych pytaniach badawczych:
1. W jakim stopniu uczelnia zapewnia odpowiednie przy

gotowanie studentów pod względem emocjonalnym/
psychicznym do pracy z pacjentem?

2. Czy studenci kierunków medycznych odczuwają na 
etapie studiów trudności w sferze emocjonalnej/psy
chicznej wynikające z kontaktów z pacjentami?

3. W jakim stopniu studia pozwoliły studentom/absol
wentom wykształcić kompetencje społeczne, niezbęd
ne do opieki nad pacjentem?

4. Jak studenci/absolwenci kierunków medycznych oce
niają swoje kompetencje społeczne wykształcone pod
czas studiów?

5. Czy studenci kierunków medycznych posiadają umie
jętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych pod
czas pracy z pacjentem?

6. Czy uczelnie oferują pomoc psychologiczną dla studen
tów, którzy odczuwają negatywne skutki obciążenia sfe
ry emocjonalnej w związku z praktyką zawodową?

Materiał i metody

Badaniem objęto zarówno studentów, jak i absolwentów 
wybranych kierunków medycznych, tj. lekarskiego, pie
lęgniarstwa i ratownictwa medycznego na uniwersytecie 
medycznym lub w wyższej szkole zawodowej. Z uwagi na 
to, że studenci kierunków medycznych dopiero od 2. roku 
studiów mają kontakt z pacjentem, badanie zaadresowano 
do osób, które ukończyły 1. rok studiów.

Badanie przeprowadzono za pomocą sondażu diagnostycz
nego metodą CAWI (ang. computer-assisted web inter view 
– wspomagany komputerowo wywiad z wykorzystaniem 
strony WWW) z użyciem autorskiego kwestionariusza za
wierającego 15 pytań zamkniętych oraz metryczkę. Analizy 
statystycznej dokonano w programie Microsoft Excel, a wy
niki zostały przedstawione w sposób opisowy oraz graficzny. 
Wszystkie badane osoby zostały poinformowane o celu ba
dań, a także zapewnione o anonimowości oraz posłużeniu się 
ich odpowiedziami wyłącznie w celach naukowych.

Wyniki

W badaniu wzięło udział 277 osób, z których 178 stano
wiły kobiety (64%), a mężczyzn było 99 (36%). Badani mie
ścili się w przedziale wiekowym 21–60 lat, z czego najwię
cej osób miało 22 lata (27% respondentów). Średnia wieku 
wyniosła 24,2 roku.

Wśród badanych znalazły się osoby, które kształciły się 
na uniwersytecie medycznym lub w wyższej szkole za
wodowej. Prawie 80% respondentów to studenci lub ab
solwenci uniwersytetu, a tylko 20% studiuje/studiowało 
w wyższej szkole zawodowej. W odniesieniu do kierun
ku studiów najwięcej respondentów studiuje/studiowało 
pielęgniarstwo – 94 osoby (33,9%), kierunek lekarski wy
brały 92 osoby (33,2%), natomiast ratownictwo medyczne 
– 91 osób (32,9%). Ostatnią cechą, która charakteryzowa
ła grupę badaną, był stopień studiów. Najliczniejszą grupą 
w badaniu byli respondenci, którzy kształcą się lub też są 
absolwentami studiów I°, czyli licencjackich (41,9%), na
stępnie jednolitych studiów magisterskich (33,2%), a naj
mniejszy odsetek stanowili studenci/absolwenci studiów 
magisterskich, czyli studiów II° (24,9%).

Wśród respondentów, którzy wybrali kierunek pielęg
niarstwo, 74  osoby studiowały na uniwersytecie, nato
miast tylko 21 osób w wyższej szkole zawodowej. W przy
padku kierunku ratownictwo medyczne 54 ankietowanych 
uczęszczało na zajęcia odbywające się na uniwersytecie, 
a 38 osób w wyższej szkole zawodowej. Studenci kierunku 
lekarskiego – 91 osób – byli lub są studentami uniwersytetu 
medycznego, albowiem kształcenie na kierunku lekarskim 
w Polsce jest możliwe wyłącznie na uniwersytetach me
dycznych. Powyższe dane zostały przedstawione na ryc. 1.

Jeżeli chodzi o ogólną liczbę studentów oraz absolwen
tów uniwersytetu, jak również szkoły zawodowej, to dane 
te zobrazowano na ryc. 2.
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Jak widać na rycinach, liczba studentów/absolwentów 
uniwersytetu medycznego jest dużo większa niż liczba re
spondentów kształcących się w wyższej szkole zawodowej.

Kolejną część kwestionariusza stanowiły pytania doty
czące oceny przygotowania respondentów do opieki nad 
pacjentem. Pierwsze pytanie dotyczyło powodu wyboru ta
kiego, a nie innego kierunku studiów przez studentów/ab
solwentów kierunków medycznych. Wśród najczęstszych 
odpowiedzi pojawiało się stwierdzenie, że to przede wszyst
kim chęć niesienia pomocy innym osobom skłoniła ich do 
takiego wyboru kierunku studiów –  odpowiedziało tak 
148 ankietowanych, co stanowiło 53,4% ogółu. Inne częste 
odpowiedzi to: chęć zdobycia tytułu zawodowego (23,5%), 
uwarunkowania rodzinne (11,2%), uwarunkowania finanso
we (5,1%). Wśród ankietowanych pojawiły się również odpo
wiedzi mówiące o tym, że dany kierunek studiów to wybór 
przypadkowy oraz że daje pełną gwarancję zatrudnienia. 
Respondentami przy wyborze studiów kierowała także cie
kawość, ambicja i zainteresowanie zawodem (pasja).

Ankietowanych zapytano również o opinię na temat 
tego, czy mają predyspozycje do wykonywania zawodu 
zgodnego z kierunkiem, który wybrali. Większość bada
nych – 93,9% – udzieliła odpowiedzi twierdzącej, 4,3% nie 

potrafiło tego określić, a tylko 1,8% odpowiedziało, że nie 
posiada takich predyspozycji. Respondentów zapytano 
także o to, jak oceniają swoje kompetencje społeczne, na 
które składają się np. komunikacja z pacjentem, umiejęt
ność rozmowy z osobą chorą czy też z jej rodziną. Odpo
wiedzi respondentów wskazują, że studenci/absolwenci 
kierunków medycznych oceniają swoje kompetencje spo
łeczne na bardzo dobrym (52,7%) oraz na dobrym (43%) 
poziomie. Zaledwie 1,8% ankietowanych oceniło swoje 
kompetencje źle i bardzo źle (1,1%), natomiast pozostała 
część nie potrafiła ich określić.

Respondenci mieli również możliwość udzielenia odpo
wiedzi na pytania dotyczące oceny realizowanego programu 
studiów. Według badanych program studiów, który realizo
wany jest na danym kierunku, bardzo dobrze przygotowuje 
pod względem wykształcenia umiejętności społecznych do 
wykonywania zawodu – takiej odpowiedzi udzieliło 45,1% 
ankietowanych. Część badanych uznała to przygotowanie 
za wystarczające (36,8%), a inni stwierdzili, że program stu
diów przygotowuje do wykonywania zawodu medycznego 
tylko w niewielkim stopniu (15,9%). Mimo że respondenci 
ocenili program studiów jako dobry, to jednak 91,7% z nich 
uważa za słuszne uzupełnienie go o przedmioty, które po
zwoliłyby na lepsze przygotowanie adeptów zawodu do opie
ki nad pacjentem pod względem emocjonalnym.

Studenci oraz absolwenci kierunków medycznych na 
co dzień spotykają się z trudnymi emocjonalnie sytuacja
mi, które występują podczas pracy z pacjentem oraz jego 
rodziną. Jak wynika z analizy odpowiedzi, prawie poło
wa osób (46,9%) potrafi radzić sobie z takowymi sytuacja
mi, 49,8% respondentów potrafi sobie radzić z sytuacjami 
trudnymi, ale tylko czasami, natomiast 3,2% badanych nie 
potrafi się z nimi zmierzyć. Biorąc pod uwagę umiejętno
ści, które są niezbędne z punktu widzenia radzenia sobie 
z sytuacjami stresującymi, to większość badanych (86,6%) 
twierdzi, że podczas studiów je rozwinęła. Jeżeli natomiast 
chodzi o ocenę kompetencji, które zostały nabyte podczas 
studiów, to badani ocenili je na poziomie dobrym (58,3%) 
i bardzo dobrym (34,7%). Rzadko zaznaczano odpowiedzi, 
które przemawiałyby za tym, że kompetencje te są na pozio
mie złym lub bardzo złym, a prawie 5% respondentów nie 
potrafiła ich określić. Ocena tychże kompetencji różniła się 
również wśród studentów uniwersytetu medycznego oraz 
studentów wyższej szkoły zawodowej. Studenci uniwersy
tetu medycznego zdecydowanie lepiej ocenili kompetencje 
społeczne zdobyte podczas studiów, natomiast wśród stu
dentów wyższej szkoły zawodowej pojawiło się mniej nega
tywnych odpowiedzi niż w przypadku osób studiujących na 
uniwersytecie. Grupy te nie były jednak równoliczne, przez 
co trudno jest mówić o wiarygodności wyniku. Powyższe 
dane przedstawia ryc. 3.

Podczas studiów bardzo często dochodzi do kontaktu 
z pacjentem oraz jego rodziną, która także jest zestreso
wana sytuacją swojego bliskiego, co niewątpliwie oznacza, 
że zarówno studenci, jak i personel medyczny są często 
narażeni na sytuacje stresowe. Powoduje to zwykle obcią

Ryc. 1. Kierunek studiów a wybrana uczelnia

Fig. 1. Major and the chosen medical school

Ryc. 2. Liczebność studentów oraz absolwentów uczelni wyższych 
– porównanie uniwersytetu medycznego i wyższej szkoły zawodowej

Fig. 2. Number of students and graduates of medical universities and 
higher vocational schools
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żenie sfery psychicznej. Studenci, jak również absolwenci, 
którzy brali udział w badaniu, odpowiedzieli, że takie sy
tuacje zdarzają się im czasami (52,3%) lub bardzo często 
(32,1%). Towarzyszy temu najczęściej napięcie emocjonal
ne, które u każdego człowieka może przejawiać się w inny 
sposób. Najczęstsze zachowania, jakie pojawiały się wśród 
respondentów, przedstawia ryc. 4.

Wśród innych zachowań wymienionych przez ankieto
wanych znalazły się: brak apetytu, paraliż, pustka w gło
wie. Badani zostali również poproszeni o podanie sposo
bu odreagowania napięcia emocjonalnego, które pojawia 
się wskutek sytuacji trudnych podczas pracy z pacjentem. 
Oto najczęściej wymieniane sposoby:

 – przyjmuję to ze spokojem i staram się nie przejmować 
– 28,5% ankietowanych;

 – muszę porozmawiać z drugą osobą – 26,4%;
 – zamykam się w sobie – 21,3%;
 – sięgam po leki uspokajające – 20,6%;
 – palę dużo papierosów – 5,8%;
 – popadam w apatię – 5,8%;
 – przejadam stres – 5,4%.

Wśród innych sposobów znalazły się także: pomoc psy
chologa, sięganie po alkohol lub narkotyki, spędzanie cza
su z bliską osobą, odpoczynek, wysiłek fizyczny.

Bardzo ważne pytanie odnosiło się do tego, czy podczas 
sytuacji trudnych przy pracy z pacjentem studenci/absol
wenci kierunków medycznych miewali myśli o rezygna
cji ze studiów. Prawie 66% badanych nie miewało takich 
myśli, natomiast była grupa osób, u których takie myśli 
się pojawiły – 34% ankietowanych. Wśród najczęstszych 
form pomocy udzielanej przez uczelnię w związku z po
jawiającymi się myślami o rezygnacji były: pomoc psycho
loga (22%), grupy samopomocowe (19,6%), grupy wsparcia 
(15,3%). Część badanych (12,5%) odpowiedziała, że uczel
nia nie zaoferowała żadnej pomocy.

Ostatnią z kwestii poruszonych w badaniu było pyta
nie dotyczące tego, co w opinii studentów i absolwentów 
kierunków medycznych powinno zmienić się w kształce
niu, aby lepiej przygotować przyszłych adeptów zawodów 
medycznych do pracy z pacjentem. Wśród najczęstszych 
odpowiedzi pojawiały się: zorganizowanie przez uczelnię 
warsztatów interpersonalnych (27,8%), pomoc psychologa 
(24,2%), grupy wsparcia (18,8%).

Na zakończenie studenci oraz absolwenci kierunków 
medycznych zostali poproszeni o wskazanie umiejętno
ści, których brakuje im podczas pracy z pacjentem. Jak 
wynika z badania, osobom tym w największym stopniu 
brakuje umiejętności:

 – opanowania stresu (24,2%);
 – zachowania spokoju (23,8)%;
 – radzenia sobie z trudną sytuacją (23,1%);
 – rozmowy z pacjentem (18,8%).

Omówienie

Sytuacje stresowe bardzo często zdarzają się podczas 
pracy z pacjentem oraz jego rodziną. Podobnie dzieje się 
już w czasie studiów, kiedy w ramach zajęć praktycznych 
zachodzi możliwość kontaktów z chorym i jego bliskimi. 
Dlatego też uczelnia powinna zapewnić studentom przy
gotowanie do tego typu obowiązków. Nasuwa się tu pyta
nie, w jakim stopniu ten obowiązek jest realizowany? Jak 
wynika z dokonanej analizy, wystandaryzowane progra
my studiów przygotowują studentów do wykonywania za
wodu pod względem umiejętności społecznych. Przema
wiają za tym odpowiedzi respondentów, którzy uważają, 
że ich uczelnia bardzo dobrze radzi sobie w tym zakresie 
(odpowiedziało tak 45,1% ankietowanych).

Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akade
mickim 2013/2014 przeprowadzono wśród lekarzy rezy
dentów, specjalistów oraz studentów medycyny z woje
wództwa łódzkiego badanie, które miało na celu pokazać, 
jak lekarze i studenci medycyny radzą sobie z sytuacja
mi trudnymi. Poruszono tam kwestię częstotliwości po
jawiania się takich sytuacji. Badania pokazały, że zarówno 
lekarze (70% respondentów), jak i  studenci (76% bada

Ryc. 3. Ocena kompetencji społecznych zdobytych podczas studiów

Fig. 3. Evaluation of social competencies acquired during studies

Ryc. 4. Przejawy napięcia emocjonalnego, które pojawiają się podczas 
pracy z pacjentem, N = 277

Fig. 4. Symptoms of emotional tension occuring during patient care
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nych) udzielili odpowiedzi, że w tym zawodzie zdecydo
wanie zdarzają się sytuacje trudne. Zaobserwowano, że 
wśród studentów odpowiedzi te pojawiały się częściej, co 
może wynikać z faktu, że ta grupa respondentów jest do
piero na początku swojej kariery zawodowej i może pew
ne sytuacje postrzegać nieco inaczej od osób, które już 
pracują.3 W niniejszym badaniu ankietowani również od
powiadali, że podczas studiów sytuacje trudne pojawia
ją się często.

Umiejętności społeczne odgrywają kluczową rolę w wy
konywaniu zawodu lekarza, pielęgniarki oraz ratownika 
medycznego. Mają one szczególnie znaczenie, ponieważ 
dotyczą pracy z człowiekiem, zazwyczaj cierpiącym, dla
tego muszą zostać opanowane przez studenta i jak najle
piej wykorzystane w praktyce. W 2014 r. przeprowadzo
no badanie wśród absolwentów kierunku pielęgniarstwa 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew
skiego. Jak wynika z  badań, absolwenci uważali, że są 
dobrze przygotowani do pracy (73,3%). Ponadto na naj
wyższym poziomie ocenili przygotowanie dotyczące ko
munikacji podczas opieki nad pacjentem – prawie 87% ba
danych udzieliło odpowiedzi, że przygotowanie to jest na 
bardzo dobrym poziomie.7 Wynika z tego, że uczelnia po
zwoliła na wykształcenie takowych umiejętności. Dane te 
pokrywają się również z wynikami niniejszego badania, 
które pokazuje, że 86,6% studentów/absolwentów kierun
ków medycznych rozwinęło podczas studiów umiejętno
ści niezbędne z punktu widzenia pracy przy pacjencie, 
a ponadto kompetencje te określiło u siebie na poziomie 
bardzo dobrym (34,7%) i dobrym (58,3%).

Wśród badanych studentów oraz absolwentów duża 
liczba osób zadeklarowała, że potrafi poradzić sobie z sy
tuacjami trudnymi, jakie stawia przed nimi praca z pa
cjentem (46,9%). Jednakże porównywalna grupa respon
dentów stwierdziła, że tylko czasami potrafi poradzić 
sobie w takich sytuacjach. Ważne jest zatem, aby w ra
mach programu studiów uwzględniano takie przedmio
ty, które umożliwiałyby podniesienie poziomu świado
mości studentów w zakresie zagrażających im sytuacji 
stresowych, jakie napotykają w czasie swojej ścieżki edu
kacyjnej oraz kariery zawodowej. Uzasadnia to koniecz
ność uzupełnienia standardów kształcenia na kierunkach 
medycznych o elementy radzenia sobie z czynnikami ry
zyka, a programów studiów o różnego rodzaju warszta
ty radzenia sobie ze stresem, organizowanie treningów 
umiejętności interpersonalnych oraz prawidłowej komu
nikacji. Okazuje się także, iż zarówno lekarze, jak i pielęg
niarki pracujący już w zawodzie nadal chcieliby kształcić 
się pod kątem rozwijania kompetencji związanych z opie
ką nad pacjentem u kresu życia. Wśród najbardziej popu
larnych tematów wśród kadry medycznej znajdują się te 
związane z kształtowaniem takich kompetencji, jak efek
tywna komunikacja z pacjentem i jego rodziną oraz ra
dzenie sobie z emocjami pojawiającymi się w momencie 
śmierci pacjenta.8

Wnioski

W opinii respondentów uczelnie medyczne oraz wyż
sze szkoły zawodowe zapewniają swoim studentom do
bre przygotowanie pod względem emocjonalnym do pra
cy z pacjentem.

Zdarzają się sytuacje wynikające z kontaktów z pacjen
tem, podczas których studenci kierunków medycznych 
odczuwają trudności w sferze emocjonalnej, jednakże nie 
są one bardzo częste.

Większość studentów wybierających się na studia me
dyczne kieruje się w swoim wyborze chęcią niesienia po
mocy innym osobom, co jest ważne z punktu widzenia 
opieki nad pacjentem, a także stanowi duże ułatwienie dla 
studentów w wypracowaniu kompetencji społecznych.

Studenci oraz absolwenci uczelni medycznych oceniają 
swoje kompetencje społeczne jako dobre.

Wśród najczęstszych form pomocy dla studentów ofe
rowanych przez uczelnie znajdują się wsparcie psycholo
ga oraz grupy wsparcia.

Studenci/absolwenci podczas poszukiwania sposobu na 
odreagowanie sytuacji trudnych wybierają najczęściej roz
mowę z bliską osobą, ale starają się również przyjmować trud
ności ze spokojem i potrzebują czasu, żeby dojść do siebie.

Zarówno studenci uniwersytetu medycznego, jak i wyż
szej szkoły zawodowej wysoko oceniają swoje kompeten
cje społeczne zdobyte podczas studiów.
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