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W polskim społeczeństwie występują silnie zakorzenione stereotypy myślenia na temat chirurga, któ-
re mogą w istotny sposób wpływać na proces leczenia.
Celem pracy było zaprezentowanie wyników badania ankietowego dotyczącego opinii chorych prze-
bywających w szpitalu na temat wizerunku chirurga i leczenia operacyjnego.
Materiał i metodyka. W okresie od 1 stycznia do 30 października 2012 r. badaniem ankietowym 
objęto 1000 chorych. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone przy użyciu autorskiego kwestiona-
riusza zawierającego 25 pytań. Uzyskane wyniki zostały opracowane statystycznie z użyciem progra-
mu STATISTICA. Różnice między grupami sprawdzono przy użyciu testu chi-kwadrat z modyfikacją 
Yatesa, przyjmując poziom istotności α = 0,05.
Wyniki. Grupa badana liczyła 1000 chorych, w tym 56% kobiet (n= 560) oraz 44% mężczyzn (n= 440). 
Medialny obraz polskiego chirurga jako pozytywny określiło 78% ankietowanych. Większość chorych 
(74%) uznała, że polscy chirurdzy dorównują poziomem kompetencji i umiejętności zagranicznym 
specjalistom. Największym zaufaniem ankietowanych (n=537) cieszyli się chirurdzy w średnim wieku 
(40-60 r.ż.). Płeć chirurga dla większości chorych (n=649) nie miała znaczenia. Prawie wszyscy ankie-
towani w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia bez wahania zadeklarowali zgodę na operację (n=974).
Wnioski. Współczesna wiedza polskich pacjentów na temat chirurgów i leczenia operacyjnego jest 
duża. Chirurg cieszy się wysokim prestiżem społecznym, szacunkiem i uznaniem, a jego obraz w opinii 
zdecydowanej większości ankietowanych jest pozytywny.
Słowa kluczowe: chirurg, operacja, opinie o chirurgu

In Polish society Stereotypes about the surgeons are deeply rooted, which could really affect their 
relationship with the patient and the entire treatment process.
The aim of the study was to evaluate the results of an opinion survey on the image of the surgeon 
and operative treatment.
Material and methods. Between 1 January and 30 October 2012, 1000 patients were examined by 
use of a original questionnaire containing 25 questions. Results were analyzed statistically by STA-
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The term “surgery” (gr. cheirourgie) comes 
form the Greek word “cheir” (hand) and “ergos” 
(to work), which can be literally translated as 
the action made by hands. Although drawings 
of first surgical instruments are found on the 
Edwin Smith Papyrus, which dates back to 
ancient Egypt, it was not until the 20th cen-
tury that the real development of surgery oc-
curred following the introduction of anaesthe-
sia by Willian T. Morton in 1846 (1).

Over the years surgery as a field of medicine 
has gradually evolved. Initially, it was an ar-
tisan profession based on a limited anatomical 
knowledge, intuition and confidence in the 
barber surgeon’s manual skills. Nowadays it 
has become a broad field of medicine in which 
the surgeon is assisted by state-of-the-art in-
struments, computers and robots. Regardless 
of the technological progress, surgery has been 
mainly a craft involving elements of art to a 
greater or lesser extent. Its effects depend 
greatly on the human factor – the surgeon. The 
success of his work is made up of his expertise, 
experience, accurate decison-making, taking 
an operative risk into account, his manual 
skills and precision of action. The specificity 
of the operative treatment promotes the cre-
ation of special surgeon-patient relationships. 
The surgeon must act according to current 
knowledge and his conscience avoiding getting 
emotionally involved with the operated pa-
tient. The patient must trust his surgeon 
completely and believe that the treatment 
based on direct intervention into his body will 
restore his health and relieve his suffering.

Shaping the image of the surgeon is a long-
lasting and complex process which is often 

TISTICA test. Differences between groups were tested using Chi-square test (X²) with Yates modifica-
tion, adopting the significance level α = 0.05.
Results. The study group consisted of 1000 patients, including 56% of women (n = 560) and 44% of 
men (n = 440). The media image of Polish surgeon was identified as positive by 78% of respondents. 
A majority of patients (74%) considered that the Polish surgeons had equal level of competence and 
skills as foreign specialists. The greatest trust of the respondents (n = 537) had surgeons in middle 
age (40-60 years). For the majority of patients (n = 649) a sex of the surgeon had no significance. Re-
spondents clearly stated that a surgeon performing the operation should not have additional financial 
rewards. Almost all respondents in medical emergencies without hesitation declared their agreement 
to surgery (n = 974).
Conclusions. Present knowledge of Polish patients about surgeons and surgical treatment is high. 
The surgeon has a high social prestige, respect and appreciation, and his image in the opinion of the 
vast majority of respondents is positive.
Key words: surgeon, surgery, opinions about surgeon

Termin „chirurgia” (gr. cheirourgie) pocho-
dzi z greckiego słowa „cheir” (ręka) oraz „ergos” 
(działanie, dzieło), co można dosłownie prze-
tłumaczyć jako rękodzieło. Chociaż rysunki 
pierwszych narzędzi chirurgicznych znajduje-
my już na papirusach Edwina Smitha pocho-
dzących ze starożytnego Egiptu, to prawdziwy 
rozwój chirurgii nastąpił dopiero w XX wieku 
po zastosowaniu znieczulenia przez Williama 

T. G. Mortona w roku 1846 (1).
Na przestrzeni wieków chirurgia jako dzie-

dzina medycyny stopniowo ewoluowała. Po-
czątkowo była to profesja rzemieślnicza, opar-
ta na ograniczonej wiedzy anatomicznej, intu-
icji oraz wierze w pewność ręki cyrulika. 
Obecnie stała się obszerną dziedziną medycy-
ny, w której lekarz chirurg wspierany jest 
nowoczesnymi urządzeniami, komputerami 
i robotami. Niezależnie od postępu technolo-
gicznego, chirurgia była i jest głównie rzemio-
słem, zawierającym w sobie mniejszy lub 
większy pierwiastek sztuki. Efekty jej działa-
nia zależą głównie od czynnika ludzkiego – 
chirurga. Na sukces jego pracy składa się: 
zdobyta wiedza, doświadczenie, trafność w po-
dejmowaniu decyzji, uwzględnienie ryzyka 
operacyjnego oraz zdolności manualne i pre-
cyzja działania. Specyfika leczenia operacyj-
nego sprzyja zawiązywaniu szczególnych rela-
cji pomiędzy chirurgiem i chorym. Chirurg 
musi postępować zgodnie z aktualną wiedzą 
i sumieniem, nie angażując się w emocjonalne 
związki z operowanym przez siebie pacjentem. 
Chory musi w pełni zaufać chirurgowi i wie-
rzyć, że leczenie oparte na bezpośredniej inge-
rencji w jego ciało przywróci zdrowie lub 
przyniesie ulgę w chorobie.
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Kształtowanie wizerunku lekarza/chirurga 
to proces złożony i długotrwały, podlegający 
wpływowi licznych czynników zarówno we-
wnętrznych (np. szpital), jak i zewnętrznych 
(np. media). W polskim społeczeństwie wystę-
pują silnie zakorzenione stereotypy myślenia 
na temat chirurga, niekiedy wypaczane przez 
media nagłaśniające wyłącznie błędy lekarskie 
i przypadki niewłaściwego funkcjonowania 
szpitala czy całej służby zdrowia. Mogą one 
w istotny sposób wpływać na postrzeganie 
pracy lekarza tej specjalności, jego relację 
z chorym oraz cały proces leczenia.

W niniejszej pracy zaprezentowane zostały 
wyniki badania ankietowego, którego celem 
było poznanie opinii chorych przebywających 
w szpitalu na temat wizerunku chirurga i le-
czenia operacyjnego.

MATERIAŁ I METODYKA

W okresie od 1 stycznia do 30 października 
2012 r. badaniem ankietowym objęto 1000 
chorych hospitalizowanych w trzech szpitalach 
klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego (ŚUM) w Katowicach: 355 pacjentów 
z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicz-
nego nr 7 ŚUM, 557 pacjentów z Samodzielne-
go Publicznego Centralnego Szpitala Klinicz-
nego ŚUM oraz 88 pacjentów z Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Klinicznego ŚUM im. 
prof. A. Mielęckiego. Badanie ankietowe zosta-
ło przeprowadzone przy użyciu autorskiego 
kwestionariusza (dodatek dołączony do pra-
cy).

Ankieta składała się z trzech części:
– Część I (pytania 1-4) dostarczała informacji 

socjodemograficznych o chorych, tzw. me-
tryczka.

– Część II (pytania 5-17) dotyczyła wizerunku 
chirurga funkcjonującego w społeczeń-
stwie.

– Część III (pytania 18-25) pozwalała na po-
znanie opinii pacjentów o leczeniu operacyj-
nym oraz preferencji i obaw z nim związa-
nych.
Podział narzędzia badawczego na trzy części 

pozwolił na uzyskanie informacji rekonstru-
ujących indywidualne doświadczenia i stan 
wiedzy badanych chorych. Poza pytaniem nr 
23 ankieta zawierała 25 pytań zamkniętych, 
jednokrotnego wyboru. W przypadku pytania 

influenced by numerous internal (e.g. hospital) 
and external (e.g. media) factors. In the Polish 
society there are deeply rooted mental stereo-
types about surgeons which are often distorted 
by the media which publicize only medical er-
rors and incidents of malfunctioning in hospi-
tals and the whole health service. They may 
significantly influence the way in which the 
doctor is perceived, his relationship with the 
patient and the process of treatment.

This study presents the results of an opinion 
survey which aimed at learning the opinions 
of in-patients on the image of the surgeon and 
operative treatment.

MATERIAL AND METHODS

From 1 January to 30 October 2012 an 
opinion survey was carried out on 1000 pa-
tients hospitalized in three teaching hospitals 
of the Medical University of Silesia (SUM) in 
Katowice: 355 patients from The Independent 
Public Teaching Hospital No. 7 of the Medical 
University of Silesia, 557 patients from The 
Independent Public Central Teaching Hospital 
of the Medical University of Silesia and 88 
patients from A. Mielecki Independent Public 
Teaching Hospital of the Medical University 
of Silesia. An authorship questionnaire was 
used to conduct the opinion survey (enclosed 
in the paper).

The survey consisted of three parts:
– Part 1 (questions 1-4) provided sociodemo-

graphic data about patients – the so-called 
imprint.

– Part 2 (questions 5-17) concerned the image 
of the surgeon in the society.

– Part 3 (questions 18-25) revealed the pa-
tients’ opinions on the operative treatment 
as well as associated preferences and con-
cerns.
The division of the research tool into three 

parts enabled to obtain reconstructive informa-
tion about specific experience and knowledge 
of the studied patients. Apart from question 
no. 23 the questionnaire contained 25 closed, 
single-choice questions. For question no. 23 
the patients rated the severity of fear in regard 
to various clinical situations on a scale of 1-3 
points.

A pilot study was carried out on 20 subjects 
to check for correctness and comprehensibility 
of the questionnaire. The results of the pilot 
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Ankieta – chirurg oczami pacjenta

1. Proszę zaznaczyć swoją płeć:
Kobieta
Mężczyzna

2. Wiek:
Poniżej 35 lat
35-65 lat
Powyżej 65 lat

3. Wykształcenie:
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe humanistyczne
Wyższe techniczne
Wyższe przyrodnicze
Wyższe medyczne

4. Miejsce zamieszkania:
Wieś
Małe miasto (do 50 tys.)
Średnie miasto (do 100 tys.)
Duże miasto (pow. 100 tys.)

5.
Skąd Pan/i czerpie wiarygodne dla siebie 
informacje o ochronie zdrowia: 
Artykuły w prasie
Audycje w telewizji/radiu
Poszukuję w Internecie
Od lekarza
Od sąsiadów, rodziny, znajomych

6.
Czy chirurg jest lekarzem medycyny, czy to inny 
zawód:
Tak, jest lekarzem
Nie jest lekarzem
Nie orientuję się

7.
Ile trzeba się jeszcze uczyć po ukończeniu 
studiów wyższych, aby zostać specjalistą 
chirurgiem:
1 rok
2-3 lata
5 lat
10 lat
Nie wiem

8.
Jak w mediach (prasa, telewizja, radio) jest 
przedstawiany polski chirurg:
Zdecydowanie pozytywnie
Raczej pozytywnie
Raczej negatywnie
Zdecydowanie negatywnie
Nie mam zdania

9.
W porównaniu z innymi lekarzami (np.: pediatra, 
kardiolog, lekarz rodzinny…) prestiż, szacunek 
dla chirurga jest:
Zdecydowanie wyższy
Raczej wyższy

Questionnaire – surgeon seen by patient

1. Please indicate your sex
Woman 
Man 

2. Age
Below 35 years
35-65 years
Above 65 years

3. Education 
Primary 
Vocational 
Secondary 
Higher education in the Humanities 
Higher technical 
Higher in natural sciences 
Higher medical 

4. Residence 
Village 
Small town (up to 50,000 residents)
Medium-sized town (up to 100,000 
residents)
Big city (above 100,000 residents)

5.
Where do you get reliable information about 
health care from? 
Press
Radio/ television 
Internet 
Doctor 
Neighbours, family, friends 

6.
Is the surgeon a doctor of medicine or is it a 
different profession?
Yes, he is a doctor 
He isn’t a doctor
I don’t know 

7.
How long of postgraduate training does it take to 
become a specialist surgeon?
1 year 
2-3 years 
5 years 
10 years
I don’t know 

8.
What is the media image (press, television, radio) 
of the Polish surgeon:
Definitely positive 
Rather positive 
Rather negative 
Definitely negative 
I don’t have an opinion 

9.
Compared to other doctors (e.g. pediatrician, 
cardiologist, GP…) prestige, respect for the 
surgeon is:
Definitely higher 
Rather higher 
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Nie różni się od innych lekarzy
Raczej niższy
Zdecydowanie niższy

10. Czy Pana/i zdaniem polski chirurg jest:
Tak samo dobrym profesjonalistą jak na 
Zachodzie Europy
Dobrym specjalistą jak na polskie warunki, 
ale gorszym niż w Europie
Raczej jest przeciętnym specjalistą, słabo 
wykształconym

11. Czy chirurdzy operują:
Dużo częściej niż trzeba, wierząc że skalpel 
wszystko uleczy
Są zbyt zachowawczy, operują dużo rzadziej 
niż należałoby 
Operują wyłącznie, gdy jest to konieczne

12. Czy lepiej, aby operował Pana/ią:
Młody chirurg (do 40 r.ż.)
W średnim wieku (40-60 lat)
Starszy i doświadczony (po 60 r.ż.)
To nie ma dla mnie znaczenia 

13. Czy lepiej aby operował Pana/ią:
Mężczyzna
Kobieta
Jest mi to obojętne

14.
Proszę wybrać 3 najbardziej pożądane cechy 
chirurga i uszeregować na 1, 2 i 3 miejscu 
względem ważności:
Doświadczenie Kompetencje Zdecydowanie
Opanowanie Cierpliwość Dokładność
Miejsce 1.: ……………………………….
Miejsce 2.: ……………………………….
Miejsce 3.: ……………………………….

15.
Proszę wybrać 3 najbardziej naganne cechy 
w zawodzie chirurga i uszeregować na 1, 2 i 3 
miejscu względem ważności:
Gwałtowność Niedouczenie Arogancja
Niezdecydowanie Pijaństwo Korupcja
Miejsce 1.: ……………………………….
Miejsce 2.: ……………………………….
Miejsce 3.: ……………………………….

16.
Jaka powinna być miesięczna pensja chirurga 
w szpitalu:
Około 3 tys.
Około 6 tys.
9 tys. i więcej
Inna, jaka …………………………………..

17.
Czy po operacji należy chirurgowi szczególnie 
podziękować:
Nie – to są jego zwykłe obowiązki
Tak – słowami uznania
Tak – np. podarować kwiaty
Tak – wręczyć pieniądze, prezent

Does not differ from other doctors 
Rather lower
Definitely lower

10. In your opinion the Polish surgeon is:
As good as a professional in the west of 
Europe
A good specialist for the Polish conditions 
but worse than in Europe 
Rather an average specialist, poorly 
educated 

11. Surgeons perform operations:
Far more often than necessary believing 
that the scalpel will heal everything 
They are too conservative, they operate too 
rarely than necessary
The operate only when necessary 

12. Would you prefer to be operated on by 
A young surgeon (up to 40 years old)
Middle-aged surgeon (40-60 years old)
Older and experienced (above 60 years old) 
It doesn’t matter to me 

13. Would you rather be operated on by: 
Man 
Woman 
It doesn’t matter 

14.
Please select 3 most desirable personality traits 
of the surgeon and and put them in order of 
priority 1,2,3 starting with the most important:
Experience Competence Determination 
Composure Patience Accuracy 
Place 1.: ……………………………….
Place 2.: ……………………………….
Place 3.: ……………………………….

15.
Please select 3 most reprehensible personality 
traits of the surgeon and put them in order of 
priority 1, 2, 3 starting with the most important 
Impetuosity Ignorance Arrogant behaviour
Indecision Alcoholism Corruption
Place 1.: ……………………………….
Place 2.: ……………………………….
Place 3.: ……………………………….

16.
What should be a monthly remuneration for the 
surgeon working in a hospital 
About 3000 PLN 
About 6000 PLN 
9000 PLN or more 
Other, specify the amount ………..

17.
Should the patient express his special thanks to 
the surgeon after the operation? 
No, these are his duties 
Yes, express words of recognition 
Yes, e.g. give him flowers 
Yes, hand him money or a gift
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18.
Czy zgodziłby się Pan/i na operację, jeśli stan 
zdrowia by tego wymagał:
Tak

Nie

19.
Czy przed operacją chciałby/aby Pan/i znać 
szanse jej powodzenia:
Tak

Nie

20.
Czy przed operacją chciałby Pan/i poznać 
szczegóły techniczne operacji, jej etapy:
Tak

Nie

21. Czy w czasie operacji wolałby/a Pan/i:
Mieć zachowaną świadomość
i kontrolować to co się dzieje
Spać i o niczym nie wiedzieć
Dla mnie jest to bez różnicy

22.
W każdym z poniższych punktów proszę postawić 
krzyżyk (X) w jednym z pól: 

Bardzo 
się boję

Trochę 
się boję

Nie boję 
się

Przebudzenia 
podczas operacji
Nieobudzenia się po 
operacji
Bólu w trakcie 
operacji
Ból po operacji
Nieudanej operacji
Konieczność długiej 
rehabilitacji
Blizny po operacji
Utraty sprawności 
sprzed operacji

23. Kto znieczula (daje narkozę) do operacji:
Chirurg, który operuje
Pielęgniarka
Anestezjolog
Nie wiem

24.
Gdzie by chciał być Pan/i operowany/a,
gdyby była możliwość wyboru:
W Polsce w szpitalu publicznym
W Polsce w szpitalu niepublicznym
Za granicą

25. Czy był Pan/i już kiedyś operowany /a:
Nie
Jeden raz
Dwa razy
Wiele razy

Wypełnia przeprowadzający ankietę

Szpital Oddział

18.
Would you agree to an operation if your health 
required it 
Yes 
No

19.
Prior to the operation would you like to know its 
success rates?
Yes
No

20.
Would you like to know the technical details of 
the operation and its stages 
Yes 
No

21. During the operation would you rather 
Stay awake and have control on what is 
going on 
Be asleep and not know about anything 
It makes no difference for me 

22.
For each of the following point put a cross (X) in 
one of the boxes: 

I’m 
extremely 

scared 

I’m 
scared a 

bit 

I’m not 
scared 

Intraoperative 
awakening 
Not waking up 
after surgery 
Intraoperative pain 
Post-operative pain 
Failed surgery
Necessity of a long 
rehabilitation 
Post-operative scar 
Loss of pre-surgery 
mobility 

23. Who anesthetizes (gives anesthesia) for surgery 
Operating surgeon 
Nurse 
Anesthetist 
I don’t know 

24.
Where would you like to be operated if you had 
the choice:
In Poland in a public hospital 
In Poland in a non-public hospital 
Abroad

25. Have you ever been operated?
No
Once
Twice 
Many times 

To be completed by the person conducting the survey 

Hospital Department 
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nr 23 chorzy oceniali w skali od 1 do 3 punktów 
nasilenie strachu w odniesieniu do różnych 
sytuacji klinicznych.

Poprawność i zrozumiałość ankiety spraw-
dzono badaniem pilotażowym na grupie 20 
osób. Wyniki badania pilotażowego nie zostały 
przedstawione w prezentacji wyników, a uzy-
skanych w ten sposób informacji nie uwzględ-
niono w dyskusji i wnioskach. Docelową grupę 
badawczą stanowili pacjenci wszystkich od-
działów szpitalnych zarówno diagnostycznych, 
jak i zabiegowych.

Uzyskane wyniki zostały opracowane sta-
tystycznie z użyciem programu STATISTICA. 
Różnice między grupami sprawdzono przy 
użyciu testu chi-kwadrat z modyfikacją Yatesa, 
przyjmując poziom istotności α = 0,05.

WYNIKI

Grupa badana liczyła 1000 chorych, w tym 
56% kobiet (n= 560) oraz 44% mężczyzn (n= 
440). Rozkład wieku ankietowanych przedsta-
wiał się następująco: < 35 lat (n=228)- 23%, 
35-65 lat (n=504)- 50% i > 65 r. ż. (n=268)- 27%. 
W grupie badanej 7% chorych miało wykształ-
cenie podstawowe, 21% zawodowe, 42% śred-
nie i 30% wyższe. Ankietowani chorzy w więk-
szości (44%) pochodzili z dużych miast. Swoista 
nadreprezentacja pacjentów pochodzących 
z dużych miast jest zapewne konsekwencją 
faktu, że szpitale kliniczne objęte przez nas 
badaniami zlokalizowane są w aglomeracji 
górnośląskiej, natomiast struktura wykształ-
cenia pacjentów może wskazywać na większą 
łatwość uzyskania wysokospecjalizowanej 
pomocy medycznej w szpitalu klinicznym przez 
pacjentów legitymizujących się wyższym po-
ziomem, co być może wskazywałoby na nierów-
ności społeczne w dostępie do szpitali klinicz-
nych.

Najbardziej wiarygodnym źródłem informa-
cji o zdrowiu byli dla chorych lekarze (n=455). 
Spośród innych możliwości kobiety znamiennie 
częściej wybierały Internet, a mężczyźni TV 
i radio (p<0,05). Pacjenci < 35 r.ż. znamiennie 
częściej (p<0,05) niż reszta ankietowanych 
preferowali Internet jako źródło wiedzy me-
dycznej.

Ankietowani posiadali wiedzę na temat 
wykształcenia chirurga. Aż 96% określiło chi-
rurga jako lekarza, jedynie 4% nie znało odpo-

study were not shown in the presentation of 
the survey findings and the obtained informa-
tion was not included in the discussion and 
conclusions. Patients of all hospital depart-
ments, both diagnostic and operative ones, 
constituted the target research group.

The obtained results were analyzed statis-
tically with the STATISTICA software. The 
differences between the groups were checked 
using the Chi-square test with the Yates 
modification, adopting the significance level 
α = 0.05.

RESULTS

The study group consisted of 1000 patients, 
including 56% of women (n= 560) and 44% of 
men (n= 440). The distribution of the partici-
pants’ age in the study was as follows: under 
35 years old (n=228)- 23%, 35 – 65 years old 
(n=504)- 50% and over 65 years old (n=268)- 
27%. In the studied group 7% of the patients 
had primary education, 21% vocational, 42% 
secondary and 30% higher education. Most 
respondents (44%) came from big cities. The 
characteristic overrepresentation of urban 
dwellers arguably resulted from the fact that 
teaching hospitals inluded in our research are 
situated in the region of Upper Silesia whereas 
the patients’ educational structure may indicate 
an easier access to highly specialized medical 
care in teaching hospitals by those who have a 
higher level of education, which could suggest 
social inequalities in access to those hospitals.

Doctors were the most reliable source of 
information about health for the patients 
(n=455). Among other sources women chose 
significantly more often the Internet while men 
the TV and radio (p<0.05). Patients under 35 
years of age preferred the Internet as a source 
of medical knowledge significantly more often 
than the rest of the respondents (p<0.05).

The studied subjects were familiar with the 
surgeon’s education. As many as 96% defined 
a surgeon as a doctor, only 4% could not answer 
this question, mosty men (p<0.05).

The duration of the surgical specialization 
was vaguely known to the patients. Men 
(n=373) admitted to not knowing the length of 
the surgeon’s training significantly more often 
(p<0.05). The correct answer – 6 years – was 
selected most often out of the suggested an-
swers (n=324), mostly by women (p<0.05).
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wiedzi na to pytanie, przy czym znamiennie 
częściej byli to mężczyźni (p<0,05).

Czas trwania specjalizacji z chirurgii był 
słabo znany przez pacjentów. Mężczyźni 
(n=373) znamiennie częściej (p<0,05) przyzna-
wali, że nie wiedzą jak długo trwa szkolenie 
chirurga. Spośród podanych możliwości naj-
częściej wybierano odpowiedź prawidłową – 6 
lat (n=324) i częściej czyniły to kobiety 
(p<0,05).

Medialny obraz polskiego chirurga jako 
pozytywny określiło 78% ankietowanych. Je-
dynie 6% określiło go jako negatywny, a 16% 
nie miało zdania na ten temat. Ankietowani > 
65 r.ż. istotnie częściej określali go jako „zde-
cydowanie pozytywny”, a < 35 r.ż. jako „raczej 
pozytywny” (p<0,05). Ponad 15% chorych nie 
miało własnego zdania na temat obrazu pol-
skiego chirurga w mediach.

Aż 60% ankietowanych uważało, że chirur-
dzy cieszą się większym poważaniem pacjen-
tów niż lekarze innych specjalności, a 38% nie 
dostrzegało takiej różnicy. Zaobserwowaliśmy 
zależne od wieku różnice w uznaniu dla spe-
cjalności chirurgicznej. Osoby > 65 r.ż. ocenia-
ły prestiż zawodu chirurga jako „zdecydowanie 
większy” niż innych specjalizacji, < 35 r.ż. jako 
„raczej wyższy”, a pacjenci pomiędzy 35 – 
65 r.ż. jako równy.

Prawie trzy czwarte ankietowanych chorych 
(74%) uznało, że polscy chirurdzy dorównują 
poziomem kompetencji i umiejętności zagra-
nicznym specjalistom (n=743), co można przy-
jąć za dobrą ocenę kompetencji zawodowych 
polskich chirurgów.

W opinii ponad 3/4 ankietowanych (n=764) 
decyzja o leczeniu operacyjnym była podejmo-
wana przez chirurga rozważnie, stosownie do 
stanu klinicznego chorego.

Największym zaufaniem ankietowanych 
(n=537) cieszyli się chirurdzy w średnim wieku 
(40-60 r.ż.). Chorzy chcieliby być operowani 
przez osobę doświadczoną i jednocześnie jesz-
cze nie dotkniętą tzw. syndromem „wypalenia 
zawodowego”. Jednak spośród ankietowanych 
31% było zdania, że wiek chirurga nie ma dla 
nich znaczenia.

Płeć chirurga dla większości chorych 
(n=649) nie miała znaczenia, jednakże męż-
czyźni cieszyli się nieco wyższym zaufaniem 
(n=333), szczególnie wśród starszych pacjen-
tów (p<005).

W opinii ankietowanych najbardziej pożą-
danymi cechami chirurga były: doświadczenie 

The media image of the Polish surgeon was 
quite favourable with a 78% of posititve rating. 
Only 6% of the respondents had a negative 
perception of the specialist and 16% remained 
opinionless. The subjects who were 65 years 
or older defined the image as ‘definitely posi-
tive’ significantly more often while those under 
35 years old as ‘rather positive’ (p<0.05). More 
than 15% of the patients held no opinion on 
the media image of the surgeon.

As many as 60% of the respondents thought 
that surgeons enjoyed greater respect with 
their patients compared to other specialists, 
and 38% did not notice the difference. Age 
related differences in the recognition of the 
surgical specialty were observed. Patients 65 
years or older rated the prestige of the sur-
geon’s profession as ‘definitely higher‘ com-
pared to other specializations, those under 35 
years as ‘rather higher’ and those between 
35-65 years old as ‘equal’.

Almost three-quarters of the questioned 
patients (74%) stated that Polish surgeons had 
an equal level of competence and skills as for-
eign specialists (n=743), which may be re-
garded as a positive assessment of the profes-
sional competence of the Polish specialists.

In the opinion of more than three-quarters 
of the respondents (n=764) the decision about 
the surgical treatment was made by the sur-
geon with great caution, according to the pa-
tient’s clinical condition.

Middle-aged surgeons (40-60 years old) 
enjoyed the greatest trust of the respondents 
(n=537). Patients wish to be operated on by an 
experienced person who is not affected by the 
occupational burnout syndrome. However, 31% 
of the questioned subjects said that the sur-
geon’s age was not relevant.

The sex of the surgeon did not matter for 
the majority of patients (n=649), however, 
male surgeons enjoyed a slightly greater trust 
(n=333), especially among older patients 
(p<0.05).

According to the respondents the most de-
sirable traits of the surgeon were: experience 
(n=617) and accuracy (n=232), the most inap-
propriate – alcoholism (n=291) and arrogant 
behaviour (n=255).

The amount of 6000 PLN a month was most 
frequently indicated (n=451) by patients as an 
adequate remuneration for the surgeon and 
his work. In the age group below 35 years the 
most commonly indicated amount was 3000 
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(n=617) i dokładność (n=232), natomiast nie-
odpowiednimi alkoholizm (n=291) i arogancja 
(n=255).

Kwota 6 tysięcy PLN na miesiąc była naj-
częściej (n=451) wskazywaną przez chorych 
jako wysokość wynagrodzenia dla chirurga, 
która byłaby najbardziej odpowiednia za jego 
pracę. W grupie wiekowej poniżej 35 r.ż. naj-
częściej wskazywano kwotę 3 tysięcy PLN, 
natomiast w grupie chorych powyżej 65 r.ż 
kwotę 9 tysięcy PLN. Starsi pacjenci mający 
większe doświadczenie życiowe zdecydowanie 
życzliwiej podchodzili do warunków płacowych 
chirurgów.

Ankietowani jednoznacznie uznali, że za 
przeprowadzenie operacji lekarzowi nie należą 
się dodatkowe gratyfikacje finansowe. W opinii 
67% chorych (n=673) po zabiegu chirurgowi 
powinno się słownie podziękować i wyrazić 
swoje uznanie.

Prawie wszyscy ankietowani w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia, bez wahania, za-
deklarowali zgodę na operację (n=974). Jedno-
cześnie większość chciałaby poznać techniczne 
szczegóły zabiegu (n=848) i szanse jego powo-
dzenia (n=961). Podczas operacji pacjenci 
preferowali stan braku świadomości (n=759). 
Największy strach wśród pacjentów budziła 
możliwość, że operacja nie zakończy się po-
myślnie (n=717), natomiast najmniejsze obawy 
wywoływała blizna pooperacyjna (n=626). 
Obawy pacjentów o skutki uboczne zabiegu 
chirurgicznego zostały przedstawione na 
ryc. 1.

Prawie wszyscy ankietowani (n=954) wie-
dzieli, że za znieczulenie podczas zabiegu od-
powiedzialny jest anestezjolog. Mając wybór 
miejsca leczenia, większość ankietowanych 
chciałaby być leczona w szpitalu publicznym 
w Polsce (n=592).

Chorzy objęci ankietą posiadali bardzo róż-
ne doświadczenia związane z leczeniem chi-
rurgicznym– 266 pacjentów przeszło jedną 
operację, 215 – dwie, 247 – trzy i więcej zabie-
gów, a 270 nigdy nie było leczonych operacyj-
nie.

OMÓWIENIE

Na świecie przeprowadzono wiele badań 
ankietowych, których celem była ocena wiedzy 
pacjentów o lekarzach, jednakże prace na te-
mat chirurgów i leczenia operacyjnego należą 

PLN, whereas 9000 PLN was mentioned by 
those above 65 years old. Because of their life 
time experience elderly patients had a more 
sympathetic approach to surgeons’ remunera-
tion conditions.

The respondents were unequivocal in stating 
that the surgeon ought not to obtain any extra 
financial benefits for performing an operation. 
According to 67% of patients (n=673), gratitude 
and appreciation for the surgeon after the pro-
cedure should be expressed verbally.

Almost all the respondents without hesita-
tion declared their consent for surgery in 
medical emergencies (n=974). At the same time 
the majority of the patients would like to know 
the technical details of the procedure (n=848) 
and its success rates (n=961). During the pro-
cedure the patients preferred being in the state 
of unconsciousness (n=759). The patients’ 
greater fear was associated with the risk of a 
failed operation (n=717), whereas a post-oper-
ative scar caused the least concern (n=626). 
The patients’ fears of surgery side effects are 
presented in fig. 1.

Almost all the respondents (n=954) knew 
that the anesthetist was a person responsible 
for anesthesia. As for the treatment location, 
most patients would opt to be treated in a 
public hospital in Poland (n=592).

Ryc. 1. Ocena obaw związanych z leczeniem 
operacyjnym na podstawie odpowiedzi chorych 

uczestniczących w badaniu 

Fig. 1. Assessment of surgery-associated fear on the 
basis of the respondents’ answers
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do wyjątkowych rzadkości. O wiele częściej 
spotyka się artykuły dotyczące pracy aneste-
zjologów (2-6). Podkreśla się w nich głównie 
anonimowość osoby anestezjologa, brak wiedzy 
pacjentów, że jest on lekarzem zajmującym się 
znieczuleniem oraz intensywną opieką me-
dyczną. Podobna zależność nie została zaob-
serwowana w naszym badaniu. Przeciwnie, 
prawie wszyscy ankietowani wiedzieli, kto 
wykonuje znieczulenie i kim jest anestezjolog. 
Równie oczywista dla badanych przez nas 
chorych była informacja, że chirurdzy to spe-
cjaliści przynależący do grupy zawodowej le-
karzy.

Podobne wyniki uzyskano w ankiecie prze-
prowadzonej w Royal Melbourne Hospital (5), 
w której 94,5% chorych określiło chirurga jako 
lekarza. Prawie połowa ankietowanych z Au-
stralii sądziła również, że lekarz chirurg de-
cyduje o śródoperacyjnej transfuzji krwi, a aż 
66,5% z nich uważała, że pierwszy operator 
jest najważniejszą osobą udzielającą pomocy 
podczas nagłych zdarzeń na sali operacyj-
nej.

W badaniu przeprowadzonym w Nowym 
Yorku poddano analizie preferencje chorych 
odnośnie do rodzaju znieczulenia oraz mie-
rzono lęk, jaki wywołuje operacja (6). Podob-
nie jak w naszym badaniu, respondenci 
w większości przypadków (69%) wybierali 
znieczulenie ogólne, głównie ze względu na 
brak świadomości podczas operacji. Spośród 
czynników stresogennych największe obawy 
u chorych budziły kompetencje anestezjologa, 
możliwość niewybudzenia się po operacji, 
paraliż i ból.

Podobne wyniki otrzymano w ankiecie prze-
prowadzonej w szpitalu w Indiach, gdzie naj-
częściej niepokój związany z leczeniem chirur-
gicznym budziły: możliwość braku powrotu do 
zdrowia po zabiegu, defibrylacja podczas resu-
scytacji i ból podczas operacji (7).

W badaniu przeprowadzonym w Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich oceniano wpływ 
różnych czynników towarzyszących leczeniu 
operacyjnemu na poziom lęku pacjentów (8). 
Wykazano, że operacje przebyte w przeszłości, 
większa wiedza o leczeniu operacyjnym oraz 
wsparcie rodziny wyraźnie zmniejszały niepo-
kój chorych.

W kolejnych badaniach poddano analizie 
czynniki wpływające na satysfakcję pacjentów 
z leczenia operacyjnego. Weng i wsp. (9) bada-
li stopień więzi emocjonalnej chorego z chirur-

The subjects included in the study had dif-
ferent experience connected with the surgical 
treatment – 266 patients had undergone one 
operation, 215 patients – two, 247 patients 
–three and more and 270 patients had never 
been treated by surgery.

DISCUSSION

Numerous opinion surveys have been carried 
out worldwide. Their aim was to assess patients’ 
knowledge about doctors; however, there have 
been few publications about surgeons and sur-
gical treatment. Far more frequently one can 
find articles about the anesthetists’ work (2-6), 
which emphasize the anonymity of the anes-
thetist, the patients’ lack of knowledge that he 
is the person responsible for anaesthesia and 
intensive medical care. This correlation was not 
observed in our study. On the contrary, almost 
all the respondents knew who performed the 
anesthesia and who the anesthetist was. It was 
obvious for the questioned patients that the 
surgeon is a medical specialist belonging to a 
professional group of doctors.

Similar results were obtained in a survey 
conducted at The Royal Melbourne Hospital 
(5), in which 94.5% of patients defined a sur-
geon as a doctor. Almost half of the respon-
dents from Australia also believed that the 
surgeon decided on an intraoperative blood 
transfusion, and as many as 66.5% thought 
the operating surgeon was the most important 
first-aider in operating room emergencies.

In a study carried out in New York patient 
preferences for anesthesia type were analysed 
along with the measurement of an operation-
induced anxiety (6). Similarly to our study, in 
most cases (69%) the respondents opted for a 
general anesthetic mainly because of the state 
of unconsciousness throughout the procedure. 
Among stress-generating factors the patients 
were most concerned about the anesthetist’s 
competence and skills, and the risk of not wak-
ing up after the surgery, paralysis and pain.

Similar results were obtained in a survey 
conducted in an Indian hospital where anxiety 
related to surgery was most frequently caused 
by: the risk of not recovering after the surgery, 
defibrillation during resuscitation and intra-
operative pain (7).

In a study conducted in the United Arab 
Emirates the influence of various surgery-re-
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lated factors on the patients’ level of fear was 
evaluated (8). It was demonstrated that past 
operations, a more comprehensive knowledge 
about the surgical treatment and family suport 
considerably allayed the patients’ anxiety.

In subsequent studies an analysis was made 
of factors affecting patient satisfaction with 
the surgical treatment. Weng et al. (9) inves-
tigated the degree of the emotional bond of the 
patient with his surgeon as well as the factors 
that had the greatest impact on satisfaction 
with the surgical treatment. The opinion sur-
vey was carried out on a group of 50 surgeons 
and 896 patients. It was shown that more 
experienced surgeons had greater ‘emotional 
intelligence’ compared to those less experi-
enced specialists and that they were able to 
establish a better relationship with the pa-
tient. Patients treated by experienced surgeons 
rated their general health as considerably bet-
ter and felt greater satisfaction following 
surgery. In our study we observed that the vast 
majority of patients preferred being treated by 
a middle-aged surgeon, which can be linked to 
the belief in his well-established professional 
competence.

In an opinion survey McLafferty et al. (10) 
analysed doctor-patient relationship and iden-
tified personality traits of the surgeon that 
would enable his recommendation as a doctor 
to treat the patient’s family members. The 
analysis was carried out on 1514 question-
naires which assessed 39 surgeons. It was 
stated that the main causes of the surgeon’s 
negative ratings were: insufficient explanation 
of the course of the operation, unanswered 
questions regarding outcomes and complica-
tions of the therapy and lack of interest in the 
patient’s emotions. The study implies that 
surgeons ought to master communications 
skills with the patient and must be able to 
answer clearly and specifically questions about 
the patient’s disease and recommended ther-
apy, help to choose the most appropriate treat-
ment method and react to the patient’s emo-
tions adequately. Summarizing the discussion 
about doctor-patient relationships its seems 
that good interpersonal communication is the 
key to patient satisfaction with surgery out-
comes and successful recovery. It should be 
remembered though that surgical treatment 
is related to numerous unusual situations 
which may arouse the patient’s fear and 
anxiety about the proposed therapy. Patients 

giem oraz jakie czynniki miały największy 
wpływ na satysfakcję z leczenia operacyjnego. 
Badanie ankietowe przeprowadzono na grupie 
50 chirurgów i 896 chorych. Wykazano w nim, 
że bardziej doświadczeni chirurdzy w porów-
naniu do mniej doświadczonych posiadali 
większą „inteligencję emocjonalną” i potrafili 
stworzyć lepszą relację z pacjentem. Chorzy 
leczeni przez doświadczonych chirurgów oce-
niali swój stan zdrowia jako znacznie lepszy 
oraz odczuwali większą satysfakcję z przeby-
tego zabiegu. W naszym badaniu zaobserwo-
waliśmy, że znamienna większość chorych 
preferowała leczenie przez chirurga w śred-
nim wieku, co łączyć trzeba z przekonaniem 
o jego ugruntowanych kompetencjach zawo-
dowych.

McLafferty i wsp. (10) w badaniu ankieto-
wym analizowali relację lekarz – pacjent oraz 
wytypowali cechy chirurga, które pozwalają 
na rekomendację jego osoby do leczenia człon-
ków rodziny chorego. Analizie poddano 1514 
kwestionariuszy oceniających 39 chirurgów. 
Stwierdzono, że głównymi powodami złej 
oceny chirurga były: niedostateczne objaśnie-
nie przebiegu operacji, brak odpowiedzi na 
pytania dotyczące skutków i następstw pla-
nowanej terapii oraz brak zainteresowania 
emocjami chorego. Z pracy wynika, że chirur-
dzy bardzo dobrze powinni posiąść umiejęt-
ność komunikowania się z chorym, dokładnie 
i rzeczowo odpowiadać na pytania dotyczące 
choroby i proponowanej terapii, pomagać 
w wyborze najbardziej odpowiedniej metody 
leczenia oraz adekwatnie do sytuacji, reago-
wać na emocje pacjenta. Podsumowując roz-
ważania dotyczące wzajemnych relacji lekarz 
– chory wydaje się, że dobra komunikacja 
personalna jest kluczem do satysfakcji pacjen-
ta z przeprowadzonej operacji i pomyślnego 
przebiegu okresu rekonwalescencji. Należy 
przy tym pamiętać, że leczenie operacyjne dla 
pacjenta wiąże się z licznymi, niecodziennymi 
sytuacjami, które w konsekwencji mogą pro-
wadzić do niepokoju i lęku przed proponowa-
ną terapią. Pacjenci zgłaszając się do chirur-
ga zwykle pełni są obaw o swoje życie i zdro-
wie. Decyzja o przebiegu leczenia jest dla 
chorego zazwyczaj złożona i często niezrozu-
miała. Chorzy niejednokrotnie nie posiadają 
wystarczającej wiedzy na temat proponowa-
nego leczenia chirurgicznego, rehabilitacji po 
zabiegu i alternatywnych metod nieoperacyj-
nych (11).
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who present to the surgeon are typically con-
cerned about their health and life. The decision 
concerning the course of treatment is usually 
complex and incomprehensible for patients. 
They lack sufficient knowledge about the pro-
posed surgery, post-operative rehabilitation 
and alternative non-operative methods (11).

Our opinion surveys conducted at teaching 
hospitals at SUM in Katowice have shown that 
the surgeon is the best source of medical infor-
mation for patients of both sexes. This becomes 
even more important for elderly patients. 
However, in younger people under the age of 
35 electronic media also play a major role in 
obtaining medical information. The analysis 
of the questionnaires has made us conclude 
that the majority of patients in Polish hospitals 
have a satisfactory level of knowledge about 
surgical treatment. The Polish surgeon enjoys 
respect and great social prestige. He is per-
ceived as a highly-qualified specialist who is 
in no way inferior in his knowledge and skills 
to his colleagues in the Western Europe. The 
vast majority of the respondents think that the 
decision to perfom an operation is made by the 
surgeon with great caution only when abso-
lutely necessary. Among the elderly patients 
surgeons were held in higher esteem than 
other specialists. The age range of 40-60 years 
was considered the best period for the sur-
geon’s profession although almost one-third of 
the respondents declared that the doctor’s age 
was of no importance to them. Experience and 
accuracy were indicated as the surgeon’s most 
desirable personality traits while alcoholism 
and arrogant behaviour the most negative. The 
sex of the surgeon did not matter for the studied 
subjects. Almost all patients declared their 
consent for surgery in medical emergencies. 
Most of them would like to know the details of 
the operation and its success rates. The amount 
of 6000 PLN a month was cited as the most 
adequate remuneration for the surgeon’s work. 
The respondents strongly objected to the idea 
of handing the surgeon money and gifts for the 
operation that he had performed but they ac-
knowledged the necessity of expressing verbal 
gratitude and appreciation for his work.

CONCLUSIONS

The results of the material analysis clearly 
show that the contemporary knowledge of Pol-

Przeprowadzone przez nas w szpitalach 
klinicznych ŚUM w Katowicach badania an-
kietowe wykazały, że lekarz chirurg stanowi 
najlepsze źródło informacji z zakresu medycy-
ny dla pacjentów obojga płci. Nabiera to szcze-
gólnej wagi dla chorych w wieku podeszłym. 
Natomiast u osób młodych < 35 r.ż. dużą rolę 
w procesie pozyskiwania informacji medycznej 
odgrywają także media elektroniczne.

Na podstawie analizy ankiet można również 
stwierdzić, że wiedza większości pacjentów 
polskich szpitali na temat leczenia operacyj-
nego jest na dobrym poziomie. Polski chirurg, 
w opinii pacjentów, cieszy się dużym autory-
tetem i uznaniem społecznym. Jest postrzega-
ny jako wysoko wykwalifikowany specjalista, 
który nie ustępuje swoim poziomem wiedzy 
i umiejętnościami chirurgom z Europy Zachod-
niej. Zdecydowana większość ankietowanych 
uważa, że decyzje o operacji chirurdzy podej-
mują rozważnie, tylko w sytuacjach koniecz-
nych. U osób w starszym wieku chirurdzy 
cieszyli się większym poważaniem niż lekarze 
innych specjalności. Za najlepszy okres dla 
zawodu chirurga respondenci w swoich ankie-
tach uważali przedział wieku 40 – 60 lat, 
jednak prawie 1/3 ankietowanych pacjentów 
zadeklarowała, że wiek chirurga nie ma dla 
nich znaczenia. Za najbardziej pożądane cechy 
chirurga ankietowani uznali: doświadczenie 
i dokładność, natomiast spośród cech negatyw-
nych: alkoholizm i arogancję. Dla chorych 
biorących udział w badaniu płeć chirurga nie 
miała znaczenia. Prawie wszyscy ankietowani 
zadeklarowali wyrażenie zgody na operację 
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Więk-
szość z nich byłaby zainteresowana poznaniem 
szczegółów dotyczących zabiegu oraz szans jego 
powodzenia. Kwota 6 tysięcy PLN na miesiąc 
została wskazana przez ankietowanych jako 
wynagrodzenie najbardziej adekwatne za pra-
cę chirurga. Respondenci zdecydowanie sprze-
ciwili się wręczaniu chirurgowi pieniędzy 
i prezentów za przeprowadzoną operację, na-
tomiast za wskazane uznali konieczność słow-
nego podziękowania operatorowi i wyrażenia 
uznania za jego pracę.

WNIOSKI

Wyniki analizy materiału ankietowego 
wskazują jednoznacznie, że współczesna wie-
dza polskich pacjentów na temat chirurgów 
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ish patients about surgeons and surgical treat-
ment is broad. The surgeon enjoys a high social 
prestige and respect and his image, according 
to the vast majority of the respondents, is 
positive.

i leczenia operacyjnego jest wysoka. Chirurg 
cieszy się wysokim prestiżem społecznym, 
szacunkiem i uznaniem, a jego obraz w opinii 
zdecydowanej większości ankietowanych jest 
pozytywny.
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