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Wstêp
Celem artyku³u jest przedstawienie i porównanie aspektów komunikacji interpersonalnej w relacji personel medyczny–pacjent oraz komunikacji marketingowej w zak³adach opieki zdrowotnej. W artykule zweryfikowano tak¿e postawion¹ hipotezê o mo¿liwoœci wykorzystania
komunikacji w zak³adach opieki zdrowotnej jako komunikacji marketingowej.
Komunikacja le¿y u podstaw wszystkich interakcji, zarówno interpersonalnych, jak i spo³ecznych. Daje mo¿liwoœæ wyra¿ania w³asnej indywidualnoœci oraz jest podstaw¹ regulacji stosunków miêdzyludzkich. Podobnie jak w innych dziedzinach tak i w ochronie zdrowia ma swoje
jawne i ukryte funkcje.
Zaczynaj¹c od podstawowej komunikacji miêdzy personelem,
umo¿liwiaj¹cej codzienn¹ wspó³pracê, poprzez koordynacjê zespo³ów
specjalistów, a na komunikacji pomiêdzy placówkami koñcz¹c, komunikaty w zak³adach opieki zdrowotnej (ZOZ) s¹ kluczowym narzêdziem
prowadzenia procesu leczniczego. Umo¿liwiaj¹ nie tylko koordynacjê
procedur dla pojedynczego pacjenta, ale tak¿e wdra¿anie dzia³añ na szerok¹ skalê, np. dzia³ania epidemiologiczne, prowadzenie specjalistycznych baz danych (biobanki, bazy pacjentów cierpi¹cych na rzadkie choroby, bazy naukowe) itd.
Pomimo wielu aspektów komunikacji w placówkach medycznych
g³ówn¹ osi¹ porozumiewania siê pozostaje ta na linii personel medyczny
–pacjent. To dziêki niej, w ujêciu globalnym, dochodzi do wymiany najwiêkszej iloœci informacji. Zatem wydaje siê zasadne postawienie hipotezy o mo¿liwym zastosowaniu jej tak¿e w komunikacji marketingowej
w ZOZ.
*

Mgr in¿., Niestacjonarne Studia Doktoranckie, Wydzia³ Zarz¹dzania, Uniwersytet
Gdañski, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, d.meller@ug.edu.pl
**
Mgr, Niestacjonarne Studia Doktoranckie, Wydzia³ Nauk Spo³ecznych, Uniwersytet
Gdañski, ul. Ba¿yñskiego 4, 80-952 Gdañsk, aga.milik@gmail.com

134

Dominik Meller, Agata Milik

1. Aspekty komunikacji interpersonalnej w zak³adach opieki
zdrowotnej
Komunikacja w zak³adach opieki zdrowotnej to proces porozumiewania siê pomiêdzy jednostkami i grupami. Do celów komunikacji zaliczamy wymianê myœli, dzielenie siê informacjami, wiedz¹ i pomys³ami.
Komunikacja zachodzi przy u¿yciu zró¿nicowanych œrodków, odbywa
siê na wielu poziomach i wywo³uje okreœlone skutki [Stewart, 2010, s. 37].
Komunikacja w ZOZ ma najczêœciej charakter interakcji – wa¿ne s¹ nie
tylko oczekiwania, postawy, potrzeby i cele jednej strony, ale tak¿e wywo³ane reakcje u drugiej strony zaanga¿owanej w proces [KaŸmierczak,
2011, s. 133]. Warto te¿ uwzglêdniæ mo¿liwoœæ wprowadzania licznych
zmian podczas komunikowania siê – interakcja ta buduje, rozwija i wp³ywa na jakoœæ ¿ycia i to¿samoœæ jednostki, co w zak³adach opieki zdrowotnej mo¿e skutkowaæ wp³ywem na sposób doœwiadczania, prze¿ywania i postrzegania choroby, pacjentów, personelu i samej placówki
[KaŸmierczak, 2011, s. 134].
W praktyce lekarz i jego pacjent stanowi¹ system lecz¹cy, który mo¿na nazwaæ relacj¹ lub zwi¹zkiem lekarza z pacjentem. System osadzony
jest w otoczeniu, na które sk³ada siê system medyczny, czyli placówka
i personel medyczny, oraz kontekst spo³eczny pacjenta (rodzina, przyjaciele, inne instytucje) [Dro¿d¿owicz, 2007, s. 266]. Komunikacja interpersonalna zachodzi na wielu poziomach i dotyka ró¿nych aspektów wybranych systemów i otoczenia. Specyfikê komunikacji wyznaczaj¹
w³aœciwoœci i dzia³ania osób w niej uczestnicz¹cych, a tak¿e czynniki sytuacyjne i warunki œrodowiskowe [KaŸmierczak, 2011, s. 137].
Wybrane badania pokazuj¹, ¿e w aspekcie komunikacji pacjenci
oczekuj¹ od personelu medycznego fachowej porady oraz informacji, ponadto szacunku, wsparcia, zrozumienia i empatii [Czerw i inni, 2012,
s. 248]. W celu usprawnienia i polepszenia komunikacji interpersonalnej
w zak³adach opieki zdrowotnej k³adzie siê szczególny nacisk na uwra¿liwienie personelu medycznego w wybranych aspektach, takich jak poczucie bezpieczeñstwa, zaufanie pacjenta do personelu medycznego, poczucie intymnoœci, poczucie, ¿e personel medyczny jest zainteresowany
pacjentem i jego problemem, a tak¿e, ¿e wyra¿a pragnienie rozwi¹zania
problemu medycznego pacjenta [Kowalski, Jarosz i inni, 2010, s. 428].
Z badañ wynika, ¿e pacjenci, którzy s¹ zadowoleni z komunikacji ze swoim lekarzem, s¹ te¿ znacznie bardziej zadowoleni z ca³ej opieki medycz-
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nej, a tak¿e stosuj¹ siê czêœciej do zaleceñ lekarskich i za¿ywaj¹ przepisane
leki [Fong i inni, 2010, s. 39].

2. Aspekty komunikacji marketingowej w zak³adach opieki
zdrowotnej
Wspó³czesne zak³ady ochrony zdrowia coraz bardziej sk³aniaj¹ siê
w kierunku zarz¹dzania marketingowego [Syrkiewicz-Œwita³a i inni,
2011, s. 45]. Tym samym kieruj¹ siê strategi¹ marketingow¹, uwzglêdniaj¹c jej siedem elementów (tak zwane 7P): produkt (product), dystrybucjê (place), ceny (price), promocjê (promotion), cechy fizyczne (phisical
enviroment), ludzi (people) i procesy (process). Rynek medyczny nie jest
ca³kowicie wolny [Chawla i inni, 2004, s. 228], wiêc w przypadku placówek ochrony zdrowia najbardziej intensywnie operuje siê cechami fizycznymi œrodowiska, ludŸmi i procesami zaanga¿owanymi w leczenie.
Badania opinii pacjentów pokazuj¹ [Jopkiewicz, 2011, s. 137], ¿e
w ocenie wizerunku placówki medycznej szczególne znaczenie maj¹ doœwiadczenie oraz cechy psychologiczne i spo³eczne lekarzy. Tym samym
spoœród przytoczonych 7P to element „ludzie” przyjmuje pozycjê wiod¹c¹. Za fakt ten odpowiedzialna jest miêdzy innymi asymetria informacji na linii pacjent–lekarz dotycz¹ca aspektów zdrowia i terapii. Zatem to
personel medyczny jest elementem, który odgrywa g³ówn¹ rolê w budowie percepcji ZOZ w oczach pacjenta-klienta.
W analizie komunikatów wysy³anych przez ZOZ nale¿y te¿
uwzglêdniæ komunikacjê pomiêdzy ró¿nymi placówkami medycznymi.
W silnie konkurencyjnym œrodowisku wa¿na jest tak¿e wspó³praca pomiêdzy oœrodkami oferuj¹cymi us³ugi komplementarne. Personel medyczny pe³ni¹cy role kontraktowe pomiêdzy oœrodkami tak¿e mo¿e mieæ
wp³yw na jakoœæ i trwa³oœæ relacji.
Fakt nawi¹zania komunikacji pacjent–lekarz w procesie terapeutycznym otwiera pole do postawienia pytania o mo¿liwoœæ komunikacji na
poziomie czysto marketingowym. Badania pokazuj¹, ¿e do czêœci informacyjnej komunikacji mo¿na tak¿e w³¹czyæ elementy marketingowe b¹dŸ
autopromocji lekarza w perspektywie jego wspó³pracy z ZOZ.
Komunikacja z chorymi we wspó³czesnym œwiecie ma tak¿e dodatkow¹ wagê. Opinie o lekarzach zawsze by³y przenoszone jako
word-of-mouth – przekazy ustne [Tu, 2008, s. 3]. Obecnie poprzez rozwój
serwisów spo³ecznoœciowych oraz serwisów nastawionych œciœle na ranking lekarzy opinia o pracowniku medycznym staje siê publicznie do-
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stêpna. Tym samym komunikacjê marketingow¹ w zak³adach opieki
zdrowotnej nale¿y rozpatrywaæ w kontekœcie formy komunikacji ze
spo³eczeñstwem a nie jedynie z samym pacjentem [Stanisz-Busch, 2011
s. 17].

3. Relacje i specyfika interakcji pomiêdzy personelem
medycznym a pacjentem
Badania literaturowe ka¿¹ zwróciæ uwagê na wielowymiarowoœæ interakcji pomiêdzy chorymi a personelem medycznym [Ferguson, 2002,
s. 359; Kowalska i inni, 2010, s. 428]. Jest ona wa¿na dla obu stron. Pacjentowi pozwala pozyskaæ informacje dotycz¹ce choroby, planowanego procesu leczenia oraz poczucia bezpieczeñstwa zwi¹zanego z uzyskan¹ wiedz¹ i mo¿liwoœciami przewidywania rezultatów swojego stanu zdrowia
i leczenia. Lekarz natomiast mo¿e w ten sposób pozyskaæ informacje
o dolegliwoœciach pacjenta i jego historii niezapisanej w dokumentacji
szpitalnej. Jest to tak zwana funkcja informacyjno-diagnostyczna. Podczas interakcji lekarz mo¿e te¿ wp³yn¹æ na zachowania i reakcje chorego.
Wykorzystuj¹c funkcjê perswazyjn¹, lekarz mo¿e w taki sposób kierowaæ
pacjenta, aby wspó³pracowa³ w procesie leczenia, a po zakoñczeniu terapii przejawia³ postawê prozdrowotn¹. W przypadku przed³u¿aj¹cej siê
trudnej terapii personel medyczny mo¿e korzystaæ z funkcji terapeutycznej i poprzez skuteczn¹ komunikacjê ³agodziæ stres zwi¹zany z chorob¹ i hospitalizacj¹ [Kowalska i inni, 2010, s. 428].
Pacjent rozpoczynaj¹cy leczenie pojawia siê z pewnym poziomem
zaufania [Bukowska-Piestrzyñska, 2011, s. 168], którego efektywne wykorzystanie mo¿e mieæ pozytywny wp³yw na rezultaty leczenia, poprzez
zwiêkszenie motywacji do leczenia, swobodne pozyskiwanie informacji
o dolegliwoœciach i historii choroby oraz chêæ poprawy w³asnego stanu
zdrowia. Zestawiaj¹c mo¿liwoœci obu stron interakcji, wyraŸnie widaæ
szansê na pe³n¹ interakcjê na linii pacjent–lekarz.
3.1. Interakcje personel medyczny–pacjent w zale¿noœci od miejsca
opieki (point of care)
Pierwotnym kluczem, którym mo¿na pos³u¿yæ siê do analizy interakcji pomiêdzy personelem medycznym a pacjentem, jest oddzia³ szpitalny. Mo¿na zdefiniowaæ kilka podstawowych miejsc opieki i okreœliæ
charakterystykê interakcji w nich zachodz¹cych.
Jeœli za wyznacznik stopnia opieki uznana zostanie liczba personelu
przypadaj¹ca na jednego chorego, to najwy¿szy stopieñ przypada na blok
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operacyjny. W tym jednak przypadku pacjent jest znieczulony, nie wchodzi wiêc w ¿adn¹ interakcjê z personelem medycznym. Wyj¹tkiem s¹
tutaj zabiegi prowadzone w znieczuleniu miejscowym oraz chirurgia jednego dnia. Te jednak mo¿na powi¹zaæ z interakcjami na mniej zaanga¿owanych stopniach opieki, jakie maj¹ miejsce np. na oddzia³ach ratunkowych (SOR)1.
Pacjenci na nowoczesnych SOR-ach grupowani s¹ wed³ug stopnia
zagro¿enia ¿ycia i w tej kolejnoœci poddawani leczeniu. Zatem osoba z rejestracji jest pierwsz¹, która styka siê z pacjentem. Kontakt ten zazwyczaj
jest postrzegany negatywnie przez chorego. Powodem tego jest ró¿nica
w postrzeganiu choroby przez pacjenta i personel medyczny [Papastavrou, 2011, s. 2105]. Nastêpnie zachodzi interakcja z lekarzem, wywiad i leczenie. Cech¹ charakterystyczn¹ relacji pacjent–personel medyczny jest
przewidywana jednorazowoœæ kontaktu. Wiêkszoœæ pacjentów nie zak³ada, ¿e wróci na SOR, a w przypadku takiej koniecznoœci kluczowym
czynnikiem decyduj¹cym o wyborze miejsca leczenia pacjenta jest odleg³oœæ od punktu opieki. Natomiast interakcje, w które wchodz¹ pacjenci
w stanie krytycznym, przywo¿eni przez karetki pogotowia, odpowiadaj¹
zachodz¹cym na bloku operacyjnym. Jeœli jednak pacjent jest przytomny,
to ratownik b¹dŸ lekarz tak¿e prowadzi rozmowê maj¹c¹ na celu ustalenie powodu urazu lub historii choroby, która doprowadzi³a do stanu
zagra¿aj¹cego ¿yciu.
Inn¹ sytuacj¹ jest planowa hospitalizacja. Chory ma ju¿ œwiadomoœæ
celu, w jakim przyjmowany jest do zak³adu opieki zdrowotnej. Przyjêcie
zosta³o poprzedzone rozpoznaniem, czasem te¿ badaniami. Na oddziale,
trafiaj¹c pod opiekê lekarza prowadz¹cego, nawi¹zuje now¹ relacjê niejako obci¹¿on¹ poprzednimi informacjami i doœwiadczeniami. Zatem
personel medyczny, poza poinformowaniem pacjenta o planowanych
procedurach medycznych, musi tak¿e okreœliæ jego nastawienie do leczenia i w miarê potrzeby postaraæ siê zbudowaæ pozytywne wra¿enie.
Pacjent hospitalizowany nale¿y do grupy, dla której komunikacja z personelem medycznym ma najwiêksze znaczenie. Kontakt z pielêgniarkami
i lekarzami prowadz¹cymi leczenie, czy regularne spotkania z ca³¹ kadr¹
lekarsk¹ podczas obchodów, s¹ sposobnoœci¹ do komunikacji i budowy
relacji pacjent–lekarz.
1

Zazwyczaj oddzia³y te s¹ w szpitalach, wiêc nazywaj¹ siê Szpitalnymi Oddzia³ami
Ratunkowymi – SOR.
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Jeœli jednak prowadzona jest intensywna terapia, zdarza siê, ¿e pacjent jest nieprzytomny. Komunikacja z nim jest czêsto niemo¿liwa, zatem
rolê odbiorów informacji przejmuj¹ krewni odwiedzaj¹cy pacjenta. Najbli¿si przejawiaj¹ troskê o chorego, natomiast jako osoby zdrowe s¹ czêsto
w stanie przyj¹æ znacznie bardziej skomplikowane komunikaty, jednoczeœnie nie bêd¹c obci¹¿onym osobistym odczuciem choroby.
Chory natomiast w najwy¿szy poziom interakcji wchodzi podczas
opieki w przychodniach i u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Jest
ca³kowicie œwiadomy, dolegliwoœci nie s¹ powa¿ne, a lekarz, odpowiedzialny za prowadzenie terapii, jest osob¹ znan¹. W przypadku d³ugotrwa³ej opieki nad pacjentem mo¿liwe staje siê wypracowanie relacji a nie
tylko ci¹gu interakcji [Kristjansson i inni, 2013, s. 7]. We wszystkich opisanych przypadkach zarówno pacjent, jak i lekarz mog¹ przyjmowaæ ró¿norakie podstawy, analiza literaturowa pozwala na okreœlenie kilku
najczêœciej spotykanych modeli.
3.2 Modele teoretyczne relacji personel medyczny–pacjent
Relacja personel medyczny–pacjent polega na interakcji i oddzia³ywaniu na siebie osób oraz interpretowaniu wzajemnych zachowañ, a tak¿e modyfikowaniu w³asnych reakcji pod ich wp³ywem [Barañski, 2002,
s. 158]. Relacjê tê charakteryzuje asymetrycznoœæ, komplementarnoœæ
i d¹¿enie do wspólnego celu. Dodatkow¹ specyfikê relacji wyznacza fakt,
¿e zawody medyczne wi¹¿¹ siê z wysokim presti¿em i statusem spo³ecznym, co mo¿e wp³ywaæ na powiêkszanie siê dystansu pomiêdzy personelem a pacjentem. Ponadto relacja jest nacechowana emocjonalnie, poniewa¿ personel medyczny ma dostêp do najintymniejszych sfer cia³a
chorego oraz szczegó³ów z jego ¿ycia prywatnego. Personel towarzyszy
pacjentowi w sytuacjach trudnych i momentach wyczerpania, a pacjent
zostaje pozbawiony po czêœci w³asnej to¿samoœci poprzez specyfikê ubioru i wymaganych od niego zachowañ [KaŸmierczak, 2011, s. 136].
Badacze T.S. Szasz i M.H. Hollender przedstawiaj¹ trzy podstawowe
typy interakcji lekarz–pacjent, s¹ to:
1. Aktywnoœæ–biernoœæ: charakteryzuje siê dominacj¹ lekarza i wykonywaniem czynnoœci dla pacjenta, uleg³oœci¹ i przyjmowaniem przez
pacjenta, ma miejsce najczêœciej w ostrych stanach chorobowych.
2. Kierowanie–wspó³praca: charakteryzuje siê wspó³prac¹ lekarza i pacjenta, lekarz wydaje polecenia i podejmuje autorytatywne decyzje,
a pacjent s³ucha poleceñ i wspó³pracuje.
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3. Wspó³uczestnictwo: charakteryzuje siê partnerstwem i wspó³odpowiedzialnoœci¹ za proces leczenia. Ten typ wystêpuje najczêœciej
w chorobach przewlek³ych. Lekarz pokazuje pacjentowi obcy œwiat
medyczny, jest doradc¹ i profesjonalist¹, a pacjent analizuje sposoby
leczenia, decyduje i razem z lekarzem ponosi odpowiedzialnoœæ.
Obecna jest swobodna wymiana myœli, mo¿liwa dziêki jasnej i skutecznej komunikacji interpersonalnej [Barañski, 2002, s. 159; Kowalska
i inni, 2010, s. 428].
Inny model relacji lekarz–pacjent zaproponowali E. i L. Emanuel.
Wyró¿nili nastêpuj¹ce typy:
1. Paternistyczny: lekarz decyduje o sposobie leczenia i wp³ywa na zachowanie pacjenta.
2. Informacyjny: lekarz jest ekspertem od dostarczanych informacji, pacjent podejmuje na tej podstawie decyzje dotycz¹ce swojego stanu.
3. Interpretacyjny: lekarz pe³ni funkcjê doradcz¹ i dostarcza informacji,
na podstawie których pacjent podejmuje kompetentn¹ decyzjê.
4. Wspólnego naradzania siê: lekarz i pacjent prowadz¹ dialog w przyjemnej atmosferze, podejmuj¹c decyzjê o sposobach leczenia – typ
zwi¹zany z jasn¹ i klarown¹ komunikacj¹ [Barañski, Pi¹tkowski, 2002,
s. 161].
Wspó³czeœnie zalecanym modelem jest model oparty na obustronnej
skutecznej komunikacji pomiêdzy pacjentem a personelem medycznym.
Charakteryzuje siê otwartym, dwukierunkowym kontaktem opieraj¹cym
siê na wzajemnej zale¿noœci, szacunku i zaufaniu oraz na obustronnym
rozwi¹zywaniu problemów. Lekarz jako specjalista dodatkowo pe³ni funkcjê edukacyjno-doradcz¹, troszczy siê o pacjenta i jego autonomiê, posiada umiejêtnoœci skutecznego komunikowania siê i potrafi s³uchaæ pacjenta [Kowalska, i inni, 2010, s. 428].

4. Rola komunikacji interpersonalnej personel
medyczny–pacjent w komunikacji marketingowej
Przedstawiony model komunikacji personel medyczny–pacjent zawiera wiele cech wspólnych z modelami skutecznej komunikacji marketingowej [Wiktor, 2002, s. 115], co pozwala postawiæ pytanie o mo¿liwoœæ
stworzenia hybrydy. By³aby ona projekcj¹ [Topp, 2005, s. 2001] komunikacji marketingowej na p³aszczyznê komunikacji medycznej.
Analizuj¹c czêœci wspólne obu perspektyw, uwidaczniaj¹ siê poszczególne analogie. W omawianych przypadkach, zarówno w perspek-

140

Dominik Meller, Agata Milik

tywie marketingowej, jak i medycznej, podstawê zaistnienia stanowi interakcja. Za ka¿dym razem jest wymuszona, od strony marketingu jako
komunikat o interesuj¹cej u¿ytkownika zawartoœci, od strony medycznej
jako wynik choroby.
Za podobieñstwo mo¿na uznaæ te¿ przestrzeñ komunikacji. Przedsiêbiorstwa komunikuj¹ siê z uczestnikami okreœlonych rynków jasno
zdefiniowanymi grupami docelowymi [Hague i inni, 2003, s. 30]. Odpowiada im system lecznictwa, który automatycznie klasyfikuje pacjentów
wed³ug typu wymaganej diagnostyki, opieki, rodzajów schorzeñ i stopnia ich zaawansowania. Tym samym do potencjalnego nadawcy komunikatu medycznego przyporz¹dkowany zostaje jasno sklasyfikowany
odbiorca. Poziom dok³adnoœci takiej segmentacji medycznej mo¿na swobodnie uznaæ za zbli¿ony do najnowszych technologii dostarczania zindywidualizowanych treœci reklamowych [Rura, 2013, s. 32].
Bezpoœrednio z segmentacj¹ wi¹¿¹ siê potrzeby klientów. Nierozpoznane od strony marketingowej, z perspektywy medycznej s¹ jasno
okreœlone. Poza oczekiwaniem powrotu do zdrowia pacjenci oczekuj¹
przede wszystkim satysfakcjonuj¹cego ich poziomu uwagi ze strony personelu medycznego, a w indywidualnym kontakcie poczucia empatii ze
strony lekarza [Czerw i inni, 2012, s. 248].
Z badañ literaturowych i przeprowadzonej analizy wynika, ¿e personel medyczny w kontakcie z pacjentem jest w stanie przekazaæ komunikat
marketingowy o bardzo wysokim wp³ywie na potencjalnych klientów
[Tkaczyk, 2007, s. 77], jednoczeœnie docieraj¹c do o wiele szerszego grona
adresatów.
Do analitycznego potwierdzenia przedstawionych za³o¿eñ mo¿na
wykorzystaæ metody ewaluacji znane z marketingu wirusowego [Reichheld, 2003, s. 7]. Bior¹c za przyk³ad lekarza rodzinnego pracuj¹cego
w przychodni oferuj¹cej podstawow¹ opiekê zdrowotn¹ i przyjmuj¹cego
dziennie 15 pacjentów (we wspó³czesnych realiach mo¿na uznaæ tê wartoœæ za zani¿on¹), w ci¹gu miesi¹ca ma miejsce 300 kontaktów. Zasiêg
propagowanej przez niego informacji mo¿na wyliczyæ wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:
n=
gdzie:
n – zasiêg informacji,

pN
(1 - R)

(1)
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p – prawdopodobieñstwo pozytywnej reakcji
N – liczba zaanga¿owanych w kampaniê (jako pokolenie „0”),
R – stopa reprodukcji (wielkoœæ populacji n+1, iloœæ osób, którym pacjent
przekazuje pozyskan¹ informacjê).
Zatem zak³adaj¹c prawdopodobieñstwo pozytywnej reakcji na 50%,
a stopê reprodukcji na poziomie 0,75 (czyli 75% osób z populacji „0” przeka¿e informacjê dalej), otrzymujemy zasiêg na poziomie 500 osób wygenerowany tylko przez jednego lekarza. W stosunku do tradycyjnego marketingu jest to wzrost o ponad 60%, dla którego to n = N.
Co wiêcej, wykorzystanie komunikacji pacjent–lekarz w marketingu
wi¹¿e siê z minimalnymi nak³adami finansowymi. Nie s¹ wymagane do
tego ani nowe pomieszczenia, ani specjalistyczne wyposa¿enie. Jedynym
potencjalnym kosztem mo¿e byæ szkolenie – przygotowanie personelu
medycznego.

5. Celowoœæ wykorzystania komunikacji marketingowej
w relacji personel medyczny–pacjent w budowaniu percepcji
zak³adów opieki zdrowotnej
Analitycznie potwierdzon¹ wartoœæ komunikacji marketingowej
nale¿y wykorzystaæ w sposób efektywny. Zgodnie z dobrymi praktykami
komunikacji marketingowej powinna ona realizowaæ konkretny cel [Ziêba, 2010, s. 278]. Personel bior¹cy udzia³ w komunikacji powinien wiedzieæ, i¿ celem jest przyk³adowo informowanie o dostêpnoœci us³ug dietetycznych w celu poprawy œwiadomoœci od¿ywiania pacjentów
i ograniczenia potencjalnych pacjentów zmagaj¹cych siê z oty³oœci¹, b¹dŸ
mo¿liwoœæ rehabilitacji osób starszych, by mogli zostaæ aktywni fizycznie.
Jednoczeœnie komunikat marketingowy powinien byæ okreœlony na tyle
zwiêŸle, by móg³ byæ zapamiêtany przez odbiorcê i w odpowiednim
momencie przekazany dalej.
Mened¿erowie placówek ochrony zdrowia, szczególnie w pocz¹tkowych fazach wprowadzania komunikacji marketingowej w interakcjê
personel medyczny–pacjent, powinni kontrolowaæ wysy³ane komunikaty, a przynajmniej przypominaæ personelowi o za³o¿onych celach owych
komunikacji. Pozwoli to wyeliminowaæ ryzyko wysy³ania b³êdnych
informacji b¹dŸ wykorzystywania jej do promocji w³asnej lekarzy lub
konkurencyjnych placówek, z którymi mo¿e byæ zwi¹zany personel. Jest
to kluczowe, bior¹c pod uwagê, ¿e komunikat negatywny ma o wiele
wiêksz¹ si³ê oddzia³ywania ni¿ pozytywny [Tkaczyk, 2007, s. 77].
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Zakoñczenie
Wykorzystanie relacji pacjent–personel medyczny jest najskuteczniejszym œrodkiem informowania pacjentów o oferowanych us³ugach
medycznych, umo¿liwiaj¹cym jednoczesne rozpoznanie ich potrzeb,
zw³aszcza gdy mo¿liwoœæ reklamy us³ug medycznych jest prawnie zakazana [ustawa o dzia³alnoœci leczniczej, 2011, art. 14]. Bezsprzecznie takie
informacje w okresie zwiêkszaj¹cej siê konkurencji mog¹ byæ kluczowe
dla przedsiêbiorstw œwiadcz¹cych us³ugi na rynku medycznym.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono i porównano aspekty komunikacji interpersonalnej w relacji personel medyczny–pacjent oraz komunikacji marketingowej w zak³adach opieki zdrowotnej. Poddano analizie interakcje w zale¿noœci od miejsca
opieki i dokonano przegl¹du modeli teoretycznych relacji personel medyczny–pacjent.
Na podstawie badañ literaturowych postawiono hipotezê o mo¿liwoœci
wykorzystania komunikacji w zak³adach opieki zdrowotnej jako komunikacji
marketingowej. Rozwa¿ono podobieñstwa i analogie, a tak¿e wykorzystano me-
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tody analityczne z zakresu marketingu wirusowego. Zasadnoœæ stosowania komunikacji w perspektywie marketingowej w zak³adach opieki zdrowotnej zosta³a potwierdzona.

S³owa kluczowe
zarz¹dzanie, relacja lekarz–pacjent, zak³ady opieki zdrowotnej, komunikacja
marketingowa

Marketing communication in healthcare enterprises (Summary)
The article presents and compares interpersonal communication between
medical staff and patient with marketing communication of health care
providers. We analyzed interactions in different points-of-care and reviewed
theoretical models of relation between patient and care giver.
Literature research allows a hypothesis on utilization of communication in
healthcare as marketing communication. Therefore similarities and analogies
were considered and analytical methods taken from viral marketing were tested.
Finally use of communication in perspective of marketing in health care was validated.

Keywords
management, physician–patient relation, health care, marketing communication

