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WSTĘP

Lekarze rodzinni oraz inni eksperci z zakresu medycyny rodzinnej z całego świata są zgodni
co do faktu, kluczowej roli podstawowej opieki zdrowotnej w obszarze promocji zdrowia i
prewencji chorób. Przywódcy, agendy rządowe oraz społeczeństwa wielu państw oczekują od
lekarzy rodzinnych pełnienia funkcji ekspertów w tych obszarach. Badania przeprowadzone
w Stanach Zjednoczonych wykazały, że aby stosować się do krajowych zaleceń, lekarze
powinni poświęcać średnio siedem i pół godziny dziennie na działania w zakresie prewencji i
profilaktyki chorób. Ponadto muszą oni mieć czas na leczenie pacjentów w stanach nagłych
lub przewlekle chorych oraz poświęcać czas dla zadań administracyjnych, funkcji
kierowniczych i rozwoju zawodowego.
W świetle powyższych faktów, wysokie oczekiwania w stosunku do lekarzy wydają się być
niemożliwe do sprostania, nierzadko też sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Dlaczego tak się
dzieje? Być może wytyczne i zalecenia są zbyt wygórowane i nie uwzględniają realiów, w
jakich lekarzom rodzinnym przychodzi pracować? Co więcej, inne badania wykazały, że w
wielu krajach lekarze rodzinni mają raczej ograniczone kompetencje w zakresie promowania
zdrowia i prewencji chorób. Czy istnieje zatem jakieś sensowne wyjście z tej sytuacji?
Eksperci stale szukają odpowiedzi na to pytanie. Stowarzyszenia specjalistów w różnych
krajach wydając zalecenia – często na szczeblu międzynarodowym – dają niewiele
praktycznych wskazówek jak wdrożyć skuteczne działania w rzeczywistości.
Niniejszy przewodnik ma na celu wypełnienie tej luki. Autorzy, mając świadomość nieco
subiektywnego i wybiórczego podejścia, wierzą, że wskazówki i porady, jak również
praktyczne narzędzia edukacyjne, będą wspierać edukatorów zdrowia w ich działaniach,
zwiększając tym samym poziom kompetencji lekarzy rodzinnych w zakresie promocji
zdrowia i prewencji chorób.
Kraków, październik 2010

Autorzy
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CZĘŚĆ I
Koncepcja promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób
w medycynie rodzinnej
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PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA CHORÓB Alicja Domagała
Zdrowie i choroba
Aby zdefiniować promocję zdrowia i profilaktykę chorób, należy rozpocząć od określenia
pojęć „zdrowie” i „choroba”. Zgodnie z definicją podawaną przez CDC (Centers for Disease
Control and Prevention, USA) „choroba” oznacza przerwanie lub zaburzenie funkcji
organizmu, które prowadzi do pojawienia się bólu i osłabienia.
W przypadku pojęcia „zdrowie” istnieje duża złożoność i różnorodność stosowanych
definicji, np.:
• „stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity
brak choroby lub kalectwa” (WHO, 1946);
• „stan optymalnych możliwości danej osoby do skutecznego wypełniania roli i zadań, jakie
ta osoba powinna pełnić w społeczeństwie” (Parsons, 1972);
• „zdolność jednostki do przystosowania się do otaczającego ją środowiska” (Canguilhem,
1943).
Najbardziej popularna i najpowszechniej stosowana jest definicja podana przez WHO.
Zgodnie z tą definicją zdrowie jest swego rodzaju zasobem umożliwiającym codzienne życie.
Definicja ta jest pozytywną koncepcją, kładącą nacisk na zasoby społeczne i osobiste, jak
również na możliwości fizyczne. Definicja ta sugeruje również, że aby być produktywnym i
zdrowym członkiem społeczeństwa, człowiek musi czuć się mocny i wspierany przez innych.
Oznacza to, że w kwestiach zdrowia należy się koncentrować nie tylko na chorobach i
próbach ich zwalczania, ale na samym zdrowiu i jego wzmacnianiu.
Koncepcje promocji zdrowia
W przeszłości podejmowano wiele prób, aby zdefiniować pojęcie „promocja zdrowia”.
Najciekawsze i powszechnie akceptowane koncepcje przedstawiono poniżej.
Jedna z najbardziej zwięzłych definicji mówi, że „promocja zdrowia jest połączeniem
edukacyjnych i środowiskowych podstaw do działania i warunków życia sprzyjających
zdrowiu” (Green, Kreuter, 1990).
Nieco szersze podejście przedstawił O’Donnell. Zgodnie z zaproponowaną przez niego
definicją „promocja zdrowia jest sztuką i nauką pomagania ludziom, aby odkryli synergię
między ich podstawowymi dyspozycjami a optymalnym stanem zdrowia, poprawiania ich
motywacji i wspierania podczas modyfikowania dotychczasowego stylu życia na drodze do
osiągnięcia optymalnego stanu zdrowia. Optymalny stan zdrowia stanowi dynamiczną
równowagę między zdrowiem fizycznym, emocjonalnym, społecznym, duchowym i
intelektualnym. Zmiana stylu życia może być ułatwiona dzięki połączeniu doświadczeń
wynikających z edukacji, które poprawiają świadomość, zwiększają motywację i budują
umiejętności, a co najważniejsze, dzięki stwarzaniu szans, które mogą zapewnić dostęp do
środowisk ukierunkowanych na działania prozdrowotne” (O’Donnell, 1989).
Promocja zdrowia została zdefiniowana również przez WHO. Zgodnie z tą definicją
„promocja zdrowia jest procesem umożliwiania ludziom zwiększania kontroli nad zdrowiem
oraz poprawy ich stanu zdrowia. Zdrowie stanowi pozytywną koncepcję, kładącą nacisk na
zasoby społeczne i osobiste, jak również na możliwości fizyczne. Dlatego za promocję
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zdrowia nie odpowiada wyłącznie sektor opieki zdrowotnej, ale kwestia ta sięga od
zdrowego stylu życia aż do pojęcia dobrostanu” (WHO, 1986).
Wiele międzynarodowych konferencji dotyczących zdrowia uczyniło promocję zdrowia
kluczową częścią swoich programów mających służyć poprawie zdrowia w skali globalnej. W
trakcie tych konferencji wypracowano wiele dokumentów poświeconych promocji zdrowia i
definiujących działania mające zapewnić jej odpowiedni rozwój. Najistotniejsze z nich to
Deklaracja z Ałma-Aty (1978), Globalna Strategia WHO Zdrowie dla Wszystkich do Roku
2000 (1981) oraz Karta Ottawska, zwana Konstytucją Promocji Zdrowia (1986).
Karta Ottawska określa trzy główne strategie służące promocji zdrowia. Należą do nich:
poparcie dla zdrowia w celu stworzenia warunków niezbędnych do zachowania zdrowia,
umożliwienie wszystkim ludziom uzyskania pełnego potencjału zdrowotnego oraz
pośredniczenie między różnymi interesami społecznymi w dążeniu do zdrowia. Strategie te
opierają się na pięciu priorytetowych obszarach działania służących promocji zdrowia:
• Budowanie polityki zdrowia publicznego,
• Tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu,
• Wzmacnianie działań społecznościowych sprzyjających zdrowiu,
• Rozwijanie umiejętności i wiedzy poszczególnych jednostek oraz
• Reorientacja świadczeń zdrowotnych.
Deklaracja z Dżakarty dotycząca Wprowadzenia Promocji Zdrowia w XXI Wiek z lipca 1997
roku potwierdziła, że wyżej wymienione strategie i działania są właściwe dla wszystkich
krajów. W przypadku promocji zdrowia w XXI wieku Deklaracja z Dżakarty określiła pięć
priorytetów:
1. Nadawanie znaczenia społecznej odpowiedzialności za zdrowie,
2. Zwiększanie inwestycji dla poprawy zdrowia,
3. Konsolidowanie i rozszerzanie partnerstwa dla zdrowia,
4. Zwiększanie możliwości oddziaływania społeczności lokalnej i wzmacnianie
jednostek,
5. Zabezpieczenie infrastruktury dla promocji zdrowia.
Koncepcja profilaktyki chorób
Zgodnie z powszechnie akceptowaną definicją według WHO „profilaktyka chorób oznacza
metody, które nie tylko zapobiegają pojawieniu się choroby, takie jak redukcja czynników
ryzyka, ale zatrzymują również jej postęp i łagodzą jej następstwa” (Glossary of Terms Used
in Health for All Series. WHO, Geneva, 1998).
W działania z zakresu profilaktyki chorób włączonych jest wiele podmiotów, m.in. rządy,
społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, mass media, stowarzyszenia lub organizacje
edukacyjne, instytucje zdrowia publicznego oraz świadczeniodawcy opieki zdrowotnej.
Można wyróżnić dwie główne strategie prewencji chorób. Pierwsza z nich, strategia
populacyjna, oparta jest na działaniach dotyczących całego społeczeństwa, mających na
celu ograniczenie potencjalnego rozwoju pewnych chorób. Jej głównym celem jest
wpływanie na zachowania ludzi w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia chorób,
którym można zapobiegać. Drugim podejściem jest strategia wysokiego ryzyka
obejmująca interwencje adresowane do specyficznych grup osób ze zwiększonym ryzykiem
rozwoju określonych chorób. Strategia ta skupia się na: wyeliminowaniu lub redukcji
czynników ryzyka, wczesnym rozpoznaniu chorób oraz wczesnym wdrożeniu leczenia w
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celu uniknięcia lub opóźnienia powikłań i innych następstw chorób. Lekarze rodzinni mogą
brać udział w działaniach w ramach strategii populacyjnej, ale ich główną rolą jest
uczestnictwo w czynnościach związanych ze strategią wysokiego ryzyka.
Do działań prewencyjnych należy cały wachlarz różnych aktywności – znanych jako
„interwencje” – ukierunkowanych na zredukowanie czynników ryzyka i innych zagrożeń
zdrowia. Dzieli się je najczęściej na cztery poziomy, odpowiadające różnym fazom w
rozwoju choroby: wczesna, pierwotna, wtórna i trzeciorzędowa.
Wczesna prewencja (ang. primordial prevention) polega na zapobieganiu czynnikom ryzyka,
poczynając od zmian warunków społecznych i środowiskowych, oraz kontynuowaniu tych
działań u dzieci, młodzieży i dorosłych. Wczesna prewencja rozpoczyna się już w okresie
dzieciństwa, kiedy po raz pierwszy dochodzi do zachowań związanych z ryzykiem
zdrowotnym. Rodzice, nauczyciele oraz grupy rówieśników odgrywają ważną rolę w
przekazywaniu dzieciom wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej. Przykładami działań w
ramach wczesnej prewencji są programy promujące regularną aktywność fizyczną oraz
wdrażanie kompleksowej, lokalnej lub narodowej polityki zdrowotnej ukierunkowanej na
zniechęcanie do palenia tytoniu.
Prewencja pierwotna jest ukierunkowana na zapobieganie pojawieniu się choroby lub
innego zaburzenia. Do celów prewencji pierwotnej należy ograniczenie częstotliwości
występowania choroby, w pierwszej kolejności poprzez kontrolę przyczyn i czynników
ryzyka oraz poprzez ochronę zdrowej populacji przed rozwojem choroby lub doznaniem
urazu. Prewencja pierwotna nie tylko dotyczy działań, które mają zapobiegać problemom
zdrowotnym, zanim się pojawią, ale również polega na modyfikacji zachowań lub
czynników ryzyka, które wiążą się z określonymi następstwami zdrowotnymi. Typowym
przykładem działań związanych z prewencją pierwotną w praktyce lekarza rodzinnego są
szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym.
Prewencja wtórna polega na zidentyfikowaniu chorób, które rozwinęły się w organizmie,
ale które nie doprowadziły jeszcze do ujawnienia się objawów, dolegliwości i zaburzeń.
Stany przedkliniczne najczęściej są rozpoznawane dzięki badaniom przesiewowym
(skriningowym). Prewencja wtórna ma za zadanie wyleczenie pacjentów i złagodzenie
poważniejszych następstw choroby poprzez wczesne rozpoznanie i wdrożenie właściwego
leczenia. Prewencja wtórna skierowana jest na okres pomiędzy początkiem choroby a
momentem postawienia rozpoznania, a jej celem jest zmniejszenie współczynnika
prewalencji chorób. Można ją stosować wyłącznie do chorób o naturalnym przebiegu, w ich
wczesnym okresie, kiedy chorobę można łatwo rozpoznać i leczyć, kiedy możliwe jest
zatrzymanie jej progresji i niedopuszczenie do bardziej poważnego stanu. Do przykładów
prewencji wtórnej należy np. zalecanie wykonywania regularnych badań oraz badań
przesiewowych u osób ze znanymi czynnikami ryzyka określonych chorób – rutynowej
mammografii w celu wczesnego wykrycia raka piersi, sigmoidoskopii w celu wykrycia raka
jelita grubego oraz okresowych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi i poziomu cholesterolu
we krwi.
Prewencja trzeciorzędowa koncentruje się na udzieleniu wsparcia pacjentom, u których
występują skomplikowane, długoterminowe problemy zdrowotne, np. choroby układu
krążenia, choroby nowotworowe, cukrzyca i przewlekłe dolegliwości bólowe układu
mięśniowo-szkieletowego. Celem prewencji trzeciorzędowej jest zapobieganie powikłaniom
choroby i ich następstwom, jak również możliwie jak największa poprawa jakości życia.
Przykładami profilaktyki trzeciorzędowej są programy rehabilitacji kardiologicznej lub
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poudarowej, programy postępowania w przewlekłych zespołach bólowych oraz prowadzenie
grup wsparcia dla pacjentów.
Lekarze rodzinni, jako pierwsze ogniwo kontaktu pacjenta z systemem zdrowotnym,
uczestniczą aktywnie zarówno w promocji zdrowia, jak i działaniach polegających na
profilaktyce chorób. Ich czynne zaangażowanie w tym obszarze może przyczynić się do
bardziej efektywnego wykorzystania dostępnego potencjału i zasobów w celu ograniczenia
globalnego obciążenia wynikającego z istnienia chorób.

Piśmiennictwo:
1. Breslow L. From disease prevention to health promotion. Journal of the American
Medical Association 1999; 281(11): 1030-1033
2. Glanz K, Lewis FM, Rimer BK. Health Behaviour and Health Education: Theory,
Research and Practice. (2nd Edition) San Francisco: Jossey-Bass, 1997
3. Green L, Kreuter M. Health Promotion as a Public Health Strategy for 1990s. Annual
Review of Public Health 1990; 11: 313-334
4. “Health Promotion and Disease Prevention: An Introductory Article.”
www.refugeewellbeing.samhsa.gov/PDF/Toolkit/7_Health_Promotion_Article.pdf
5. O'Donnell, M. "Definition of Health Promotion: Part III: Expanding the Definition."
American Journal of Health Promotion. Winter 1989, Vol. 3, No. 3, p. 5.
6. World Health Organization, 1986, Ottawa Charter for Health Promotion,
www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf
7. Seedhouse D. Health Promotion: Philosophy, Prejudice & Practice. WHO Health
Promotion Glossary. Geneva: World Health Organisation, 1998.
(WHO/HPR/HEP/98.1)
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ROLA LEKARZY RODZINNYCH W PROMOCJI ZDROWIA I
PROFILAKTYCE CHORÓB Katarzyna Dubas
Olbrzymia rola lekarzy rodzinnych w promocji zdrowia i profilaktyce chorób nie może być
kwestionowana ani podważana. Potwierdza to opis pracy lekarza rodzinnego. Rozpoczynając
od pierwszej oficjalnie przyjętej definicji lekarza rodzinnego, poprzez kolejne jej aktualizacje,
podkreślane i potwierdzane jest znaczenie pracy lekarzy rodzinnych w obszarze promocji
zdrowia i profilaktyki chorób.
Z historycznego punktu widzenia pierwszy powszechnie akceptowany opis lekarza
rodzinnego został stworzony w 1974 roku przez grupę Leeuwenhorst, w którym wyraźnie
określono, że wśród wielu innych zadań lekarz rodzinny „stawia sobie za cel wczesne
postawienie rozpoznania” oraz że powinien „wiedzieć, w jaki sposób i kiedy interweniować,
wykorzystując metody prewencji i edukacji w celu promowania zdrowia u swoich pacjentów
oraz ich rodzin”. Nowoczesne podejście, przedstawione przez Olesena w 2000 roku, polega
na tym, że „lekarz rodzinny zajmuje się niezależnymi jednostkami ludzkimi w zakresie
prewencji, rozpoznania, terapii, opieki oraz łagodzenia dolegliwości”.
W 2002 roku WONCA Europe (sekcja europejska Światowej Organizacji Lekarzy
Rodzinnych, licząca ponad 40 organizacji członkowskich i reprezentująca około 45 000
europejskich lekarzy rodzinnych) opracowała konsensus definiujący dyscyplinę medycyny
rodzinnej, jak również zadania zawodowe oraz podstawowe kompetencje lekarza rodzinnego.
Jest to powszechnie znana i akceptowana definicja, stanowiąca punkt odniesienia dla wielu
późniejszych dokumentów i publikacji. Zgodnie z tą definicją „lekarz rodzinny pełni swoją
rolę zawodową, promując zdrowie, zapobiegając chorobom oraz zapewniając leczenie, opiekę
i łagodzenie dolegliwości”.
Kwestie związane z promocją zdrowia i prewencją chorób są również mocno zaakcentowane
w medycynie rodzinnej jako dyscyplinie. Zgodnie z przedstawioną powyżej definicją według
WONCA medycyna rodzinna stanowi w prawidłowych warunkach miejsce pierwszego
kontaktu z lekarzem w ramach systemu opieki zdrowotnej i zapewnia osobom z niej
korzystającym otwarty i nieograniczony dostęp do leczenia. Zajmuje się wszystkimi
problemami zdrowotnymi poprzez skoordynowanie opieki i współpracę z innymi
specjalistami w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz wspiera pacjenta, jeżeli zachodzi
taka konieczność. Rozwija podejście zorientowane na pacjenta, ukierunkowane na daną
jednostkę, jej rodzinę oraz społeczność. Stanowi ważny proces konsultacyjny, który wraz z
upływem czasu umożliwia budowę specyficznej relacji dzięki efektywnej komunikacji
między lekarzem a pacjentem – co jest szczególnie istotne w procesie edukacji zdrowotnej.
Medycyna rodzinna jest odpowiedzialna za zapewnienie ciągłości opieki i zajmuje się
chorobami, które na wczesnym etapie rozwoju nie dają charakterystycznych objawów, a które
mogą wymagać pilnej interwencji. Wreszcie medycyna rodzinna odpowiada za promocję
zdrowia oraz za dobrostan fizyczny i psychiczny poprzez odpowiednie i skuteczne
interwencje, a także ponosi szczególną odpowiedzialność za zdrowie społeczeństwa.
Niezależnie od tego, na czym koncentruje się dana definicja, podstawową i charakterystyczną
cechą medycyny rodzinnej jest jej ciągły i kompleksowy charakter oraz podejście
ukierunkowane na społeczeństwo, co odróżnia pracę lekarzy rodzinnych od pracy innych
specjalistów medycyny. Ten aspekt został wyszczególniony w raporcie WHO z 2008 roku –
Primary Health Care (Now More Than Ever) (Podstawowa Opieka Zdrowotna – Teraz więcej
niż kiedykolwiek). Autorzy tej publikacji wyraźnie stwierdzają, że podstawowa opieka
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zdrowotna polega na holistycznym podejściu do zdrowia, które sięga o wiele dalej poza wąski
model czysto medyczny. Umożliwia rozpoznanie, że wiele głębiej leżących przyczyn choroby
oraz problemów ogólnozdrowotnych znajduje się poza kontrolą sektora opieki zdrowotnej i z
tego powodu względem nich muszą być podjęte kroki „ogólnospołeczne”. Konwencjonalna
opieka ambulatoryjna skupia się na chorobie i ogranicza się do epizodycznej opieki
polegającej na leczeniu – kontakt z pacjentem kończy się w chwili opuszczenia przez niego
gabinetu lub przychodni. Większy zakres możliwości oddziaływania mają różne programy
kontroli chorób, ale koncentrują się na zdefiniowanych grupach pacjentów, i to wyłącznie w
okresie realizacji programu. Podstawowa opieka zdrowotna skoncentrowana na pacjentach
łączy się z tymi dwoma obszarami i w zależności od poziomu współpracy z nimi idzie
znacznie dalej. Kompleksowość opieki zapewnianej przez lekarzy rodzinnych oraz silny,
ciągły związek z ich pacjentami są niezbędnymi warunkami umożliwiającymi uzyskanie
pozytywnych efektów za pomocą działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób.
Lekarze rodzinni odgrywają aktywną rolę w promocji zdrowia na wszystkich poziomach
działań prewencyjnych. Mogą prowadzić promocję zdrowia poprzez wizyty oraz zapobiegać
chorobom, wpływając na zachowania pacjentów, jak również przewidywać ich potrzeby,
mobilizując i stymulując pacjentów obciążonych wysokim ryzykiem, którzy nie są
zainteresowani korzystaniem z opieki medycznej. Dzięki spersonalizowanemu charakterowi
opieki opartej na ciągłej relacji z pacjentem lekarze rodzinni są w stanie efektywnie
promować udział w programach przesiewowych służących wczesnemu wykrywaniu chorób.
Mogą pomóc pacjentom zapobiegać powikłaniom i w ten sposób redukować stopień
upośledzenia i niepełnosprawności spowodowanej istniejącymi problemami zdrowotnymi.
Związek między lekarzami rodzinnymi a ich pacjentami jest szczególnie istotny w kontekście
obciążenia, jakim są choroby przewlekłe i towarzyszące im schorzenia, a są to kwestie o
istotnym znaczeniu dla codziennej praktyki lekarza rodzinnego.
Znaczenie roli lekarza rodzinnego w promocji zdrowia i profilaktyce chorób jest podkreślane
w licznych publikacjach i stanowi centrum zainteresowania różnych grup roboczych
pracujących na całym świecie. Jednym z przykładów jest powołana w 1996 roku grupa
robocza WONCA – EUROPREV: European Review Group on Prevention and Health
Promotion in Family Medicine and General Practice (Europejska Grupa Robocza ds.
Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Medycynie Rodzinnej). Jej celem jest m.in. promocja
działań opartych na faktach w ramach praktyki medycyny rodzinnej oraz opracowanie
wytycznych dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki chorób, które można zastosować w
medycynie rodzinnej.

Piśmiennictwo:
1. Brotons C et al. Prevention and health promotion in clinical practice: the views of
general practitioners in Europe. Preventive Medicine 2005; 40: 595-601
2. EUROPREV Objectives, www.europrev.org
3. Olesen F et. al. General practice – time for a new definition. British Medical Journal
2000; 320: 354-357
4. The role of general practice in prevention and health promotion. The Royal Australian
College of General Practitioners’ position statement. Melbourne 2006
5. UEMO (The European Union of General Practitioners). Consensus Document on
Preventive Activities. Florence, 2002, www.uemo.org
6. The work of the general practitioner. Statement by a working party of the second
European conference on the teaching of general practice. J R Coll Gen Pract 1977 Feb
17; 175: 117
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7. WHO. Primary Health Care - Now More Than Ever. World Health Organization
Report 2008. Geneva: WHO, 2008
8. Wonca Europe. The role of general practitioner/family physician in health care
systems: a statement from Wonca. Wonca, 1991
9. Wonca Europe. The European definition of general practice/family medicine. Wonca,
2002
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RAMOWY ZAKRES KOMPETENCJI W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA
I PROFILAKTYKI CHORÓB Katarzyna Dubas, Alicja Domagała
Wysoki poziom kompetencji lekarzy rodzinnych jest podstawą skuteczności medycyny
rodzinnej, niezależnie od jakichkolwiek dodatkowych czynników związanych z organizacyjną
strukturą systemu ochrony zdrowia lub możliwościami finansowymi. Wszechstronny i
skoncentrowany na pacjentach charakter podstawowej opieki zdrowotnej wymaga szerokiego
wachlarza umiejętności od lekarzy rodzinnych, a zakres kompetencji związanych z promocją
zdrowia i prewencją chorób ma ogromne znaczenie. Kompetencje lekarzy rodzinnych w
zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób na różnych poziomach oraz w różnych
wymiarach mogą w istotny sposób wpływać na stan zdrowia populacji oraz na politykę
finansowania systemów ochrony zdrowia. Istnieje coraz większe zapotrzebowanie nie tylko
na rozwijanie tych kompetencji, ale również na podejmowanie wysiłku ukierunkowanego na
ich harmonizację na skalę europejską, co w konsekwencji ma zredukować różnice między
systemami opieki zdrowotnej na obszarze Europy.
Kwalifikacje (kompetencje) można zdefiniować jako połączenie wiedzy, umiejętności i
postawy (zachowania). Kombinacja tych trzech aspektów składa się na kompleksowy i
wszechstronny charakter zagadnienia kompetencji. Aby posiadać odpowiednie kwalifikacje
do wykonywania specyficznych zadań, trzeba wiedzieć, co należy zrobić (wiedza), jak to
należy zrobić (umiejętności) oraz posiadać wewnętrzną motywację, za którą stoją czyjeś
przekonania i odczucia (postawa).
W celu stworzenia takiego zakresu kompetencji lekarza rodzinnego na polu promocji zdrowia
i prewencji chorób, podjęto następujące kroki. W pierwszej kolejności przeprowadzono
analizę programów nauczania lekarzy rodzinnych zarówno na etapie przed-, jak i
podyplomowym we wszystkich krajach partnerskich (Grecja, Litwa, Polska i Wielka
Brytania), koncentrując się na kwalifikacjach w zakresie promocji zdrowia i prewencji
chorób, które lekarz rodzinny powinien posiadać po zakończeniu obowiązkowego programu
nauczania. Następnie przeprowadzono badania jakościowe (wywiad pogłębiony) wśród
ekspertów medycyny rodzinnej oraz docelowej grupy praktykujących lekarzy rodzinnych.
Celem tych badań było określenie, jakie są najbardziej istotne kwalifikacje lekarza
rodzinnego na polu promocji zdrowia i prewencji chorób. W oparciu o te badania dotyczące
potrzeb edukacyjnych lekarzy rodzinnych w różnych krajach europejskich skonstruowano
uniwersalny schemat kompetencji w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób.
Schemat ten składa się z trzech obszarów: kwalifikacji edukacyjnych, klinicznych i
organizacyjnych.
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Ryc. 1. Schemat przedstawiający zakres kwalifikacji w dziedzinie promocji zdrowia i
prewencji chorób.

Obszary te można opisać w następujący sposób:
• Kwalifikacje edukacyjne – zdolność do wpływania na zachowania pacjentów w celu
promowania zdrowego stylu życia oraz zachęcania do działań związanych z promocją
zdrowia.
• Kwalifikacje kliniczne – umiejętność postępowania ze stanami chorobowymi, którym
można zapobiegać na wszystkich poziomach działań profilaktycznych.
• Kwalifikacje organizacyjne – umiejętność zorganizowania własnej praktyki i
współpracy z innymi podmiotami w celu efektywnego prowadzenia działań
związanych z promocją zdrowia i profilaktyką chorób.
Trzy główne obszary kompetencji podzielono na podobszary, które zdefiniowano po
zakończeniu badań jakościowych, obejmujących wywiady pogłębione z ekspertami
medycyny rodzinnej oraz praktykującymi lekarzami rodzinnymi. Informacje uzyskane od
respondentów były pomocne w wybraniu najbardziej istotnych podobszarów, które powinny
być uwzględnione w schemacie. W efekcie tych prac ustanowiono dziewięć priorytetowych
podobszarów, po trzy w każdym z trzech obszarów głównych. Zdrowie matki i dziecka, styl
życia oraz środowisko zostały uznane za najważniejsze aspekty kwalifikacji edukacyjnych. W
przypadku kwalifikacji klinicznych wybrano działania prewencyjne, leczenie chorób
przewlekłych oraz badania przesiewowe. Do kwalifikacji organizacyjnych należą: informacja
medyczna, relacja z pacjentem oraz współpraca ze społecznościami lokalnymi. Zakres
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zagadnień promocji zdrowia i prewencji chorób jest bardzo rozległy, istnieje więc ryzyko
pominięcia pewnej ważnej grupy kwalifikacji. Jednakże głównym celem tego schematu było
usystematyzowanie kwalifikacji lekarza rodzinnego na polu promocji zdrowia i prewencji
chorób, jak również zdefiniowanie głównych luk w tych kwalifikacjach, które powinny zostać
uzupełnione dzięki skutecznym inicjatywom o charakterze edukacyjnym.

Piśmiennictwo:
1. Report on educational system and the role of family physicians in the field of health
promotion and disease prevention. www.gapproject.klrwp.pl.
2. Report on GP’s competencies in the field of health promotion and disease prevention.
www.gapproject.klrwp.pl.
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OKREŚLENIE BRAKÓW W KWALIFIKACJACH LEKARZY
RODZINNYCH Linas Šumskas
Przed opracowaniem niniejszego podręcznika podjęto pewne starania mające na celu
zidentyfikowanie głównych potencjalnych braków w kwalifikacjach lekarzy rodzinnych w
dziedzinie promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Działania te wymieniono poniżej.
• Przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące treści regulacji prawnych i programów
nauczania dla studentów medycyny oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z medycyny
rodzinnej w czterech krajach (Grecja, Litwa, Polska, Wielka Brytania).
• Zaplanowano i przeprowadzono wywiady pogłębione z ekspertami medycyny
rodzinnej z wyżej wymienionych krajów na temat wymaganych obszarów
kompetencji lekarzy rodzinnych w dziedzinie promocji zdrowia i prewencji chorób.
• W czterech krajach przeprowadzono badania fokusowe z udziałem praktykujących
lekarzy rodzinnych w celu ustalenia ich poziomu kwalifikacji na podstawie własnej
oceny kwalifikacji w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób.
• Przeprowadzono testowanie internetowego narzędzia projektu GAP w grupie 154
lekarzy rodzinnych w celu określenia ich subiektywnego i obiektywnego poziomu
kwalifikacji w obszarze promocji zdrowia i prewencji chorób.
Żadne z powyższych działań podejmowane oddzielnie nie doprowadziłoby do uzyskania
wystarczającej ilości danych dotyczących braków w kwalifikacjach lekarzy rodzinnych.
Wyłącznie analityczne porównanie danych zebranych za pomocą narzędzia internetowego i
uwzględnienie wyników uzyskanych jakościowymi metodami oceny (wywiady pogłębione
prowadzone z ekspertami, grupy fokusowe, analiza programów nauczania oraz regulacji
prawnych dotyczących promocji zdrowia) umożliwia uzyskanie ostatecznych wniosków
dotyczących braków w kwalifikacjach lekarzy rodzinnych. Kilka podstawowych wniosków
wynikających z prac projektu GAP przedstawiono poniżej:
• Największe braki w kwalifikacjach odnośnie do promocji zdrowia i prewencji chorób
znajdują się w obszarach kwalifikacji edukacyjnych i organizacyjnych.
• Pomimo że kwalifikacje kliniczne uważane są za najbardziej rozwinięty obszar
kompetencji, to wyniki obiektywnej oceny wskazują na istnienie istotnej luki w
podobszarze leczenia chorób przewlekłych.
• Stwierdzano braki w dwóch podobszarach w obrębie kwalifikacji organizacyjnych:
dotyczących współpracy ze społecznością lokalną oraz informacji. Zarówno
subiektywna, jak i obiektywna ocena kwalifikacji w pilotażowej grupie lekarzy
rodzinnych wykazała ograniczony poziom kompetencji. Równocześnie otrzymali oni
wysoką ocenę w podobszarze dotyczącym relacji z pacjentem.
• Ogółem, lekarze rodzinni dokonali raczej ostrożnej samooceny swoich kwalifikacji w
zakresie prewencji chorób i promocji zdrowia (średni wynik 3,34 w skali od 1 do 5) w
porównaniu z oceną obiektywną (średni wynik 3,77, p < 0,05) ich kwalifikacji, która
polegała na przeprowadzaniu testów wiedzy/kompetencji. Oznacza to
prawdopodobnie, że większość lekarzy rodzinnych raczej nie docenia swoich
rzeczywistych kwalifikacji. Jednakże obiektywna ocena kwalifikacji lekarzy
rodzinnych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób przeprowadzona za
pomocą narzędzi projektu GAP wykazywała o wiele większe wahania wyników niż w
przypadku oceny subiektywnej. Oznacza to, że niektórzy lekarze mogą przeceniać
swoje prawdziwe kompetencje.
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• Stwierdzono istotne braki między względnie dobrymi programami nauczania a
praktyczną realizacją działań związanych z promocją zdrowia i profilaktyką chorób w
gabinecie lekarza rodzinnego.
• Istnieją istotne braki w przepisach prawnych poszczególnych krajów (dotyczące
funkcji, kompetencji, usług oraz finansowania działań profilaktycznych prowadzonych
przez lekarzy rodzinnych), które uniemożliwiają wdrażanie programów promocji
zdrowia i prewencji chorób na szerszą skalę.
Powyższe wnioski brane były pod uwagę podczas formułowania zaleceń na potrzeby
niniejszego podręcznika. Jednakże należy zachować pewną ostrożność w uogólnianiu tych
wniosków. Ze względu na ograniczenia projektu, wszystkie działania koncentrujące się na
zidentyfikowaniu braków w kwalifikacjach lekarzy rodzinnych ograniczone były jedynie do
czterech krajów europejskich, reprezentujących różne systemy opieki zdrowotnej oraz
odmienny poziom rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny rodzinnej. Ponadto
lekarze rodzinni, którzy wyrazili zgodę na poddanie się ocenie obiektywnej oraz subiektywnej
swoich kwalifikacji, nie do końca stanowili grupę reprezentatywną dla całej populacji lekarzy
rodzinnych w ocenianych krajach. Przyszli użytkownicy tego podręcznika, w głównej mierze
osoby organizujące kursy i szkolące w zakresie medycyny rodzinnej, powinny zmierzyć
aktualny poziom kwalifikacji szkolących się, zanim zaprojektują plan szkolenia i ustalą jego
zawartość. W tym celu mogą skorzystać z dostępnego w Internecie narzędzia do pomiaru
kompetencji, wypracowanego w ramach projektu GAP.

Piśmiennictwo:
1. Defining the deficit competencies of general practitioner in the field of health
promotion and disease prevention. www.gapproject.klrwp.pl
2. Report on educational system and the role of family physicians in the field of health
promotion and disease prevention. www.gapproject.klrwp.pl
3. Report on GP’s competencies in the field of health promotion and disease prevention.
www.gapproject.klrwp.pl
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CZĘŚĆ II
Kompetencje lekarzy rodzinnych w obszarze
promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób

ZDROWIE DZIECKA I MATKI Malcolm Whitfield, Katarzyna Machaczek,
Mubarak Ismail
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Informacje ogólne
Promocja zdrowia matki i dziecka oraz prewencja chorób obejmuje wiele czynników,
związanych ze zdrowiem matki i jej dobrym samopoczuciem fizycznym i psychicznym,
planowaniem rodziny oraz rozwojem dziecka na różnych etapach, od okresu niemowlęcego
do dorosłości. W rezultacie dostępny jest szeroki zakres interwencji ukierunkowanych na
promocję zdrowia matki i dziecka oraz profilaktykę chorób. W wielu krajach do obowiązków
lekarzy rodzinnych należą interwencje związane z antykoncepcją, bezpiecznym współżyciem
płciowym, profilaktyką niepłodności, karmieniem piersią, paleniem tytoniu w trakcie ciąży,
programami szczepień, przeżywalnością niemowląt i wieloma innymi kwestiami. Nie tylko
lekarze, ale również pielęgniarki środowiskowe oraz inne osoby zawodowo zajmujące się
opieką zdrowotną są zaangażowane w interwencje i działania związane z narodzinami i
rozwojem dziecka oraz zdrowiem matki.
W krajach europejskich istnieje wiele różnic pod względem świadczenia usług z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej oraz dostępnych środków przeznaczanych w skali rocznej na
opiekę nad matką i dzieckiem. Niemniej jednak kraje członkowskie Unii Europejskiej
borykają się z podobnymi problemami związanymi z opieką nad matką i dzieckiem (takimi
jak: nadwaga i otyłość, niedokrwistość z niedoboru żelaza podczas ciąży, ryzykowne
zachowania seksualne, problemy z niepłodnością lub różne problemy związane z rozwojem
zdrowego dziecka). Wielu tym problemom można zapobiec, stosując działania z zakresu
promocji zdrowia i prewencji chorób, które powinni inicjować i wdrażać właśnie lekarze
rodzinni. Na przykład stale zwiększa się, na skalę wręcz epidemiczną, liczba otyłych kobiet w
ciąży oraz dzieci. Stwierdza się również istotny, postępujący wzrost częstości występowania
depresji poporodowej. Kolejnym problemem związanym ze zdrowiem dziecka i matki,
któremu można zapobiec dzięki zastosowaniu odpowiednich działań, jest używanie substancji
uzależniających przez kobiety ciężarne i matki małych dzieci.
Podczas gdy niektórym z zaburzeń wymienionych powyżej można zapobiegać wyłącznie
poprzez dostarczanie odpowiednich informacji kobietom, ich dzieciom i rodzinom, to część
problemów (jak np. nadużywanie substancji uzależniających) wymaga bardziej
specjalistycznej opieki. Dlatego nadrzędną sprawą jest, aby lekarze rodzinni stale rozwijali i
podnosili swoje kompetencje poprzez pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności,
związanych z ochroną zdrowia dziecka i matki.
Jak już powiedziano, w ramach działań związanych z narodzinami dziecka i promocją
zdrowia matki lekarze rodzinni współpracują z przedstawicielami innych grup zawodowych.
Poniżej przedstawiono obszary działań z zakresu promocji zdrowia dziecka i matki w
Wielkiej Brytanii, w które zaangażowani są lekarze rodzinni oraz inne grupy zawodowe:
I.

Planowanie rodziny – zapewnienie poradnictwa i pomocy związanej z:
a) kontrolą narodzin (kiedy decydować się na posiadanie dzieci),
b) metodami antykoncepcji,
c) zapobieganiem chorobom przenoszonym drogą płciową.
Planowaniem rodziny zajmują się lekarze rodzinni oraz pielęgniarki pracujące w
jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej.

II.

Poradnie dziecka zdrowego: Ten rodzaj świadczeń powstał w celu promocji zdrowia i
poprawy dobrostanu niemowląt i dzieci do piątego roku życia. Przychodnie
pediatryczne to placówki, w których matki mogą zasięgnąć porady pielęgniarki
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środowiskowej, innej pielęgniarki i lekarza po to, by skontrolować rozwój dziecka, jak
również uzyskać wskazówki dotyczące kwestii zdrowotnych, szczepień itp.
Poradnie dziecka zdrowego prowadzone
pielęgniarski, pielęgniarki oraz lekarzy.
III.

są

przez

środowiskowy

personel

Programy szczepień: Obejmują serie szczepień przeciwko: błonicy, tężcowi,
krztuścowi, polio, Haemophilus influenzae, WZW typu B, chorobom wywoływanym
przez pneumokoki, meningokokom grupy C, odrze, śwince, różyczce i ludzkiemu
wirusowi brodawczaka.
Programy szczepień prowadzone są przez lekarzy i personel pielęgniarski.

IV.

Programy monitorujące dla dzieci, młodzieży i kobiet w ciąży: Programy
monitorujące ukierunkowane są na profilaktykę chorób oraz zaburzeń natury
psychicznej i umysłowej. Programy te zapewniają również wsparcie dla kobiet i dzieci
cierpiących z powodu uzależnień. Oparte są na działaniach społecznościowych i
wykorzystują liczne organizacje oraz metody służące promocji zdrowia, prewencji
chorób oraz uzyskiwaniu dobrostanu.
Programy monitorujące, pomagające członkom społeczności, prowadzone są przez
środowiskowy personel pielęgniarski, lekarzy, pielęgniarki specjalistyczne,
pracowników socjalnych oraz specjalnie wyszkolonych wolontariuszy.

Jak wspomniano wcześniej, lekarze rodzinni biorą udział w wielu inicjatywach związanych z
promocją zdrowia i profilaktyką chorób dotyczących dziecka i matki, ponosząc
odpowiedzialność za przeprowadzenie wielu z nich. Ze względu na różnorodność obszarów
obejmujących zdrowie dziecka i matki oraz mając na uwadze coraz większą liczbę badań w
tej dziedzinie, niezbędne jest, aby lekarze rodzinni posiadali odpowiedni poziom kwalifikacji
i umiejętności związanych z dostępem do badań naukowych i zdobywaniem najnowszej
wiedzy.
Cele edukacyjne
Rozdział ten powstał, aby umożliwić lekarzom rodzinnym uzyskanie kompetencji oraz
poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych do poprawienia opieki związanej z narodzinami
dziecka oraz prewencją chorób u matki. Po zakończeniu programu szkolenia lekarze rodzinni
powinni zrealizować następujące cele:
Ogólne:
• Zrozumienie zasadniczych kwestii, które dotyczą zdrowia matki i dziecka.
• Poznanie zagadnień klinicznych związanych ze zdrowiem publicznym, służących
profilaktyce zdrowia u matki i dziecka.
• Posiadanie świadomości działań, które powinny być realizowane w trakcie ciąży,
porodu i okresu niemowlęctwa.
Specyficzne:
• Zrozumienie prawidłowego schematu rozwoju dziecka i rodziny oraz zmian
rozwojowych, jakie zachodzą w ciągu życia, jak również właściwości efektywnego
systemu opieki zdrowotnej, który jest dostępny i czuły na potrzeby rozwijającego się
dziecka i rodziny.
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• Wykazanie się wiedzą na temat czynników determinujących zdrowie i chorobę oraz
potencjalnego wpływu wywieranego przez czynniki biologiczne, behawioralne,
socjoekonomiczne i kulturowe.
• Zrozumienie znaczenia, jakie mają umiejętności współpracy między wieloma
jednostkami i specjalistami oraz skuteczna komunikacja dotycząca kwestii
związanych ze zdrowiem matki i dziecka.
• Zdolność do planowania ciągłości opieki nad kobietami i ich dziećmi.
• Umiejętność organizowania bezpiecznych i skutecznych lokalnych mechanizmów oraz
procedur, ułatwiających kierowanie do oddziałów i na konsultacje w celu poprawy
świadczonych usług dla kobiet w zaawansowanej ciąży.
• Zrozumienie różnic kulturowych i warunków socjoekonomicznych życia matek, dzieci
i rodzin.
• Zapewnienie programów promocji zdrowia odpowiednich dla okresu prenatalnego,
perinatalnego, wczesnego i późnego dzieciństwa oraz źródeł z zakresu poradnictwa
dietetycznego, zdrowia umysłowego i zaprzestania palenia tytoniu.
Zakres tematyczny
Zaleca się włączenie poniżej wymienionych tematów do programów szkolenia lekarzy
rodzinnych w zakresie tematyki dotyczącej narodzin dziecka i opieki zdrowotnej nad
dzieckiem i matką:
• Czynniki epidemiologiczne w opiece nad matką, w okresie perinatalnym i
neonatalnym
• Rozpoznawanie ciąży
• Prawidłowa ciąża
• Rutynowa opieka w okresie prenatalnym
• Ciąża wysokiego ryzyka
• Planowanie rodziny
• Odżywianie matki i dziecka
• Choroby zakaźne przenoszone drogą płciową
• Niepłodność
• Karmienie piersią
• Depresja poporodowa i inne psychozy
• Uzależnienie od substancji psychoaktywnych i palenie tytoniu w czasie ciąży
• Szczepienia
• Poradnie dziecka zdrowego
• Programy monitorowania
• Maltretowanie i wykorzystywanie dzieci
• Problemy umysłowe i emocjonalne
Metody dydaktyczne
Liczne metody edukacyjne mogą doprowadzić do poprawy działań klinicznych i wyników
uzyskiwanych u pacjentów dzięki zmianom w zachowaniu lekarza. Najbardziej skuteczne są
te, które wiążą się z praktyką kliniczną w bezpośredniej relacji z potrzebującym pomocy
pacjentem. Dodatkowo można zastosować inne metody edukacyjne, jak np. wymienione
poniżej:
• Analiza przypadku
• Warsztaty
• Uczenie interaktywne z wykorzystaniem technologii informatycznych
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•
•
•
•

Dyskusje
Uczenie się z wykorzystaniem scenariusza
Nauka w oparciu o problem
Wykłady

Warunki nauczania
Edukacja powinna mieć miejsce w warunkach codziennej pracy lekarza lub – w przypadku
większych grup – w salach seminaryjnych lub wykładowych. Ponadto, aby wzbogacić
doświadczenia edukacyjne lekarzy, osoby w trakcie szkolenia powinny odbywać staże w
różnych placówkach, np. w oddziałach szpitalnych (oddziały porodowe lub ośrodki zajmujące
się problematyką wykorzystywania i maltretowania), aby zapoznać się z potencjalnymi
konsekwencjami zaniechania lub braku odpowiednich interwencji prewencyjnych i
właściwego postępowania z matką i dzieckiem. Dzięki odwiedzeniu jednostek zajmujących
się leczeniem uzależnień szkolący się uzyskają niezbędną wiedzę oraz umiejętności
umożliwiające rozpoznanie pacjentów z podobnymi problemami w codziennej praktyce
lekarskiej.
Sesje warsztatowe oraz inne zajęcia w małych grupach dotyczące opieki nad dzieckiem i
matką powinny odbywać się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny oraz urządzenia
wideo, tak aby lekarze mogli „odgrywać role” obrazujące sprawowanie opieki nad kobietą
ciężarną.
Metody oceny
Aby ocenić kwalifikacje lekarzy rodzinnych w dziedzinie zdrowia dziecka i matki, można
wykorzystać wiele skutecznych metod i narzędzi. Należą do nich:
•
•
•
•
•
•
•
•

Portfolio, edukacyjne lub refleksyjne
Samoocena
Ocena grupy rówieśniczej
Analiza przypadku
Obserwacja bezpośrednia
Obserwacja pośrednia
Test wielokrotnego wyboru
Ocena opracowania pisemnego

Piśmiennictwo:
1. American Academy of Pediatrics. Guidelines for Perinatal Care. 4th ed. Elk Grove
Village: American College of Obstetricians and Gynecologists, 1997.
2. Zulfiqar BA, Ahmed T, Black RE, Cousens S, Dewey K, Giugliani E, Haider BA,
Kirkwood B, Morris SS, Sachdev HPS, Shekar M for the Maternal and Child
Undernutrition Study Group. Maternal and child undernutrition. What works?
Interventions for maternal and child undernutrition and survival. Lancet
2008;371:417–40.
3. Confidential Enquiry into Maternal and Child Health. Perinatal Mortality 2006:
England, Wales and Northern Ireland. London, 2008.
4. Department of Health. Healthy Child Programme: pregnancy and the first five years
of life. UK: Department of Health, 2009.
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STYL ŻYCIA Adam Windak, Tomasz Tomasik
Informacje ogólne
Zmiany w stylu życia, jakie obserwuje się w ciągu ostatnich dziesięcioleci, związane z coraz
większym uprzemysłowieniem, urbanizacją i rozwojem ekonomicznym, wywierają
niekorzystny wpływ na epidemiologię wielu chorób. Siedzący styl życia, niezdrowy sposób
odżywiania, palenie tytoniu i nadmierne spożywanie alkoholu to czynniki, które są uważane
za główne zagrożenia dla zdrowia publicznego w wielu krajach uprzemysłowionych i
rozwijających się. Przedwczesne zgony związane z chorobą wieńcową, udarami, otyłością,
cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym lub pewnymi typami raka są częstymi problemami w
wielu społeczeństwach. Batalia, jaka toczy się, aby zwalczać te zagrożenia, wymaga
zakrojonych na szeroką skalę i wielowymiarowych działań na poziomie ogólnokrajowym
oraz społeczności lokalnych, z włączeniem do nich zarówno instytucji prywatnych, jak i
publicznych. Dobrze wiadomo, że elementy składające się na styl życia mają istotny wpływ
na zdrowie jednostki. Wpływają również na wyniki leczenia oraz koszty opieki zdrowotnej.
Zmiany stylu życia mogą być korzystne w pierwotnej, a tym bardziej we wtórnej profilaktyce
wielu chorób niezakaźnych. W różnych badaniach potwierdzono, że choroby układu sercowonaczyniowego, cukrzyca typu 2, rak, choroby zębów, złamania kości, zaćma, wady
urodzeniowe, otyłość, zespół metaboliczny, depresja lub dysfunkcje seksualne są chorobami,
którym można zapobiegać. Podjęcie działań takich jak np. zaprzestanie palenia tytoniu,
zwiększenie aktywności fizycznej, redukcja masy ciała, spożywanie zdrowych tłuszczów,
zwiększenie ilości spożywanych owoców i warzyw, zastąpienie białego pieczywa przez
produkty pełnoziarniste, ograniczenie spożycia węglowodanów i soli oraz stosowanie diety
niskokalorycznej może zmniejszyć ryzyko wielu chorób.
Interwencje w styl życia pacjenta z perspektywy świadczeniodawców podstawowej opieki
zdrowotnej mają złożony charakter i pochłaniają dużo czasu. Wymagają odpowiedniej wiedzy
i umiejętności w stosowaniu technik behawioralnych i edukacji osób dorosłych. Istnieją
dowody, że interwencje związane ze stylem życia są bardziej korzystne w grupach wysokiego
ryzyka oraz w ramach profilaktyki wtórnej lub trzeciorzędowej. Jednakże dostępne dane
potwierdzają również, że interwencje w styl życia mogą mieć wartość także w profilaktyce
pierwotnej. Lekarze rodzinni oraz współpracujący z nimi członkowie zespołu, w tym
pielęgniarki rodzinne, posiadają zazwyczaj ograniczone możliwości koncentrowania się na
zagadnieniach związanych z interwencją w styl życia pacjenta. Sytuacja ta może jednak się
różnić w zależności od systemu opieki zdrowotnej. W wielu krajach w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej oraz poza nią dostępne są wyspecjalizowane świadczenia ukierunkowane
na zmianę stylu życia. Działania edukacyjne oraz inne interwencje, prowadzone przez
wyspecjalizowanych fizjoterapeutów, dietetyków lub psychologów, są zazwyczaj o wiele
bardziej skuteczne niż w przypadku tych, podejmowanych wyłącznie przez samych lekarzy i
pielęgniarki. Uzyskanie długotrwałych wyników wymaga zazwyczaj powtarzanych i ciągłych
interwencji jak również wzmocnienia motywacji pacjenta. Ta ostatnia cecha jest w dużej
mierze uzależniona od jakości relacji, jaka panuje między lekarzem a pacjentem. Lekarze
rodzinni oraz inni specjaliści zajmujący się podstawową opieką zdrowotną mają do
dyspozycji szeroki wachlarz różnych interwencji. Jednorazowe, fragmentaryczne porady lub
powtarzane porady i zalecenia przekazywane w trakcie wizyt lekarskich są najczęstszym
typem interwencji. Również częste są indywidualne oraz grupowe sesje edukacyjne
prowadzone przez lekarzy lub pielęgniarki. W ich trakcie wykorzystuje się zazwyczaj
drukowane materiały szkoleniowe, które pacjenci mogą zabrać ze sobą do domu. W wielu
systemach opieki zdrowotnej dostępne są kompleksowe programy profilaktyczne
ukierunkowane na ogólne kwestie zdrowotne lub skoncentrowane na poszczególnych
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chorobach. Składają się na nie liczne interwencje, które można wdrażać w trakcie różnych
spotkań w dłuższej perspektywie czasu. Ulotki szkoleniowe, plakaty i broszury są na szeroką
skalę rozprowadzane w większości jednostek opieki zdrowotnej. Coraz częściej wykorzystuje
się również media elektroniczne, takie jak np. krótkie filmy edukacyjne. Dość często dostępne
jest oprogramowanie komputerowe lub materiały internetowe ułatwiające podejmowanie
decyzji. Korzysta z nich w szczególności młodsze pokolenie lekarzy i pielęgniarek.
Przypomnienia elektroniczne, wysyłane w postaci krótkich wiadomości tekstowych lub emaili, są kolejną opcją, dostępną w głównej mierze w programach eksperymentalnych.
Skuteczne interwencje w styl życia wdrażane przez lekarzy rodzinnych i/lub współpracujący z
nimi personel wymagają specyficznej wiedzy, umiejętności oraz postaw, których można i
należy nauczać na wszystkich poziomach edukacji medycznej.
Cele edukacyjne
Pod koniec programu szkoleniowego wykwalifikowani lekarze rodzinni powinni osiągnąć
następujące ogólne i specyficzne cele związane ze stylem życia:
Ogólne:
• Zrozumienie wpływu stylu życia na zdrowie i chorobę.
• Zdobycie wiedzy na temat różnych rodzajów interwencji w styl życia.
• Umiejętność wdrożenia skutecznych interwencji w styl życia na poziomie
społeczności lokalnych.
Specyficzne:
• Postępowanie z głównymi czynnikami ryzyka związanymi ze stylem życia mającymi
wpływ na choroby zakaźne i niezakaźne.
• Umiejętność zidentyfikowania poszczególnych pacjentów, rodzin i grup
wymagających interwencji w ich styl życia i zachowania związane ze zdrowiem.
• Zdolność planowania i wdrażania indywidualnych i grupowych działań edukacyjnych,
samodzielnie oraz we współpracy z członkami zespołu lekarza rodzinnego i
świadczeniodawcami usług specjalistycznych.
• Umiejętność wzmacniania motywacji pacjentów do podejmowania wysiłków w
zakresie wdrażania i kontynuowania korzystnych zmian w stylu życia.
• Monitorowanie zmian w stylu życia.
Zakres tematyczny
W zależności od wyników oceny potrzeb edukacyjnych indywidualnych lub grupowych,
należy uwzględnić następujące tematy, opracowując zawartość kursu szkoleniowego:
• Rodzaje oraz intensywność aktywności fizycznej, wskazania i przeciwwskazania
• Aktywność fizyczna w chorobach przewlekłych (np. chorobach układu sercowonaczyniowego, chorobach płuc) lub w przypadku specyficznych grup pacjentów (np. u
osób w podeszłym wieku, w ciąży itp.)
• Masa ciała i właściwy sposób odżywiania
• Zasady prowadzenia zdrowej diety
• Metody dietetyczne w poszczególnych jednostkach chorobowych (np. nadciśnienie
tętnicze, niewydolność nerek, cukrzyca, choroby przewodu pokarmowego itp.)
• Ograniczenie spożycia alkoholu i ryzykowne picie
• Krótkie interwencje w przypadku uzależnienia od alkoholu, palenia tytoniu,
narkotyków i leków
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Świadczenia psychologiczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Techniki ułatwiające rzucenie palenia
Miękkie i twarde narkotyki oraz ich wpływ na stan zdrowia
Medykalizacja społeczeństwa i nadużywanie leków
Wpływ wywierany przez ostry i przewlekły stres
Skuteczne techniki łagodzenia stresu
Bezpieczny poziom ekspozycji na promieniowanie słoneczne
Ryzykowne zachowania seksualne
Bezpieczeństwo w środowisku domowym
Niebezpieczne warunki pracy
Bezpieczeństwo na drodze
Planowanie zdrowej aktywności w czasie wolnym

Metody dydaktyczne
W celu osiągnięcia celów ogólnych i specyficznych w szkoleniu z zakresu stylu życia, można
zastosować następujące metody szkolenia:
• Praca kliniczna/ćwiczenia pod nadzorem
• Dyskusje
• Uczenie interaktywne z wykorzystaniem technologii informatycznych
• Wykłady
• Przegląd piśmiennictwa
• Odgrywanie ról
• Praca projektowa
• Analiza przypadku
Warunki nauczania
Aby odpowiednio ukształtować kwalifikacje w zakresie interwencji w styl życia oraz wyrobić
umiejętność przełożenia ich na działania praktyczne, szkolenie w tym zakresie powinno być
jak najbardziej praktyczne. Podstawowa wiedza teoretyczna może być przekazywana w
klasycznych warunkach nauczania, jak np. podczas wykładów oraz dyskusji w grupach,
prowadzonych na uniwersytetach lub w innych ośrodkach szkoleniowych. Jednakże
większość szkolenia w tym zakresie powinna mieć miejsce w gabinecie lekarza rodzinnego, w
gabinecie pielęgniarskim lub w domu pacjenta. Wizyty w środowisku, w jakim pacjent żyje
na co dzień, ułatwiają zrozumienie różnych aspektów i przesłanek, jakie kryją się za aktualnie
prowadzonym stylem życia pacjenta i jego rodziny. W celu prowadzenia samodzielnej
edukacji konieczny jest dostęp do bibliotek oraz nowoczesnej techniki komputerowej, w tym
do możliwości przeszukiwania dostępnego piśmiennictwa, opracowywania projektów lub
wykorzystywania materiałów dostępnych w Internecie. Pouczające mogą być wizyty w
wyspecjalizowanych ośrodkach, które zajmują się pomocą we wprowadzaniu zmian w stylu
życia. Jako zajęcia praktyczne można wykorzystać odgrywanie ról lub dyskusje w małych
grupach.

Metody oceny
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Obiektywne sprawdzenie nabytych kwalifikacji w zakresie interwencji w styl życia wymaga
różnych metod oceny, wśród których do najbardziej skutecznych należą:
• Ocena opracowania pisemnego
• Test wielokrotnego wyboru
• Obserwacja bezpośrednia i pośrednia
• Egzamin ustny
• Portfolio, edukacyjne lub refleksyjne
• Samoocena
• Metoda strukturalizowanej odpowiedzi pisemnej
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ŚRODOWISKO Witold Lukas
Informacje ogólne
Wiele wewnętrznych oraz zewnętrznych czynników środowiskowych, spotykanych w domu,
w szkole lub w miejscu pracy, może wywierać wpływ na zdrowie człowieka. Liczne
zagrożenia, związane z rozwojem różnych technologii oraz ich wpływem na środowisko, są
istotnym czynnikiem z punktu widzenia zdrowia publicznego, przyczyniającym się do
wzrostu wskaźników chorobowości i umieralności, zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci.
Mając na uwadze możliwy szkodliwy wpływ różnych czynników środowiskowych, lekarz
rodzinny powinien znaleźć się wśród osób zaangażowanych w działania profilaktyczne,
pomimo że eliminacja większości środowiskowych czynników ryzyka pozostaje właściwie
poza zakresem jego odpowiedzialności.
Zanieczyszczenie powietrza, w tym dymy fabryczne i aerozole, jest szczególnie
odpowiedzialne za skutki o charakterze drażniącym, prozapalnym, alergizującym i
rakotwórczym. W grupie najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń znajduje się
krzemionka i azbest, które wywołują trwałe zmiany w postaci włóknienia pęcherzyków
płucnych, prowadząc do krzemicy, azbestozy lub połączenia tych przewlekłych zmian
patologicznych w obrębie płuc. Poza tym ekspozycja na azbest może prowadzić do rozwoju
określonych typów nowotworów układu oddechowego (jak np. międzybłoniaka opłucnej), o
bardzo niekorzystnym rokowaniu. Również ekspozycja na oleje mineralne i smołę może
aktywować proces karcinogenezy w obrębie tkanki płucnej. Wysoki poziom wysycenia
powietrza atmosferycznego zanieczyszczeniami przemysłowymi, w szczególności w
aglomeracjach miejskich, może prowadzić do przewlekłych zapaleń oskrzeli, rozedmy płuc
oraz innych, podobnych schorzeń układu oddechowego. Zanieczyszczenia powietrza
wywołują często odczyny alergiczne lub przyczyniają się do rozwoju astmy i nasilają objawy
niewydolności oddechowej. Najbardziej niebezpiecznym rodzajem zanieczyszczeń powietrza
jest smog. Zanieczyszczenia powietrza, niezależnie od głównego czynnika ryzyka, jakim jest
palenie tytoniu, przyczyniają się do zwiększenia częstotliwości występowania przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc (POChP). Aktualnie szacuje się, że POChP występuje w niepalącej
części populacji z o wiele większą częstotliwością niż wcześniej przypuszczano. Istotną rolę
w wystąpieniu lub progresji zaburzeń oddechowych przypisuje się również stosowaniu paliw
organicznych (takich jak drewno, węgiel lub zwierzęcy nawóz naturalny), w głównej mierze
w przemyśle rolniczym oraz w gospodarstwach domowych na obszarach wiejskich. W wielu
badaniach naukowych potwierdzono, że toksyczne opary powstające w trakcie spalania
biomasy są głównym czynnikiem odpowiedzialnym za indukcję POChP.
Zanieczyszczenia wody mogą być spowodowane przenikaniem do wód powierzchniowych i
gruntowych różnych substancji chemicznych pochodzących ze ścieków przemysłowych,
rolniczych lub z miejskich wysypisk śmieci. Wiele substancji, jak np. pochodne ropy naftowej
(oleje mineralne i benzyna), pestycydy, związki fosforowe i azotowe pochodzące z nawozów
sztucznych, aromatyczne węglowodory, fenole i wreszcie sole metali ciężkich (w głównej
mierze ołowiu, kadmu i miedzi), ma bardzo toksyczny charakter. Zanieczyszczenia wody
mogą być również spowodowane obecnością wielu patogennych mikroorganizmów. Należą
do nich bakterie, wirusy i wytwarzane przez nie toksyny. Stanowią one duże zagrożenie dla
zdrowia, ponieważ mogą nasilać wiele procesów onkogennych i wywoływać wiele chorób
ogólnoustrojowych, alergii i innych chorób o przewlekłym charakterze. Szczególnie
niebezpiecznym następstwem ich właściwości toksycznych jest akumulacja chemicznych
zanieczyszczeń w organizmach żywych, które zamieszkują obszary wodne (dotyczy to
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głównie ryb). Poza tym, negatywny wpływ na życie człowieka mogą wywierać radioaktywne
zanieczyszczenia wody, które są bardzo istotnym problemem w obszarze Morza Bałtyckiego.
Zanieczyszczenia gleby pochodzące z odpadów przemysłowych lub komunalnych stanowią
kolejne źródło zagrożeń dla zdrowia człowieka. Należy do nich również emisja toksycznych
pyłów i gazów drażniących, pochodzących zwłaszcza z odlewni żeliwa, elektrowni i fabryk
petrochemicznych. Zanieczyszczenia gleby stwierdza się również w sąsiedztwie dróg i
autostrad, gdzie najczęściej dochodzi do akumulacji związków ołowiu. Poza tym poważnym
zagrożeniem dla zdrowia jest hodowla roślin, w tym wszystkich warzyw, prowadzona w
obszarach zanieczyszczonych przez kadm, miedź, rtęć, ołów, pestycydy, detergenty oraz
związki chemiczne zawierające azot.
Istotną rolę odgrywają również czynniki ryzyka związane z wykonywanym zawodem.
Choroby zawodowe układu oddechowego, takie jak pylica płuc, przewlekłe zapalenie
oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc lub rozedma, są wywoływane przez gazy
drażniące oraz inne substancje chemiczne. Określone nowotwory złośliwe, przewlekłe
choroby układu mięśniowo-szkieletowego lub procesy zapalne o podostrym przebiegu (jak
zapalenie kaletek, zapalenie mięśni lub aseptyczna martwica kości) mogą być spowodowane
przez czynniki rakotwórcze obecne w miejscu pracy, do których należy również
promieniowanie jonizujące. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego mogą być
spowodowane uciskiem na nerw. Zaburzenia słuchu wywoływane są przez nadmierny szum i
zbyt wysoki poziom hałasu, a chorobę wibracyjną powoduje używanie wibrujących urządzeń
pneumatycznych. Choroby skóry związane z alergią na nikiel, chrom lub arsen wywoływane
są przez kontakt z tymi pierwiastkami. Za niedokrwistość i zaburzenia krzepliwości krwi
odpowiedzialny jest kontakt z fluorem, węglowodorami alifatycznymi i aromatycznymi. Czas
ekspozycji na określone czynniki związane z wykonywanym zawodem również może mieć
istotny wpływ na zdrowie osób zatrudnionych. 12–17% pracowników, którzy pracują dłużej
niż 55 godzin tygodniowo, jest bardziej podatnych na zaburzenia snu i przemęczenie. Cechują
się również wyższą częstotliwością chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy i
depresji. Stwierdzono również, że praca dłuższa niż 55 godzin tygodniowo ma negatywny
wpływ na funkcje poznawcze u osób dorosłych w średnim wieku, co z kolei zwiększa ryzyko
otępienia po osiągnięciu wieku podeszłego.
Wszystkie rodzaje zaburzeń związanych ze strukturą rodziny i jej funkcjonowaniem mają
negatywny wpływ na rozwój dziecka. Rodziny niefunkcjonujące w sposób prawidłowy
cierpią z powodu braku właściwych systemów wspierania, sztywnych związków między
krewnymi, rozpadu lub zaostrzenia granic związanych z systemem rodziny, braku wyraźnie
zdefiniowanych obowiązków i zakresów pełnionych ról, wciągnięcia dziecka w problemy
życiowe rodziców jak również z powodu braku właściwego systemu wartości lub
marginalizacji wartości podstawowych. Wszystkie te sytuacje mogą prowadzić do zaburzeń
funkcjonowania dziecka i w dużym stopniu nastolatków, zarówno w obrębie grup
rówieśniczych, jak i w szkole. Niestety często zdarza się, że w szkole niektórzy uczniowie są
z różnych powodów napiętnowani, co może nasilać określone zachowania o charakterze
rywalizacji lub agresji. Ponadto potrzeby wielu poszczególnych uczniów mogą być
zaniedbywane i może dochodzić do zachowań gwałtownych, wczesnego narażenia na
substancje psychoaktywne oraz pojawienia się problemu wczesnej inicjacji seksualnej. To z
kolei prowadzi do pojawienia się różnych rodzajów fobii szkolnych, depresji okresu
dojrzewania i niekiedy do prób samobójczych, jak również do rozprzestrzeniania się chorób
przenoszonych drogą płciową, a w tym: zakażeń chlamydiami, rzeżączki, kiły oraz zakażeń
wirusowych takich jak HIV, HCV lub HBV.
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Środowisko domowe stanowi najczęstsze źródło czynników ryzyka, nie tylko bezpośrednio
lub pośrednio związanych z zagrożeniami dla zdrowia przez choroby cywilizacyjne, ale
również skorelowanych z różnymi uzależnieniami natury behawioralnej. Agresywnie
promowany tak zwany nowoczesny styl życia bardzo często prowadzi do zaburzeń w
relacjach międzyludzkich. Może to często być przyczyną zaburzeń depresyjnych, uzależnienia
od substancji psychoaktywnych i pojawiania się zachowań szkodliwych, a w następstwie
prowadzić do uzależnienia od alkoholu, leków, jedzenia lub nawet od rzeczywistości
wirtualnej w Internecie.
Internet opanował cały świat i przynosi wiele korzyści swoim użytkownikom. Jednakże
charakteryzuje się też wieloma cechami negatywnymi. Niektóre osoby są nadmiernie
pochłonięte korzystaniem z Internetu i mogą niekiedy nie być w stanie kontrolować tej
czynności, narażając na szwank swoje zdrowie, relacje międzyludzkie i stosunki w pracy.
Aktualnie przyjęta jest koncepcja „uzależnienia od Internetu” (ang. Internet addiction – IA)
mająca tłumaczyć zjawisko niekontrolowanego i destrukcyjnego korzystania z tej technologii.
Objawy są porównywalne z kryteriami stosowanymi w rozpoznawaniu innych typów
uzależnień, a w wielu badaniach zdefiniowano uzależnienie od Internetu jako zaburzenie
kontroli impulsów (popędów), które ze względu na pokrywające się kryteria najlepiej da się
porównać z patologiczną skłonnością do hazardu. Uzależnienie od Internetu jest przykładem
jednego z „zaburzeń cywilizacyjnych” związanych z dostępną dla wszystkich kulturą,
napędzaną przez nowoczesną technologię. Lekarze rodzinni i podstawowa opieka zdrowotna
są często nieprzygotowani, aby odpowiednio radzić sobie z tym problemem, zwłaszcza że
objawy uzależnienia od wirtualnej sieci mogą być dobrze maskowane. Zgodnie z danymi
uzyskanymi w badaniu Stanford University School of Medicine Study, jeden na ośmiu
obywateli USA cierpi na uzależnienie od Internetu, 14% respondentów stwierdziło, że trudno
jest im nie korzystać z Internetu przez kilka dni, a 8,2% odpowiedziało, że Internet jest dla
nich środkiem umożliwiającym ucieczkę od rzeczywistego świata.
Określeniem o szerszym znaczeniu niż uzależnienie od Internetu jest patologiczne korzystanie
z mediów elektronicznych (ang. PUEM – pathological use of electronic media). Jest to
potencjalnie szkodliwe zaburzenie adaptacyjne, związane z zaburzeniami kontroli impulsów o
wyraźnej komponencie afektywnej. Lekarze powinni określić, czy objawy IA lub PUEM
występujące u pacjenta są manifestacją prawidłowo rozpoznanego, istniejącego schorzenia,
jak np. zaburzenia dwubiegunowego, zaburzeń o charakterze głębokiej depresji, schizofrenii,
zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych czy innych problemów natury psychofizycznej. Należy
zwrócić uwagę na to, „co pojawiło się jako pierwsze” (np. czy u pacjenta pojawiły się
najpierw objawy depresji, po których doszły objawy PUEM? Czy może depresję rozpoznano
dopiero po tym, jak pojawiły się objawy PUEM?). Wiele łagodnych przypadków
nadmiernego korzystania z Internetu, zwłaszcza u młodych pacjentów z rozwojowymi
zaburzeniami adaptacyjnymi, może być traktowanych jako „problemy związane z określoną
fazą życia”.
Cele edukacyjne
Ukończenie tej części programu szkoleniowego, dotyczącego czynników środowiskowych,
powinno umożliwić lekarzowi rodzinnemu osiągnąć następujące cele nauki:
Ogólne:
• Odświeżenie i poszerzenie wiedzy o negatywnym wpływie zagrożeń środowiskowych
na zdrowie fizyczne i umysłowe.
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•

Nabycie umiejętności diagnostycznych, umożliwiających rozpoznawanie wpływów
środowiskowych na zdrowie osób w okresie dojrzewania.
Poprawa umiejętności praktycznych związanych z wdrażaniem interwencji mających
na celu wyeliminowanie środowiskowych czynników ryzyka.

Specyficzne:
• Umiejętność określenia źródeł informacji dotyczących kwestii związanych z lokalną
ekologią i zanieczyszczeniami.
• Zrozumienie roli różnych podmiotów (szkół, pracodawców, władz lokalnych) w
ochronie i utrzymywaniu zdrowego środowiska.
• Zrozumienie roli zagrożeń spotykanych w domu, pracy i w szkole.
• Promowanie strategii zdrowotnych w celu poprawy działań na poziomie rodziny i
społeczności zapobiegających zagrożeniom środowiskowym.
• Umiejętność opracowania zindywidualizowanego planu terapii, w tym na poziomie
behawioralnym, poznawczym, fizykalnym i emocjonalnym, dotyczącego
patologicznego korzystania z mediów elektronicznych.
• Zdolność znalezienia powiązań między objawami uzależnienia od Internetu a
zaburzeniami nastroju, kontroli impulsów oraz uzależnieniem od alkoholu i od
substancji chemicznych.
Zakres tematyczny
Tematy, które wymieniono poniżej, powinny znaleźć się w treściach edukacyjnych
związanych ze środowiskowymi czynnikami ryzyka dla zdrowia:
• Zanieczyszczenia środowiska
• Zanieczyszczenia wody
• Zanieczyszczenia gleby
• Zaburzenia i choroby związane z zanieczyszczeniami
• Alergie
• Zawodowe czynniki ryzyka i choroby zawodowe
• Zdrowe środowisko pracy
• Szkoły promujące zdrowie
• Negatywne czynniki związane z systemem szkolnictwa
• Patologiczne korzystanie z Internetu
• Negatywny wpływ środowiska domowego
• Nieprawidłowości w strukturze i funkcjonowaniu rodziny
Metody dydaktyczne
Dostępnych jest wiele różnych metod edukacyjnych, umożliwiających przekazywanie wiedzy
na temat środowiskowych czynników ryzyka. Do najbardziej skutecznych należą:
• Prezentacja multimedialna
• Wykłady
• Analiza przypadku
• Warsztaty
• Uczenie interaktywne z wykorzystaniem technologii informatycznych
• Dyskusje
Warunki nauczania
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Nauczanie o metodach identyfikacji czynników środowiskowych mających wpływ na stan
zdrowia pacjenta powinno mieć charakter praktyczny i polegać na krótkim wykładzie
teoretycznym (krótkie wprowadzenie), a następnie na ćwiczeniach praktycznych w formie
warsztatów. Lekarze rodzinni powinni zdobywać wiedzę na temat narzędzi diagnostycznych
(w tym różnych ankiet i kwestionariuszy), których będą osobiście używać. Ten rodzaj
zdobywania wiedzy powinien być prowadzony w specjalnych ośrodkach szkoleniowych dla
lekarzy rodzinnych lub ewentualnie można je prowadzić w warunkach praktyki lekarza
rodzinnego, jako jedną z form ciągłej edukacji medycznej (ang. CME – continuous medical
education) związanej z rozwojem zawodowym. Tę działalność edukacyjną można również
prowadzić poprzez spotkania grup rówieśniczych.
Metody oceny
Obiektywne sprawdzenie nabytych kwalifikacji w zakresie umiejętności identyfikacji i
zwalczania środowiskowych czynników ryzyka wymaga różnych metod oceny, spośród
których do najbardziej skutecznych należą:
• Samoocena
• Egzamin ustny
• Test wielokrotnego wyboru
• Portfolio, edukacyjne lub refleksyjne
Piśmiennictwo:
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders. 4th ed. Washington DC: American Psychiatric Press Inc., 2004.
2. Bergdahl IA et al. Increased mortality in COPD among construction workers exposed
to inorganic dust. Eur Respir J 2004;23:402-6.
3. Block JJ. Issues for DSM-V: internet addiction. Am J Psychiatry 2008;165:306-7.
4. Ghaemi SN. The Concepts of Psychiatry. A Pluralistic Approach to the Mind and
Mental Illness. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003.
5. Pies R. Major depression after recent loss is major depression – until proved
otherwise. Psychiatr Times 2008;25:6-9.
6. Sundeep SS, Barnes PJ. Chronic obstructive pulmonary disease in non-smokers.
Lancet 2009;374:733-43.
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BADANIA PRZESIEWOWE (SKRINING) Vasiliki Garmiri
Informacje ogólne
W ciągu ostatnich dwudziestu lat jesteśmy świadkami rosnącego zapotrzebowania na badania
przesiewowe, za których przeprowadzanie odpowiedzialni stają się lekarze rodzinni. W wielu
krajach brak jest ustalonego na szczeblu centralnym zakresu tych badań. Również środki i
zasoby przeznaczane na powyższy cel nie są do końca określone. Sytuacja taka prowadzi do
traktowania skriningu nieco dowolnie. Występują znaczne różnice w zakresie i sposobie
realizacji badań w poszczególnych praktykach, a programy są w dużym stopniu nie do końca
jasno sprecyzowane. Potwierdzono, że prowadzone na żądanie, okazjonalne kontrolowanie
stanu zdrowia jest procedurą o wątpliwej skuteczności. Natomiast o wiele bardziej efektywne
okazały się regularne, systematycznie wykonywane badania przesiewowe całych populacji, w
których wykorzystuje się interwencje o udowodnionej skuteczności. W 1970 roku
profilaktyka stała się jednym z głównych elementów opieki w praktyce lekarzy rodzinnych w
Wielkiej Brytanii. Przyczynił się do tego Hart, który stwierdził, że badania przesiewowe w
kierunku podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi realizowane w ramach praktyki lekarzy
rodzinnych są wykonalne i przynoszą korzystne efekty. Dodatkowo Royal College of General
Practitioners uznał, że opieka polegająca na podejmowaniu kroków zapobiegawczych jest
kluczowym elementem praktyki klinicznej.
W przypadku podstawowej opieki zdrowotnej można wydzielić dwie główne kwestie.
Pierwszą jest poprawa wdrażania programów o udowodnionej skuteczności, np. badań
przesiewowych w kierunku wykrywania raka piersi czy raka szyjki macicy. W wielu krajach
europejskich są one regulowane na poziomie państwowym. Drugą kwestią jest
opracowywanie i zapewnianie narodowej struktury dla programów prewencyjnych, np.
odnośnie do chorób układu sercowo-naczyniowego i schorzeń związanych z paleniem tytoniu.
W obliczu ogromnej ilości publikowanych wyników badań oraz analiz przeglądowych
dotyczących procedur przesiewowych realizowanych w różnych dziedzinach klinicznych,
lekarze rodzinni często czują się zagubieni i mają duże wątpliwości, które z nich stosować w
praktyce. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy różne jednostki lub
organizacje odpowiedzialne za publikowanie wytycznych i zaleceń dochodzą do
przeciwstawnych wniosków. Wiele z nich ignoruje lub pomija dowody dotyczące korzyści,
zagrożeń i kosztów związanych z proponowanymi działaniami. Możliwości zastosowania w
praktyce publikowanych rekomendacji są często nierealne z powodu zaniedbywania kwestii
dostępności zasobów w całym systemie opieki zdrowotnej, a w szczególności w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej. Istnieje pilna potrzeba opracowania narodowych uzgodnień
dotyczących potencjalnych programów badań przesiewowych, popartych badaniami
naukowymi, które będą zrozumiałe dla pacjentów oraz wykonalne dla świadczeniodawców
opieki zdrowotnej.
Wdrażanie skutecznych programów badań przesiewowych wymaga wspólnych ram
organizacyjnych w obrębie podstawowej opieki zdrowotnej. Należą do nich:
• rejestr chorób,
• dokładne rejestry pacjentów,
• centra informatyczne umożliwiające przechowywanie i analizę danych,
• system kontroli,
• opieka zdrowotna nad całą populacją,
• równa dostępność do świadczeń,
• system kontroli jakości.
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Ponadto, aby skutecznie prowadzić badania przesiewowe w warunkach podstawowej opieki
zdrowotnej, należy mieć na uwadze zasady wczesnego rozpoznawania chorób, takie jak:
• Choroba musi stanowić istotny problem zdrowotny.
• Istnieje możliwość rozpoznania wczesnego stadium objawowego lub fazy utajonej.
• Dostępne są odpowiednie testy lub badania przesiewowe.
• Testy i badania są możliwe do zaakceptowania przez populację, która ma być poddana
badaniom przesiewowym.
• Dostępne są badania umożliwiające postawienie ostatecznego rozpoznania.
• Przyjęty jest schemat leczenia osób z danym schorzeniem oraz ustalone postępowanie.
• Koszty badań przesiewowych, wyszukania przypadków, rozpoznawania i terapii są
wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia i zbilansowane w całym systemie
opieki zdrowotnej.
• Naturalny przebieg choroby, w tym okres rozwoju od fazy bezobjawowej do jawnej
choroby, został dokładnie poznany.
• Wyszukiwanie przypadków jest procesem ciągłym, a nie jednorazowym.
Do potencjalnych przeszkód wdrożenia metod przesiewowych należą:
• Brak akceptacji ze strony pacjentów
• Słaba dostępność metody lub testu
• Nieścisłości w rejestrach pacjentów
• Słaba jakość badań przesiewowych i działań interwencyjnych
• Niejednorodność geograficzna
• Brak czasu i motywacji
• Nieodpowiednia infrastruktura
• Brak zainteresowania polityków
• Słaba współpraca z pacjentem
• Niewłaściwa postawa lekarzy rodzinnych
Każdy członek społeczności lokalnej odwiedza swojego lekarza rodzinnego, a średnia liczba
wizyt na statystycznego pacjenta to cztery w roku. Te spotkania i konsultacje stanowią okazję,
aby zaprosić daną osobę do wzięcia udziału w programie badań przesiewowych. Jednakże
same w sobie, przypadkowe i okazjonalne kontakty nie są skuteczną metodą włączania
pacjentów do działań profilaktycznych. Należy stworzyć dodatkowe procedury wspierające
program oraz odpowiednio zorganizować schemat pracy w praktyce.
W wyborze pacjentów we wszystkich programach badań przesiewowych wykorzystuje się
rejestry populacji. Duże znaczenie ma określenie standardów jakości w prowadzeniu
rejestrów oraz działaniach interwencyjnych. Udział personelu pielęgniarskiego w takich
zorganizowanych programach wyraźnie poprawia skuteczność badań przesiewowych.
Istnieją niepodważalne dowody, że badania przesiewowe i działania interwencyjne
prowadzone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej są wartościową i uzasadnioną
ekonomicznie metodą redukowania na przykład wskaźników umieralności z powodu chorób
układu sercowo-naczyniowego. Niemniej jednak podczas precyzowania celów i zasad
odpowiednich programów na poziomie krajowym pod uwagę powinny być brane koszty oraz
zasoby, jakimi dysponuje służba zdrowia. Kolejne istotne warunki to rejestry chorób, systemy
zapewnienia jakości, audyty i procedury kontrolne. Wszystkie programy badań
przesiewowych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej cechują się wspólnymi elementami
organizacyjnymi, które wymagają planowania i wdrożenia. Konieczne jest także stworzenie
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podstaw prawnych na szczeblu krajowym ułatwiających skuteczną realizację badań
przesiewowych.
Cele edukacyjne
Po zakończeniu programu szkoleniowego w zakresie badań przesiewowych lekarze rodzinni
powinni osiągnąć następujące ogólne i specyficzne cele:
Ogólne:
• Zrozumienie podstawowych wymagań, jakie powinny spełniać badania przesiewowe
realizowane w podstawowej opiece zdrowotnej.
• Poszerzenie wiedzy na temat różnych technik prowadzenia badań przesiewowych.
• Nabycie umiejętności stosowania tych technik jako elementu działań
profilaktycznych.
Specyficzne:
• Umiejętność zidentyfikowania poszczególnych pacjentów, rodzin i grup
wymagających badań przesiewowych.
• Umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi w badaniach przesiewowych.
• Umiejętność oceny programu badań przesiewowych.
• Umiejętność połączenia programu badań przesiewowych z możliwościami
terapeutycznymi dostępnymi w ramach systemu opieki zdrowotnej.
Zakres tematyczny
Na podstawie oceny potrzeb indywidualnych lub grupowych, w przygotowaniu modułów
szkoleniowych należy uwzględnić tematy wymienione poniżej:
• Procedury badań przesiewowych w chorobach przewlekłych (np. POChP, cukrzyca
typu 2, nadciśnienie tętnicze itp.)
• Procedury badań przesiewowych w różnych typach chorób nowotworowych
• Podstawy prawne i krajowe programy badań przesiewowych
• Organizacja badań przesiewowych w praktyce lekarza POZ/lekarza rodzinnego
• Praca w zespołach zajmujących się kwestiami zdrowotnymi (np. pielęgniarki, położne,
pracownicy socjalni itp.)
• Narzędzia wykorzystywane w badaniach przesiewowych
• Techniki komunikacji (kampanie, ulotki, spoty w TV, plakaty itp.)
• Procedura kontroli jakości programów badań przesiewowych
Metody dydaktyczne
Aby osiągnąć cele ogólne i specyficzne w ramach szkolenia dotyczącego badań
przesiewowych, najskuteczniejszymi metodami edukacyjnymi są:
• Praca kliniczna/ćwiczenia pod nadzorem
• Dyskusje
• Wykłady
• Seminaria
• Przegląd piśmiennictwa
• Odgrywanie ról
• Praca projektowa
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Warunki nauczania
Aby poprawić kwalifikacje lekarzy w zakresie badań przesiewowych oraz umiejętności
wdrażania ich w codziennej praktyce, w trakcie edukacji należy wykorzystywać metody
interaktywne i wymagające czynnego uczestnictwa osób szkolonych. Metody te powinny być
możliwie jak najbardziej praktyczne. Podstawowa wiedza teoretyczna może być
przekazywana w klasycznych warunkach nauczania, jak np. podczas wykładów i w ramach
grup dyskusyjnych, prowadzonych na uniwersytetach lub w innych ośrodkach szkoleniowych.
Jednakże większa część kształcenia powinna odbywać się w gabinecie lekarza rodzinnego, w
gabinecie pielęgniarki lub w domu pacjenta. Wizyty w środowisku codziennego życia
pacjentów mogą ułatwić zrozumienie różnych aspektów warunkujących styl życia danej
osoby oraz jego rodziny. Dla sprawnego prowadzenia samodzielnej edukacji, polegającej
m.in. na przeszukiwaniu dostępnego piśmiennictwa, opracowywaniu projektów lub realizacji
szkolenia na odległość z wykorzystaniem Internetu, wymagany jest dostęp do bibliotek i
nowoczesnych technik komputerowych. Pouczające mogą być wizyty w specjalistycznych
ośrodkach prowadzących programy badań przesiewowych. Z kolei odgrywanie ról lub nawet
dyskusje w niewielkich grupach mogą się odbywać w gabinecie lekarza rodzinnego.
Metody oceny
Obiektywne sprawdzenie nabytych kwalifikacji w zakresie badań przesiewowych wymaga
różnych metod oceny, wśród których do najbardziej właściwych należą:
• Test wielokrotnego wyboru
• Obserwacja bezpośrednia
• Obserwacja pośrednia
• Egzamin ustny
• Ocena wykonania zadań
• Portfolio, edukacyjne lub refleksyjne
• Samoocena
• Strukturalizowana odpowiedź pisemna
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POSTĘPOWANIE W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH Athanasios
Symeonidis, Dimitris Karanasios
Informacje ogólne
Globalny profil zachorowań ulega gwałtownym przemianom. Choroby przewlekłe są to
choroby o długim czasie trwania i zasadniczo cechują się powolnym postępem. Pomimo że
choroby te występują we wszystkich grupach wiekowych, to najczęściej dotyczą osób w
podeszłym wieku.
Choroby przewlekłe, takie jak choroby serca, udary, rak, przewlekłe choroby układu
oddechowego i cukrzyca, są w dużej mierze główną przyczyną wysokich wskaźników
umieralności na całym świecie. Inne przewlekłe schorzenia (np. choroba zwyrodnieniowa
stawów, otępienie w przebiegu choroby Alzheimera), mimo że nie są śmiertelne, mogą
prowadzić do powikłań, które skracają okres przeżycia o kilka lat i istotnie pogarszają jakość
życia. Zgodnie z danymi podawanymi przez WHO i na przekór powszechnie panującym
poglądom, choroby te nie dotykają tylko mężczyzn w krajach o wysokich przychodach. 80%
zgonów spowodowanych chorobami przewlekłymi stwierdza się w krajach o niskich lub
średnich przychodach i dotyczy to w porównywalnym stopniu mężczyzn i kobiet. Kolejnym
niekorzystnym czynnikiem jest fakt, że choroby przewlekłe odpowiadają za około 60%
wszystkich zgonów. Coraz więcej osób umiera z powodu tych chorób, a kolejne miliony
cierpią z powodu różnego stopnia niepełnosprawności. Przypuszcza się, że do 2020 roku
udział chorób przewlekłych wśród wszystkich przyczyn zgonów wzrośnie do 73%, a w
przypadku globalnego wskaźnika obciążenia chorobami aż do 60%. Cztery z najczęściej
występujących chorób przewlekłych – choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD), rak,
przewlekła obturacyjna choroba płuc i cukrzyca typu 2 – wiążą się z częstymi czynnikami
ryzyka, które można modyfikować. W szczególności dotyczy to nadciśnienia tętniczego,
wysokiego stężenia cholesterolu we krwi, nadwagi i związanych z nimi behawioralnych
czynników ryzyka, takich jak: niezdrowa dieta, niska aktywność fizyczna i palenie tytoniu.
Jedynie pięć przewlekłych chorób – nadciśnienie tętnicze, choroby serca, cukrzyca, astma i
zaburzenia nastroju – odpowiada za prawie połowę kosztów generowanych w opiece
zdrowotnej USA. Wraz z postępującym starzeniem się populacji oraz wzrostem
współczynników występowania oraz kosztów generowanych przez choroby przewlekłe, coraz
wyraźniej widać, że obecny system opieki zdrowotnej, ukierunkowany w głównej mierze na
leczenie ostrych przypadków, jest źle przystosowany do zapewnienia optymalnej opieki, w
której głównym celem jest profilaktyka, a nie terapia. Ważną kwestią jest skoncentrowanie się
na zapobieganiu rozwojowi chorób, jak również na redukcji stopnia potencjalnych powikłań,
nie tylko u pacjentów, którzy odwiedzają swoich lekarzy rodzinnych, ale w całej populacji,
która znajduje się pod ich opieką. Takie podejście zmniejsza konieczność ostrych interwencji
w przyszłości i umożliwia pacjentom zachowanie niezależności oraz utrzymanie stanu
zdrowia tak długo, jak to tylko jest możliwe.
Obciążenie chorobami przewlekłymi jest ogromne, a tradycyjne metody świadczenia opieki
zdrowotnej są nieodpowiednie w odniesieniu do istniejących potrzeb. Adekwatne
postępowanie z chorobami przewlekłymi stało się nową strategią leczenia tej grupy chorób.
Na podstawie wcześniej przeprowadzonych, systematycznych badań przeglądowych
dotyczących programów postępowania w chorobach przewlekłych, postępowanie takie w
warunkach klinicznych definiuje się jako zorganizowane, proaktywne, wieloelementowe,
zorientowane na pacjenta podejście do świadczenia opieki zdrowotnej, która dotyczy
wszystkich członków określonej populacji, u których rozpoznano specyficzne jednostki
chorobowe (lub subpopulacji zagrożonej specyficznymi czynnikami ryzyka). Opieka skupia
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się na całym spektrum chorób i towarzyszących im powikłań oraz profilaktyce mogących się
rozwinąć zaburzeń.
Istnieją potencjalne bariery praktyczne, uzależnione od poszczególnych lekarzy i zespołów
leczących, do których należą czynniki takie jak poziom kultury w praktyce, motywacja,
nastawienie, brak wystarczającej ilości czasu, brak wyposażenia, nieodpowiednia
infrastruktura lub niewłaściwe procesy administracyjne. Opracowano cały wachlarz strategii
właściwego postępowania w chorobach, umożliwiających redukcję barier w świadczeniu
opieki. Wiele z nich zawiera w sobie koncepcje samodzielnego radzenia sobie oraz
interwencji na poziomie behawioralnym. Niektóre modele koncentrują się na świadczeniu
zintegrowanej opieki z wykorzystaniem zespołów oraz personelu nielekarskiego, jak np.
personelu pielęgniarskiego, pracowników ośrodków zdrowia, osób promujących zdrowie oraz
osób odpowiedzialnych za szkolenie lub innych pracowników pomagających osobom
potrzebującym. Istnieje rosnąca tendencja do świadczenia usług w warunkach domowych,
ambulatoryjnych lub w gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej.
Idealnie byłoby, gdyby postępowanie w chorobach przewlekłych stało się kompleksowym i
wszechstronnym programem, ukierunkowanym na pacjenta, oferowanym w warunkach
podstawowej opieki zdrowotnej. W niektórych krajach (np. w Wielkiej Brytanii) powstają
specjalne minikliniki działające w ramach gabinetu lekarza rodzinnego, gdzie zasadniczą rolę
odgrywają pielęgniarki specjalistyczne. W innych skoordynowanych modelach opieki
znaczącą rolę wspomagającą spełniają specjaliści. W odróżnieniu od tych modeli, oferowane
są także zdecydowanie odmienne, komercyjne programy postępowania z chorobami w postaci
gotowych i opracowanych interwencji. Nie są one zintegrowane z podstawową opieką
zdrowotną, w dużej mierze są przedsięwzięciami nastawionymi na zysk i są propagowane
wśród pracodawców oraz w specjalnych planach zdrowotnych, jako strategie ograniczające
koszty. Dzięki zaawansowanym systemom informatycznym, zwłaszcza za pomocą telefonów,
poczty i Internetu, skupiają uwagę na edukacji pacjentów oraz na bardziej skutecznych
sposobach radzenia sobie z chorobami przez samych pacjentów. Rozrastający się przemysł
medyczny pojawił się w wyniku niezadowalającej jakości opieki nad pacjentami z chorobami
przewlekłymi w warunkach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Za ten
problem odpowiedzialnych jest wiele czynników, w tym nieodpowiednie wyszkolenie i
przygotowanie praktyk lekarskich do zespołowego leczenia chorób przewlekłych, zbyt niski
zwrot kosztów opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi, brak czasu i brak
odpowiedniej technologii informatycznej.
Liczne publikacje dowodzą, że skutecznym rozwiązaniem, które mogłoby umożliwić
spełnienie potrzeb przewlekle chorych pacjentów, jest poprawa jakości świadczenia usług z
zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Potwierdzono również, że wysokiej jakości opieka
nad pacjentami przewlekle chorymi jest trudna do osiągnięcia w warunkach POZ, kiedy
system skupiony jest na leczeniu chorób o ostrym przebiegu. Uważa się, że opieka nad
pacjentami przewlekle chorymi może zostać poprawiona, jeżeli w systemach świadczenia
usług zdrowotnych udałoby się rozwinąć podstawową opiekę zdrowotną z podkreśleniem
kompleksowości i lepszej koordynacji świadczeń. Poza tym, badania dotyczące reguł
rządzących POZ potwierdzają opinię, że opieka na tym poziomie może charakteryzować się
wysoką jakością i efektywnością. Wyniki wielu innych badań sugerują, że jakość opieki w
chorobach przewlekłych może być poprawiona dzięki bodźcom natury finansowej, systemowi
finansowania per capita, dostępności do infrastruktury internetowej oraz większemu
wykorzystaniu profesjonalistów opieki zdrowotnej z branży pozamedycznych.
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Uzyskanie pożądanych wyników wymaga zaangażowania, ekspertyz i odpowiednich
funduszy, a także infrastruktury, do której należą bazy danych w postaci elektronicznej,
rejestry chorób, systemy wspomagania decyzji, metody doradzania pacjentom oraz materiały
wspomagające samodzielną kontrolę choroby. Zasoby finansowe nie są wystarczające w
większości praktyk podstawowej opieki zdrowotnej. Niedofinansowanie praktyk przez
płatników prywatnych i państwowych nie ułatwia poprawy koordynacji i jakości opieki nad
pacjentami chorującymi na choroby przewlekłe. Przykładem inicjatyw na poziomie
systemowym, będących aktualnie tematem dyskusji, jest wdrażanie systemów technologii
informatycznej (IT) w podstawowej opiece zdrowotnej. Jak wykazały doświadczenia Wielkiej
Brytanii i Nowej Zelandii, metoda ta jest najskuteczniejsza w połączeniu z zaangażowaniem
samych pacjentów. Kluczowe znaczenie mają także modele polegające na wsparciu
finansowym oraz mechanizmy zapewnienia kontroli jakości.
Optymalny sposób postępowania z chorobami przewlekłymi ma złożony charakter, zwłaszcza
w przypadku pacjentów z wieloma chorobami o długotrwałym przebiegu. Najlepiej sprawdza
się model z dobrze wyszkolonymi lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej,
współpracującymi ściśle z innymi specjalistami w ramach pracy zespołowej. Decyzje
dotyczące choroby muszą być indywidualnie dopasowane do pacjenta i zgodne z jego
potrzebami. Lekarze rodzinni powinni zawsze uwzględniać specyficzny kontekst rodzinny i
miejsce pacjenta w społeczności lokalnej.

Cele edukacyjne
Wykwalifikowani lekarze rodzinni powinni osiągnąć następujące ogólne i specyficzne cele
związane z postępowaniem w chorobach przewlekłych:
Ogólne:
• Zrozumienie znaczenia chorób przewlekłych, ich następstw medycznych oraz
czynników związanych z jakością życia pacjentów i powiązanych czynników natury
ekonomicznej i społecznej.
• Zapoznanie się z kilkoma modelami postępowania w chorobach przewlekłych.
• Opanowanie umiejętności opracowywania i wdrażania strategii opartych na
wartościowych badaniach naukowych, umożliwiających zapobieganie powikłaniom i
osiągnięcie jak najlepszych wyników w opiece nad pacjentami z chorobami
przewlekłymi.
Specyficzne:
• Umiejętność zidentyfikowania wczesnych etapów chorób przewlekłych.
• Umiejętność zastosowania interwencji opóźniających pojawienie się powikłań i
przedłużających życie pacjenta.
• Zachęcanie pacjentów do udziału w samodzielnym radzeniu sobie z chorobami
przewlekłymi.
• Wiedza na temat głównych świadczeniodawców w ramach opieki zdrowotnej oraz
innych podmiotów zajmujących się opieką, które mogą pomagać pacjentom z
chorobami przewlekłymi.
• Umiejętność określenia braków w jakości opieki nad pacjentami z chorobami
przewlekłymi w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej.
• Zdolność do koordynowania opieki i współpraca ze specjalistami oraz innymi
podmiotami zapewniającymi opiekę zdrowotną.
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•
•

Umiejętność korzystania z medycznych danych elektronicznych, rejestrów chorób,
systemów wspomagania decyzji i wyszukiwania pacjentów.
Identyfikowanie pacjentów z wieloma chorobami przewlekłymi oraz ścisła
współpraca z innymi świadczeniodawcami.

Zakres tematyczny
W zależności od wyników oceny indywidualnych lub grupowych potrzeb edukacyjnych w
programach szkoleniowych należy brać pod uwagę tematy, które wymieniono poniżej:
• Techniki profilaktyki wtórnej i trzeciorzędowej
• Współchorobowość, wielochorobowość oraz określanie stopnia złożoności przypadku
każdego pacjenta
• Wytyczne leczenia pacjentów przewlekle chorych opracowane na podstawie
wartościowych badań naukowych
• Strategie postępowania skoncentrowane na promocji zdrowia (np. zdrowa dieta,
zaprzestanie palenia i regularne ćwiczenia fizyczne)
• Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji
• Kliniczne systemy informacyjne udostępniające dane o chorobach przewlekłych na
poziomie indywidualnym i populacyjnym
• Koordynacja opieki podstawowej i specjalistycznej
• Systemy kierowania do jednostek społecznych pomagających pacjentom w radzeniu
sobie z chorobami przewlekłymi
• Samodzielne radzenie sobie przez pacjentów z chorobami przewlekłymi
• Podział zakresu odpowiedzialności oraz opieka zespołowa w chorobach przewlekłych
• Prowadzenie kontroli u przewlekle chorych pacjentów
Metody dydaktyczne
Poniżej wymieniono najskuteczniejsze metody edukacyjne pomagające uzyskać cele
programów szkoleniowych dotyczących postępowania z chorobami przewlekłymi:
• Warsztaty
• Praca kliniczna/ćwiczenia pod nadzorem
• Obserwacja
• Uczenie interaktywne z wykorzystaniem technologii informatycznych
• Uczenie w oparciu o problem
• Przegląd piśmiennictwa
• Odgrywanie ról
• Dyskusje w zespole praktyki
• Wykłady
Warunki nauczania
Aby udoskonalać kwalifikacje w zakresie postępowania w chorobach przewlekłych oraz
poprawiać umiejętności wdrażania ich w codziennej praktyce, szkolenia oraz ćwiczenia w
tym zakresie powinny wykorzystywać metody interaktywne i wymagające czynnego
uczestnictwa osób szkolonych oraz być jak najbardziej praktyczne. Nauczanie teoretyczne
może być prowadzone w każdym ośrodku szkoleniowym, takim jak szpital, ośrodek zdrowia
czy uniwersytet, podczas wykładów, dyskusji lub debat. Dodatkowo powinna istnieć
możliwość przeszukiwania dostępnego piśmiennictwa w bibliotekach. Stosując techniki
komputerowe można też realizować samodzielną edukację. Praktyczna część programu
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szkoleniowego powinna mieć miejsce w praktykach indywidualnych, praktykach grupowych
(ośrodkach zdrowia), gabinetach pielęgniarskich. Możliwa jest również ich realizacja w
domach pacjentów podczas wizyt lekarskich.
Metody oceny
Obiektywne sprawdzenie nabytych kwalifikacji w zakresie postępowania z chorobami
przewlekłymi wymaga różnych metod oceny, wśród których do najbardziej skutecznych
należą:
• Ocena opracowania pisemnego
• Test wielokrotnego wyboru
• Obserwacja bezpośrednia
• Obserwacja pośrednia
• Egzamin ustny
• Samoocena
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INTERWENCJE O CHARAKTERZE PREWENCYJNYM Jūratė Klumbienė
Informacje ogólne
Największe możliwości redukcji obciążenia chorobami leżą w prewencji (profilaktyce).
Polega ona na opóźnieniu lub wyeliminowaniu określonych chorób i stanów patologicznych
poprzez zastosowanie interwencji o udowodnionej skuteczności. Cztery poziomy działań
zapobiegawczych dotyczące różnych faz rozwoju choroby określa się jako prewencję
(profilaktykę) wczesną (ang. primordial), pierwotną, wtórną i trzeciorzędową. Celem
wczesnej profilaktyki jest zapobieganie pojawieniu się i utrwaleniu społecznych,
ekonomicznych i kulturowych wzorców stylu życia, o których wiadomo, że przyczyniają się
do podwyższenia ryzyka chorób. Celem profilaktyki pierwotnej jest zapobieganie chorobom
poprzez kontrolowanie określonych ich przyczyn i czynników ryzyka. Interwencje
podejmowane w ramach profilaktyki pierwotnej mogą być ukierunkowane albo na całą
populację (strategia populacyjna), albo na osoby zagrożone wysokim ryzykiem (strategia
wysokiego ryzyka). Profilaktyka wtórna ma na celu zredukowanie poważnych następstw
chorób poprzez ich wczesne rozpoznawanie i odpowiednie leczenie. Profilaktyka
trzeciorzędowa nakierowana jest na zmniejszenie wpływu powikłań i progresji rozpoznanej
już choroby. Wszystkie poziomy działań profilaktycznych mają istotne znaczenie i
uzupełniają się wzajemnie. Interwencje prowadzone w zakresie profilaktyki wczesnej i
pierwotnej w głównej mierze przyczyniają się do zdrowia całej populacji, podczas gdy
profilaktyka wtórna i trzeciorzędowa skupia się bardziej na wybranych grupach pacjentów lub
osób. Niektórzy eksperci wyróżniają jeszcze dodatkowo profilaktykę czwartorzędową jako
grupę działań w ramach systemu opieki zdrowotnej, która ma na celu zapobieganie
następstwom niepożądanych interwencji medycznych lub nadmiernego stosowania leków.
W Europie największe obciążenie schorzeniami spowodowane jest przez choroby niezakaźne
(ang. NCDs – non-communicable diseases), takie jak choroby układu sercowo-naczyniowego,
nowotwory, cukrzyca, przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz problemy związane z
układem mięśniowo-szkieletowym. NCDs łączą się z częstymi czynnikami ryzyka oraz
ukrytymi czynnikami determinującymi pojawienie się tych schorzeń. Niekorzystne warunki
społeczne i środowiskowe mogą prowadzić do niepożądanych zachowań (palenie tytoniu,
uzależnienie od alkoholu, nieodpowiednia dieta, niska aktywność fizyczna), które mogą z
kolei wpływać na poziom głównych czynników ryzyka (nadciśnienie tętnicze, zaburzenia
lipidowe i metabolizmu węglowodanów, nadwaga oraz otyłość). Działania profilaktyczne
dotyczące NCDs powinny mieć miejsce na poziomie populacyjnym (populacyjne środki
promujące zdrowe zachowanie) oraz na poziomie indywidualnym (działania interwencyjne u
jednostek zagrożonych wysokim ryzykiem). Wiadomo, że modyfikacja stylu życia oraz
biologicznych czynników ryzyka przyczynia się do obniżenia częstotliwości występowania
wielu z tych chorób.
Integracja prewencji w obrębie podstawowej opieki zdrowotnej uznana została za skuteczną
metodę zapewniania wszechstronnej i kompleksowej opieki. Lekarze rodzinni dysponują
wyjątkowymi możliwościami, które mogą przyczynić się do lepszej prewencji NCDs. Ich
wysiłek polegający na poradnictwie w zakresie odżywiania, palenia tytoniu, spożywania
alkoholu oraz aktywności fizycznej może mieć istotny wpływ na utrzymanie i poprawę stanu
zdrowia populacji. Działania prewencyjne ukierunkowane na rozpoznanie i właściwe
kontrolowanie czynników ryzyka są zasadniczą częścią działań profilaktycznych
prowadzonych przez lekarzy rodzinnych. Działania te powinny opierać się na wytycznych
dotyczących prewencji w praktyce klinicznej. Opracowania takie stają się coraz powszechniej
dostępne, uwzględniają najnowsze wyniki wartościowych badań naukowych oraz odnoszą się
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nie tylko do poszczególnych chorób, ale także do czynników ryzyka. Wytyczne
międzynarodowe muszą zostać przystosowane do specyficznych warunków krajowych lub
lokalnych. Powinny one pomóc lekarzom rodzinnym w podejmowaniu decyzji i wyborze
najlepszych dla pacjentów strategii postępowania. Niestety, pomimo istnienia opartych na
faktach wytycznych, ich wdrożenie i integracja z praktyką kliniczną znajduje się ciągle na
zaskakująco niskim poziomie, zwłaszcza w krajach Europy Wschodniej. Dużym wyzwaniem
jest nadal kontrola nadciśnienia tętniczego. W wielu badaniach stwierdzono, że tylko połowa
wszystkich pacjentów z nadciśnieniem tętniczym jest świadoma rozpoznania i stosuje
leczenie. Na terenie Europy odsetek pacjentów z akceptowalnym poziomem ciśnienia
tętniczego wynosi około 30%, nawet w grupie pacjentów zdiagnozowanych i poddanych
terapii. W badaniu EUROSPIRE III wykazano, że duży odsetek europejskich pacjentów z
chorobą wieńcową nie był w stanie osiągnąć zakładanych celów w zakresie stylu życia,
czynników ryzyka oraz terapii mających zapobiegać kolejnym schorzeniom. Większość
pacjentów nie osiągnęła pożądanych wartości ciśnienia tętniczego ani odpowiedniego
poziomu cholesterolu. Jeden na pięciu otyłych pacjentów twierdził, że nikt go nigdy nie
informował o problemie z nadwagą, a połowa z tych osób nie przestrzegała zaleceń
dietetycznych mających prowadzić do zredukowania masy ciała. Prawie dwie trzecie
pacjentów nie zwiększyło swojej aktywności fizycznej. Słabą kontrolę czynników ryzyka
NCDs w praktyce klinicznej przypisuje się różnym warunkom, takim jak niedająca wsparcia
struktura systemu opieki zdrowotnej, niespójna polityka zdrowotna (zbyt mało czasu,
bodźców lub środków finansowych przeznaczanych dla lekarzy na skuteczne kontrolowanie
czynników ryzyka), niewielka motywacja pacjentów. Dodatkowo można stwierdzić brak
poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie ze strony pacjentów (nieprzestrzeganie
zaleceń) oraz nieodpowiednie kwalifikacje lekarzy (brak umiejętności komunikowania się z
pacjentem, niepodejmowanie właściwych decyzji terapeutycznych itp.). Zespoły
multidyscyplinarne, do których należą lekarze rodzinni, pielęgniarki, pracownicy socjalni,
osoby prowadzące edukację w zakresie zdrowia oraz sami pacjenci, mogą poprawić
przeprowadzanie prewencyjnych działań interwencyjnych na poziomie podstawowej opieki
zdrowotnej.
Interwencje profilaktyczne (np. badania przesiewowe, programy rzucania palenia tytoniu,
wczesne wykrywanie stanów przednowotworowych) oferują również najbardziej wydajne,
długoterminowe strategie, które umożliwiają kontrolę chorób nowotworowych. Unikanie
ekspozycji na karcinogeny środowiskowe jest również ważnym elementem profilaktyki
chorób nowotworowych.
Kolejną istotną kwestią jest zapobieganie zaburzeniom umysłowym oraz uzależnieniu od
alkoholu wśród dzieci i młodzieży. Skupienie uwagi w tej dziedzinie na działaniach
profilaktycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zwiększa prawdopodobieństwo,
że problemy ze zdrowiem psychicznym i umysłowym zostaną rozpoznane we wczesnym
okresie, zanim dojdzie do rozwoju pełnoobjawowych zespołów. Niektóre działania (np.
krótkie interwencje, edukacja) prowadzą do uzyskania pozytywnych efektów na wiele lat,
pozwalają pacjentom czuć się zdrowo i pomagają im w prawidłowym codziennym
funkcjonowaniu.
W naszej części świata wyraźnie poprawiono kontrolę rozprzestrzeniania się chorób
zakaźnych. Jednakże pojawianie się w tej grupie nowych chorób oraz modyfikacja przebiegu
starych znacznie obciąża systemy opieki zdrowotnej, zwłaszcza w krajach o niskich
przychodach. Lekarze rodzinni odgrywają istotną rolę w profilaktyce chorób zakaźnych. Ich
działania w tym zakresie powinny polegać na poradnictwie dotyczącym profilaktyki,
immunizacji, wczesnym wykrywaniu i leczeniu. Immunizacja jest jedną z najbardziej
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skutecznych i ekonomicznie oszczędnych interwencji medycznych zapobiegających chorobie
(najlepszy przykład profilaktyki pierwotnej). Szczepienia zalecane są u dzieci i dorosłych w
określonym wieku, zgodnie z narodowym programem immunizacji, obowiązującym w danym
kraju. Lekarze rodzinni powinni czynnie promować ideę szczepień.
Aby skutecznie wdrażać działania profilaktyczne, świadczeniodawcy muszą dysponować
specyficzną, specjalistyczną wiedzą i odpowiednimi umiejętnościami (metody edukacji
pacjentów, pomoc w modyfikacji zachowań, współpraca z pielęgniarkami i specjalistami itp.),
które powinni zdobywać na wszystkich etapach edukacji medycznej.
Cele edukacyjne
Po zakończeniu programu szkolenia lekarze rodzinni powinni osiągnąć wymienione poniżej
ogólne i specyficzne cele, związane z interwencjami o charakterze prewencyjnym:
Ogólne:
• Zrozumienie koncepcji ryzyka choroby oraz strategii populacyjnej i strategii
wysokiego ryzyka w działaniach profilaktycznych.
• Zrozumienie zakresu interwencji prewencyjnych jako części działań profilaktycznych
lekarzy rodzinnych.
• Umiejętność stosowania opartych na badaniach naukowych interwencji
prewencyjnych w zakresie chorób zakaźnych i niezakaźnych.
Specyficzne:
• Identyfikacja osób z wysokim ryzykiem rozwoju chorób zakaźnych i niezakaźnych.
• Wiedza na temat podstawowych zasad, które pomogą pacjentom zmienić swoje
zachowanie.
• Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie poradnictwa dotyczącego modyfikacji
zachowań.
• Umiejętność wykorzystania odpowiednich interwencji w profilaktyce nadciśnienia
tętniczego, hipercholesterolemii, nadwagi i cukrzycy (nieprawidłowej tolerancji
glukozy).
• Znajomość zaleceń dotyczących immunizacji i umiejętność zapewnienia odpowiedniej
opieki w tym zakresie.
• Umiejętność planowania i wdrażania indywidualnych i grupowych interwencji
prewencyjnych we współpracy z innymi członkami zespołów podstawowej opieki
zdrowotnej oraz innymi specjalistami.
Zakres tematyczny
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poziomy prewencji chorób (wczesna, pierwotna, wtórna, trzeciorzędowa)
Epidemiologia najczęstszych chorób zakaźnych i niezakaźnych
Monitoring dzieci i dorosłych
Choroby, którym można zapobiegać, stosując różne rodzaje szczepień
Programy immunizacji (schematy i polityka szczepień)
Chemoprewencja
Badania przesiewowe i rozpoznawanie wczesnych faz chorób
Podstawowe zasady skutecznych strategii poradnictwa dotyczącego modyfikowania
zachowań zdrowotnych
Indywidualne i grupowe interwencje edukacyjne
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•
•

Krótkie interwencje oraz inne kompleksowe programy profilaktyki
Interwencje farmakologiczne

Metody dydaktyczne
Aby osiągnąć ogólne i specyficzne cele w ramach szkolenia dotyczącego interwencji
prewencyjnych, najskuteczniejszymi metodami, jakie można wykorzystać, są wymienione
poniżej:
• Praca kliniczna/ćwiczenia pod nadzorem
• Dyskusje
• Uczenie interaktywne z wykorzystaniem technologii informatycznych
• Wykłady
• Przegląd piśmiennictwa
• Odgrywanie ról
• Praca projektowa
• Warsztaty
Warunki nauczania
Aby zwiększyć kwalifikacje kliniczne w zakresie interwencji prewencyjnych, lekarze
rodzinni powinni stale uaktualniać swoją wiedzę teoretyczną i poprawiać umiejętności
praktyczne. Podstawowa wiedza teoretyczna może być przekazywana w klasycznych
warunkach nauczania, jak np. podczas wykładów i w ramach grup dyskusyjnych,
prowadzonych na uniwersytetach lub w innych ośrodkach szkoleniowych. Umiejętności
praktyczne powinny być zdobywane w gabinecie lekarza rodzinnego lub w domu pacjenta.
Odgrywanie ról lub nawet dyskusje w niewielkich grupach mogą być prowadzone w
gabinecie lekarza rodzinnego. Szkolącym się należy zapewnić dostęp do nowoczesnych
programów komputerowych, aby umożliwić samodzielną edukację i naukę na odległość.
Metody oceny
Pomiar zdobytych kwalifikacji w zakresie interwencji prewencyjnych można przeprowadzić,
stosując następujące metody oceny:
• Obserwacja bezpośrednia
• Obserwacja pośrednia
• Strukturalizowana odpowiedź pisemna
• Test wielokrotnego wyboru
• Egzamin ustny
• Portfolio, edukacyjne lub refleksyjne
• Samoocena

Piśmiennictwo
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INFORMACJA Linas Šumskas, Gediminas Raila
Informacje ogólne
Tradycyjnie pojmowana relacja pomiędzy pacjentem a lekarzem, gdzie czynnikiem
pośredniczącym jest krótka wizyta, nie jest już tym samym, czym była w przeszłości.
Pacjenci, dzięki coraz powszechniejszemu dostępowi do mass mediów, w tym do Internetu,
posiadają coraz większą świadomość swoich praw oraz możliwość sprawdzenia i/lub
pogłębienia wiedzy medycznej. Z drugiej zaś strony, wybrane badania wskazują, że nawet w
krajach rozwiniętych poziom znajomości kwestii zdrowotnych w niektórych grupach
populacji jest bardzo niski.
Lekarze rodzinni mają obowiązek zapewnić swoim pacjentom dostęp do odpowiednich
informacji na tematy związane ze zdrowiem. Jednakże dla wielu z nich jest to zadanie
niezwykle trudne ze względu na ograniczenia czasowe, małe możliwości finansowe, słabe
zainteresowanie tematem lub brak odpowiednich umiejętności komunikacyjnych.
Rozwiązaniem, które może poprawić aktualną sytuację, jest zagwarantowanie odpowiednich
zasobów oraz możliwości edukacyjnych i szkoleniowych zarówno pacjentom, jak i osobom
zawodowo zajmującym się ochroną zdrowia.
Termin „znajomość zagadnień związanych ze zdrowiem” (ang. health literacy) jest używany
do opisania koncepcji, zgodnie z którą pacjenci powinni współuczestniczyć w zachowaniu
zdrowia poprzez posiadanie pełnego zakresu informacji związanych ze zdrowiem oraz
umiejętności praktycznego z nich korzystania.
Promowanie znajomości zagadnień związanych ze zdrowiem oznacza:
• Zwiększanie stanu wiedzy pacjentów oraz poprawę zrozumienia przez nich kwestii
dotyczących zdrowia, terapii, działań ubocznych, jak również udzielanie bezstronnych
rad o zakresie istniejących alternatyw w celu uzyskania „świadomej zgody” ze strony
pacjenta oraz właściwego stosowania przez pacjenta leków i korzystania z usług
zdrowotnych.
• Poprawę świadomości dotyczącej różnych źródeł informacji na temat zdrowia.
• Poprawę dostępu do różnych źródeł informacji na temat zdrowia oraz porad w
zakresie stylów uczenia się (wzrokowy, słuchowy, dotykowy itp.), również w
kontekście umiejętności praktycznych pacjentów oraz z uwzględnieniem specyfiki ich
języków ojczystych: opowiadania, gry, taśmy, nagrania wideo, Internet, grupy
wsparcia itp.
• Rozwój i poprawę umiejętności oceny jakości oraz istotności podawanych informacji.
• Inicjowanie i wdrażanie procesu samodzielnego dbania o swój stan zdrowia i realizacji
planów terapeutycznych.
Lekarze podejmują starania, aby dostępną w codziennej praktyce niewielką ilość czasu
przeznaczyć na przekazanie pacjentom informacji w sposób dla nich przystępny. Ze względu
na rozmaity poziom wykształcenia, wielu pacjentów ma problemy z właściwym
zrozumieniem informacji pisemnej. Lekarze rodzinni oraz pozostały personel opieki
zdrowotnej, jak np. środowiskowy personel pielęgniarski oraz osoby zajmujące się promocją
zdrowia, odgrywają ważną rolę w zwiększaniu świadomości zdrowotnej poprzez ulepszanie
dostępu do informacji i wiedzy na temat zdrowia, zarówno poprzez mass media, jak i różnego
rodzaju szkolenia.
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W wielu krajach podejmowane są działania mające na celu poprawę dostępności informacji
zarówno dla personelu medycznego, jak i dla pacjentów dzięki wykorzystaniu różnych
technologii informatycznych (ang. IT – information technology). Proces ten jest związany z
rozwojem umiejętności wykorzystania technik informatycznych zarówno przez lekarzy
rodzinnych, jak i pacjentów. Narzędzia elektroniczne wspomagające podejmowanie decyzji,
systemy przypomnień i upominania oraz edukacja i informowanie pacjentów mają kluczowe
znaczenie dla skuteczności działań z zakresu promocji zdrowia i prewencji chorób.
Stosowane w praktykach lekarzy rodzinnych oprogramowanie nie zawsze jest jednak
odpowiednio dostosowane do tych zadań i nierzadko jest też nieodpowiednie do zbierania i
analizowania danych na poziomie praktyki lekarskiej czy systemu opieki zdrowotnej. Należy
dążyć do osiągnięcia konsensusu dotyczącego architektury systemów IT wspomagających
pracę lekarza pierwszego kontaktu, a następnie jego wykorzystywania poprzez ich rozsądne
wdrażanie do systemu opieki zdrowotnej. Skuteczne zarządzanie informacjami stanowi duże
wsparcie dla lekarzy rodzinnych i poprawia jakość opieki nad pacjentami. Do korzyści, jakie
płyną z zastosowania wydajnego systemu zarządzania informacją, należą: świadczenie
pacjentom kompleksowej i lepszej jakościowo opieki (np. opcje przypominania i badania
przesiewowe); zmniejszenie liczby błędów medycznych (dzięki poprawie dokładności i
lepszej organizacji informacji); zwiększenie wydajności pracy (oszczędzanie czasu); poprawa
komunikacji pomiędzy lekarzami, pacjentami a innymi instytucjami opieki zdrowotnej
(łączenie archiwów, edukacja pacjentów); poprawa dostępności do opieki zdrowotnej dzięki
wykorzystaniu telemedycyny lub uczenia na odległość; poprawa dostępu do informacji
(wykorzystanie Internetu); poprawa podejmowania decyzji klinicznych (poprzez dostęp do
zaawansowanych zasobów informacji, jak np. do przeglądów Cochrane’a); poprawa
akceptowalności decyzji wśród pacjentów; redukcja kosztów.
Pełne wykorzystanie możliwości oferowanych przez wdrożenie systemów informatycznych
nie jest jednak możliwe bez ścisłej współpracy lekarzy rodzinnych z innymi
przedstawicielami sektora zdrowia. Obciążenie lekarzy codziennymi obowiązkami powoduje
konieczność zwiększania liczby osób zatrudnionych w praktyce, jak też rozwijania
schematów pracy w zespołach, która powinna polegać na współpracy pielęgniarek,
pracowników socjalnych, osób szkolących w zakresie zdrowia itp. Wydajna wymiana
informacji między członkami zespołu jest kluczowym czynnikiem, warunkującym skuteczną
pracę zespołową. Dane pochodzące z wybranych krajów sugerują, że zintegrowane podejście
i zaangażowanie personelu pielęgniarskiego w edukację zdrowotną może odgrywać kluczową
rolę w poprawie działań prewencyjnych oraz ogólnej znajomości kwestii związanych ze
zdrowiem w społeczeństwie.

Cele edukacyjne
Po zakończeniu programu szkoleniowego lekarz rodzinny powinien osiągnąć następujące
ogólne i specyficzne cele:
Ogólne:
• Zrozumienie roli informacji zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia, a zwłaszcza w
zakresie działań prewencyjnych.
• Zrozumienie roli IT w gromadzeniu i korzystaniu z informacji medycznych.
• Umiejętność korzystania z danych pacjenta w celu planowania i przeprowadzania
działań profilaktycznych.

53

Specyficzne:
• Gromadzenie informacji, które mają wpływ na planowanie działań profilaktycznych i
poprawę stanu wiedzy na temat kwestii zdrowotnych w populacji pacjentów.
• Umiejętność wyboru najwłaściwszej metody przechowywania, przetwarzania i
odzyskiwania informacji, kładąc główny nacisk na działania profilaktyczne.
• Umiejętność wyboru najlepszych technik służących rozpowszechnianiu informacji.
• Wdrażanie i stosowanie technik rozpowszechniania informacji.
• Monitorowanie rozpowszechniania informacji, ich wpływu na zdrowie publiczne oraz
tego, czy i/lub jak planować kolejne działania.
Zakres tematyczny
W treści programów szkoleniowych powinny znajdować się następujące tematy:
• Gromadzenie, klasyfikacja i analiza informacji dotyczących zdrowia społeczeństwa
• Zasoby informacji w obszarze promocji zdrowia
• Metody rozpowszechniania informacji
• Zdobywanie i przekazywanie informacji zwrotnych
• Bariery językowe, kulturowe i etniczne
• Technologie informatyczne w promocji zdrowia i postępowaniu w chorobie
• Zintegrowane systemy gromadzenia danych
• Tradycyjne i elektroniczne kartoteki pacjentów
• Wspomagane komputerowo systemy przypominania i systemy wspomagające
podejmowanie decyzji
• Edukacja pacjentów z wykorzystaniem Internetu
• Rola telemedycyny
Metody dydaktyczne
Aby w ramach szkolenia dotyczącego informacji osiągnąć cele ogólne i specyficzne,
zastosować można następujące metody:
• Praca kliniczna/ćwiczenia pod nadzorem
• Dyskusje
• Uczenie interaktywne z wykorzystaniem technologii informatycznych
• Wykłady
• Przegląd piśmiennictwa
• Odgrywanie ról
• Praca projektowa
Warunki nauczania
Aby nabyć odpowiednich kwalifikacji organizacyjnych w zakresie informacji, lekarze
rodzinni muszą zwiększać zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Wiedzę
teoretyczną można zdobywać w trakcie wykładów i prezentacji przypadków, w grupach
dyskusyjnych oraz w grupach z odgrywaniem ról. Działania te można prowadzić w ośrodkach
szkoleniowych. Wiedzę praktyczną powinno się zdobywać w gabinecie lekarza rodzinnego
oraz w centrach IT. Należy zapewnić szkolącym się dostęp do nowoczesnych programów
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komputerowych. Działania te powinny wesprzeć proces gromadzenia, oceny i systematyzacji
informacji dotyczących działań prewencyjnych.
Metody oceny
Obiektywny pomiar zdobytych kwalifikacji w obszarze informacji zdrowotnej wymaga
zastosowania różnych metod oceny, wśród których najbardziej skuteczne mogą być:
•
•
•
•
•
•
•

Ocena opracowania pisemnego
Test wielokrotnego wyboru
Obserwacja (bezpośrednia i pośrednia)
Egzamin ustny
Portfolio, edukacyjne lub refleksyjne
Samoocena
Strukturalizowana odpowiedź pisemna
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RELACJE Z PACJENTEM Katarzyna Karolina Machaczek, Malcolm David
Whitfield, Mubarak Ismail
Informacje ogólne
Kwalifikacje organizacyjne stanowią podstawę efektywnego prowadzenia praktyk lekarzy
rodzinnych. Relacje między pacjentem a lekarzem mają natomiast kluczowe znaczenie dla
dostarczania bezpiecznej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Gabinet lekarza rodzinnego
jest często punktem pierwszego kontaktu pacjenta z systemem opieki zdrowotnej. W
zależności od obciążenia pracą, lekarz rodzinny dysponuje określoną ilością czasu, często
bardzo niewielką, aby spotkać się z pacjentem, udzielić mu porady lub pomocy. Nie
zaskakuje więc fakt, że brak dobrych i nieustannie podtrzymywanych relacji z pacjentem
okazuje się głównym czynnikiem przyczyniającym się do skarg pacjentów. Jak wykazują
badania, większość skarg pacjentów spowodowana jest kwestiami związanymi z
komunikacją, a nie z kwalifikacjami klinicznymi lub innymi umiejętnościami lekarza
pierwszego kontaktu. Z drugiej zaś strony, dobre relacje między lekarzem a pacjentem oraz
skuteczna komunikacja mogą być źródłem motywacji, korzystnych bodźców i wsparcia.
Relacje między lekarzem a pacjentem wpływają na proces terapii, a do zadań lekarza w
rozwoju wysokiej jakości opieki należy poprawianie zarówno umiejętności klinicznych, jak i
komunikacyjnych.
Przypadek każdego pacjenta jest niepowtarzalny, nie tylko dlatego, że pacjent cechuje się
innym stanem zdrowia, ale również ze względu na różny sposób postrzegania tego, czego
oczekuje od lekarza. Podczas gdy niektórzy pacjenci są silnie zmotywowani i posiadają dużą
wiedzę na temat własnego stanu zdrowia, inni nie wykazują tu większego zaangażowania.
Lekarze często muszą przekonywać pacjentów, aby zmienili nastawienie do kwestii
związanych ze zdrowiem oraz aby zmodyfikowali swój styl życia. Zachęcanie pacjentów do
zmiany zachowania może być nie lada wyzwaniem, a wielu z nich może prezentować
ambiwalentną postawę dotyczącą wprowadzania zmian. Z tego powodu odpowiednie
umiejętności komunikacyjne oraz zdolność motywowania pacjentów stały się niezbędnym
elementem codziennej praktyki lekarzy rodzinnych.
W obszarze wpływu na relacje pomiędzy pacjentem a lekarzem istnieją dwa „zestawy”
inicjatyw. Pierwsza grupa inicjatyw skupia się na rozwijaniu nieklinicznych umiejętności
lekarza (takich jak umiejętność komunikacji), zaś druga na stworzeniu warunków, które będą
wspierać promowanie zdrowego stylu życia (obejmujące liczne inicjatywy angażujące
społeczności).
W krajach europejskich wytyczne dotyczące narodowej polityki zdrowotnej zawierają zestaw
zasad i wartości, na których powinny opierać się dobre relacje lekarz–pacjent oraz skuteczny
proces komunikacji. Dokument opracowany w Wielkiej Brytanii, zatytułowany Good Medical
Practice (Dobra praktyka medyczna), ustala różne wymagania dla lekarzy. Wśród zaleceń
przeznaczonych dla lekarzy, wytyczne uwzględniają konieczność odpowiednich relacji z
pacjentami. Istnieją zalecenia, które dotyczą: relacji lekarz–pacjent (rozdziały 20–21); dobrej
komunikacji (rozdziały 22–23); dzieci i osób młodych (rozdziały 24–28); krewnych,
opiekunów i partnerów (rozdział 29); otwartości i szczerości względem pacjentów, jeżeli
sytuacja układa się niepomyślnie (rozdziały 30–31); utrzymania zaufania do zawodu
(rozdziały 32–35); zgody (rozdział 36); poufności (rozdział 37); zakończenia zawodowych
relacji z pacjentem (rozdział 38–40).
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Wytyczne zawierają ogólne zalecenia dotyczące każdego z tych tematów. Rola lekarzy w
komunikacji z pacjentami polega na: „słuchaniu pacjentów, pytaniu i szanowaniu ich
stanowiska i poglądów dotyczących ich stanu zdrowia oraz reagowaniu na ich zmartwienia,
troski i preferencje; przekazywaniu pacjentom, w sposób dla nich zrozumiały, informacji,
które chcą lub które muszą poznać odnośnie do ich schorzeń, przypuszczalnego postępu
choroby oraz dostępnych dla nich opcji terapii, w tym towarzyszącego ryzyka oraz
wątpliwości; odpowiadaniu na pytania pacjentów oraz stałym informowaniu odnośnie do
dalszej opieki; należy się upewnić, że pacjenci wiedzą, w jaki sposób informacja jest
przekazywana w obrębie zespołu oraz między osobami, które będą sprawowały nad nimi
opiekę; należy się upewnić, że ustalenia są tak opracowane, aby spełniały wymogi
komunikacyjne i językowe pacjenta”. Pomimo że Good Medical Practice jest zbiorem
wytycznych przeznaczonych w głównej mierze dla lekarzy rodzinnych w Wielkiej Brytanii,
to ich uniwersalna treść sprawia, że można je stosować na terenie całej Europy.
Wspólne i zespołowe podejście do promocji zdrowia i prewencji chorób wydaje się kluczową
kwestią, umożliwiającą uzyskanie dobrych wyników zdrowotnych. Stworzenie i
utrzymywanie dobrych relacji z pacjentami wykracza poza to, co lekarze mogą zrobić
samodzielnie. Inicjatywy, które angażują pacjentów, społeczności i populację, odgrywają
istotną rolę na polu promocji zdrowia i prewencji chorób.
Kluczowym aspektem relacji lekarz–pacjent jest udzielenie odpowiedniej informacji, tak aby
pacjenci posiadali właściwą wiedzę i byli w stanie dokonać rzeczywiście świadomego
wyboru. Zatem to dostępność informacji ma zasadnicze znaczenie w zagwarantowaniu, aby
pacjenci mogli dokonać wyborów związanych z ich zdrowiem świadomie i w pełni
poinformowani. Aby sprostać tym wyzwaniom na poziomie społeczeństwa, zostały
opracowane specjalne programy społecznościowe, często we współpracy z różnymi
partnerami, mające na celu redukcję ryzyka rozwoju określonych schorzeń i poprawę
ogólnego poziomu zdrowia i dobrostanu. Do tych inicjatyw należą programy prewencji
alkoholowej i narkotykowej, inicjatywy pomagające w rzucaniu palenia, redukcji masy ciała
oraz promujące wysiłek fizyczny i zdrowy sposób odżywiania.
Dobrym przykładem w warunkach brytyjskich programów promocji zdrowia oraz prewencji,
które wymagają ustanowienia dobrych relacji z pacjentami, jest program „Healthy Weight
Management” (Utrzymanie prawidłowej masy ciała), mający na celu zmniejszenie otyłości.
Otyłość pokarmowa wiąże się z występowaniem chorób przewlekłych takich jak cukrzyca
typu 2, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia i prowadzi do przedwczesnych zgonów. Dwa
podstawowe czynniki związane ze stylem życia i rosnącym problemem otyłości to brak
aktywności fizycznej i zła dieta. Jednostki podstawowej opieki zdrowotnej oferują programy
nadzorujące redukcję masy ciała oraz inne specjalne świadczenia. Na podstawie oceny
działań prewencyjnych świadczonych w praktykach lekarzy rodzinnych wykazano, że jakość
komunikacji między pacjentem a lekarzem jest istotną kwestią, warunkującą uzyskanie
pożądanych wyników zdrowotnych.
W zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób, jednostki podstawowej opieki zdrowotnej
muszą zastosować podejście proaktywne. W wielu krajach może to oznaczać, że organizacje
zajmujące się podstawową opieką zdrowotną działają jako swego rodzaju liderzy w swoich
społecznościach i odgrywają aktywną rolę w angażowaniu różnych członków społeczeństwa,
którzy mogą wspomagać ich działania w dotarciu do pacjentów. Chociaż to lekarze
odpowiadają za relacje z pacjentami, należy jednak pamiętać, że muszą oni otrzymywać
odpowiednie wsparcie systemowe.
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Cele edukacyjne
Po zakończeniu tej części programu szkoleniowego lekarze rodzinni powinni posiadać
odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności, aby tworzyć i utrzymywać dobre relacje z
pacjentami i rozumieć wspierającą rolę swoich organizacji w osiąganiu tych celów. Powinni
oni posiadać wiedzę, w jaki sposób skutecznie angażować pacjentów, aby zoptymalizować
proces i wyniki terapii, oraz aby zapobiegać rozwojowi chorób, których można uniknąć
poprzez korzystanie ze świadczeń prewencyjnych dostępnych w praktykach podstawowej
opieki zdrowotnej.
Ogólne:
• Zrozumienie wpływu jakości relacji między pacjentami a strukturami podstawowej
opieki zdrowotnej na uzyskiwane wyniki leczenia pacjentów i ich stan zdrowia.
• Zrozumienie roli lekarzy rodzinnych i jednostek zajmujących się podstawową opieką
zdrowotną w prewencji chorób poprzez angażowanie pacjentów w programy promocji
zdrowia i profilaktyki chorób.
• Zrozumienie zasad organizacyjnych, koniecznych do stworzenia i utrzymywania
efektywnych relacji z pacjentami.
Specyficzne:
• Umiejętność opracowywania, prowadzenia, monitorowania i oceny programów i
usług, które angażują pacjentów w optymalizację wyników działań prewencyjnych.
• Umiejętność angażowania pacjentów, ich rodzin i społeczności, w których żyją, w
proces podejmowania decyzji związanych z ich stanem zdrowia.
• Umiejętność tworzenia relacji z osobami i społecznościami podczas wdrażania
skutecznych działań z zakresu promocji zdrowia i prewencji chorób.
• Umiejętność budowania relacji z pacjentem i jego rodziną.
• Umiejętność rozpoznawania i moderowania czynników, które wpływają na relacje
lekarz–pacjent.
Zakres tematyczny
Programy szkoleniowe dotyczące relacji z pacjentami powinny zawierać poniższe tematy:
• Modele relacji lekarz–pacjent
• Rola rodziny w tworzeniu relacji z pacjentem
• Społeczne, kulturowe, etyczne i religijne czynniki wpływające na relacje z pacjentem
• Angażowanie pacjentów i społeczności
• Pacjent i zaangażowanie publiczne w planowanie i prowadzenie programów
zdrowotnych
• Nadzór nad zmianą zachowania i poradnictwo
• Edukacja pacjentów i samodzielnie prowadzona opieka
• Satysfakcja pacjenta
• Pomoc pacjentom wymagającym klinicznych działań prewencyjnych
• Ciągłe monitorowanie wykorzystania usług ze szczególnym zwróceniem uwagi na
dostęp dla pacjenta i społeczności
• Programy o szerokim zasięgu w promocji pozytywnych zachowań zdrowotnych i
ukierunkowanych na aktywne dążenie do zdrowia
Metody dydaktyczne
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Wiele metod szkoleniowych może poprawić pracę kliniczną i wyniki u pacjentów dzięki
zmianie zachowań lekarzy, a do najbardziej efektywnych należą te związane z praktyką
kliniczną (na przykład działania na szeroką skalę i system przypomnień). Najmniej
skutecznymi metodami są te najczęściej stosowane w podstawowej opiece zdrowotnej: ciągła
edukacja medyczna, a mianowicie nauka w postaci wykładów i rozpowszechniania
materiałów drukowanych (w tym wytycznych klinicznych). Aby prowadzić bardziej
skuteczne nauczanie, zaleca się stosowanie poniższych metod:
• Praca kliniczna/ćwiczenia pod nadzorem
• Odgrywanie ról
• Analiza przypadku
• Warsztaty
• Uczenie interaktywne z wykorzystaniem technologii informatycznych
• Dyskusje
• Wizyty studyjne
• Analiza istotnych zdarzeń
Warunki nauczania
Sesje powinny odbywać się w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze powinni
dowiadywać się, jak lepiej zaangażować pacjentów w wykonywanie określonych działań oraz
jak ich zachęcić do korzystania z dostępnych zasobów i świadczeń. Podczas sesji lekarze
powinni dyskutować z kolegami o tym, jak można takie zmiany wdrażać w ich własnych
praktykach w celu poprawy satysfakcji pacjentów i lepszego przestrzegania zaleceń
dotyczących odpowiednich działań lub terapii. Poza tym lekarzy należy zachęcać, aby stale
sprawdzali dostępne dowody naukowe, aby na bieżąco zapoznawali się z najbardziej
skutecznymi metodami i strategiami służącymi angażowaniu poszczególnych jednostek,
społeczności i populacji.
Metody oceny
Aby ocenić kwalifikacje lekarzy rodzinnych w zakresie ich relacji z pacjentami, można
zastosować różne narzędzia i metody. Należą do nich:
• Obserwacja (bezpośrednia i pośrednia)
• Portfolio, edukacyjne lub refleksyjne
• Samoocena
• Test wielokrotnego wyboru
• Ocena opracowania pisemnego
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SPOŁECZNOŚCI LOKALNE Maciek Godycki-Ćwirko, Jarosław Krawczyk
Informacje ogólne
Koncepcja społeczności nawiązuje z jednej strony do wspólnego życia wśród innych osób, a z
drugiej do poziomu makroorganizacji społecznych, od miast rodzinnych i krajów, aż do
organizacji międzynarodowych takich jak Wspólnota Europejska. Określenie to sugeruje
istnienie specyficznych relacji w grupach społecznych, jak np. poczucie przynależności i
bezpieczeństwa, wzajemnej troski i wspierania, lojalności, a nawet możliwości bycia
docenianym za czyjąś osobowość i wkład w życie grupy, a nie za węższe aspekty pozycji
społecznej lub osiągnięć. Rozróżnienie między relacjami społecznymi a związkami
opierającymi się na interesach cofa nas co najmniej do czasów Konfucjusza. Współcześnie,
koncepcja społeczności została ponownie wprowadzona do socjologii przez Toenniesa, który
w rzeczywistości nie określał definiujących ją elementów, ale wykazał obecność
kontrastujących powiązań między relacjami wspólnotowymi i społecznymi. Traktując
społeczność (wspólnotę) jako typ zbiorowości oparty na wspólnym życiu i wierzeniach,
skupił się na więziach i częstych interakcjach, małych grupach ludzi, dużych odległościach od
ośrodków władzy, poczuciu swojskości, ciągłości i związkach emocjonalnych. W odróżnieniu
od tego, społeczeństwo miało związek z odmiennym trybem życia, różnymi wierzeniami,
rozluźnieniem więzi, rzadkimi interakcjami, dużymi grupami ludzi, bliskością ośrodków
władzy, zasadami przełamywania nieufności, tymczasowymi porozumieniami i ustalonymi
zasadami konkurencji. Zgodnie z ogólną koncepcją społeczność gromadzi ludzi, których łączą
wspólne aktywności i/lub wierzenia i którzy są ze sobą związani poprzez relacje takie jak
sympatia, lojalność, wspólne wartości, wzajemne zainteresowanie. Zgodnie z innymi
definicjami społeczność postrzega się jako grupę ludzi żyjących na tym samym, określonym
obszarze, mających takie same podstawowe systemy wartości, organizacje i interesy. Można
ją również zdefiniować jako nieformalnie zorganizowaną jednostkę społeczną, która
charakteryzuje się poczuciem indywidualności i tożsamości lub jako populację skupioną pod
względem geograficznym, ale która istnieje również jako wyraźna jednostka społeczna, o
wspólnej tożsamości lokalnej i wspólnych celach grupowych. W wąskim, medycznym
znaczeniu tego słowa społeczność określa się po prostu jako obszar poza szpitalem lub inną
instytucją przeznaczoną do sprawowania długoterminowej opieki zdrowotnej. W prostej
definicji społeczność oznacza grupę ludzi zamieszkujących tę samą okolicę i znajdujących się
pod tymi samymi rządami, zazwyczaj w obrębie określonego rejonu.
W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych wszyscy członkowie społeczności
korzystają z usług podstawowej opieki zdrowotnej. Niektórzy wymagają natomiast opieki w
środowisku lokalnym, która definiowana jest jako zestaw strategii skierowanych do osób z
ograniczonym stopniem samodzielności, w tym długotrwale niesamodzielnych ze względu na
wiek, choroby umysłowe, upośledzenie umysłowe lub fizyczne. Dla niektórych opieka
lokalnej społeczności oznacza po prostu opiekę, jaką sprawuje się poza terenem szpitala nad
osobami w podeszłym wieku, osobami niepełnosprawnymi, z niepełnosprawnością natury
fizycznej lub umysłowej.
W wielu krajach nie ma prawnej definicji „opieki lokalnej społeczności” (ang. community
care), ale termin ten interpretuje się jako środki mające zapewnić opiekę zarówno zdrowotną,
jak i socjalną. Usługi w ramach opieki w środowisku lokalnym mogą oznaczać wsparcie
oferowane osobom przebywającym w swoich domach, dostęp do opieki zastępczej i opieki
dziennej, ulokowanie u rodziny, zapewnienie mieszkań dla osób niepełnosprawnych i
wymagających opieki, ulokowanie w domach opieki i domach pomocy społecznej.
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Podstawową zasadą opieki lokalnej społeczności jest to, że osoba, która potrzebuje opieki,
powinna otrzymać zachętę i wsparcie, które umożliwią jej dalsze funkcjonowanie na tyle
niezależnie, na ile jest to tylko możliwe w danej społeczności, w odróżnieniu od życia w
jednostce zinstytucjonalizowanej.
W ostatnich dziesięcioleciach dwudziestego wieku w niektórych strategiach rządowych
umieszczono propozycje mające służyć poprawie zarządzania i świadczenia usług w ramach
opieki w środowisku lokalnym. Proces legislacyjny, prowadzona polityka oraz wytyczne
wydawane od tego czasu są nastawione na osiągnięcie tego celu. Usługi z zakresu opieki
społeczności lokalnej wymagają wszechstronnych i wielowymiarowych działań na poziomie
rządowym i lokalnym z aktywnym udziałem społeczności.
Udział społeczności jest zasadniczo rozumiany jako odgrywanie pozytywnej roli w opiece
zdrowotnej, prowadzenie debat na temat jej znaczenia oraz określanie metod jej pomiaru.
Udział społeczności stał się częścią strategicznych dyskusji w krajach zarówno rozwijających
się, jak i rozwiniętych i jest definiowany na różne sposoby.
W 1969 roku, czerpiąc z teorii zaangażowania społeczności, Arnstein wykorzystał analogię
do „drabiny”, proponując różniące się od siebie stopnie, w jakich dana społeczność ma
związek z władzą. Najniższe szczeble drabiny oznaczają nieuczestniczenie w jakichkolwiek
działaniach. Następnie mamy szczeble drobnych działań i konsultacji, po których znajdują się
wyższe poziomy władzy obywatelskiej, takie jak partnerstwo i władza delegowana. Na
samym szczycie drabiny znajduje się kontrola obywatelska. Rifkin i wsp. zdefiniowali
następnie uczestnictwo społeczności jako proces społeczny, w którym specyficzne grupy o
wspólnych potrzebach, mieszkające w określonym rejonie geograficznym, aktywnie dążą do
identyfikacji swoich potrzeb, podejmują decyzje i ustanawiają mechanizmy, aby te potrzeby
zaspokoić. Autorzy ci określili pięć czynników, które mają wpływ na partycypację: ocena
potrzeb, przywództwo, mobilizacja zasobów, zarządzanie i organizacja.
Ocena potrzeb zdrowotnych (które mogą być proste, złożone lub specjalistyczne, jak również
możliwe do samorealizacji) jest procesem systematycznego gromadzenia informacji, które
umożliwią lekarzowi, zespołowi terapeutycznemu oraz osobom odpowiedzialnym za
tworzenie polityki zdrowotnej zidentyfikowanie, przeanalizowanie, ustalenie priorytetów oraz
zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pojedynczych osób, rodzin lub populacji. Informacja
uzyskana na podstawie oceny potrzeb zdrowotnych jest podstawą opracowywania i wdrażania
programów promocji zdrowia oraz świadczenia opieki zdrowotnej, które są możliwe do
zaakceptowania i dostępne dla miejscowej społeczności oraz oparte na danych dowodowych
potwierdzających ich finansową opłacalność. Podczas planowania opieki zdrowotnej ocenę
potrzeb zdrowotnych można przeprowadzać na poziomie pojedynczych pacjentów i rodzin,
jak również na poziomie społeczności lub danego rejonu, gdy planuje się świadczenia
zdrowotne i programy zdrowia publicznego mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji.
Jednostki służby zdrowia, na przykład w ośrodkach na wsi, mogą zapewniać pomoc w ramach
rutynowej opieki zdrowotnej, a ponadto mogą zajmować się kwestiami takimi jak wypadki i
sytuacje nagłe, wizyty domowe, badania lekarskie kierowców, badania rentgenowskie,
badania elektrokardiograficzne, pobieranie wymazów, badania laboratoryjne krwi, badania
lekarskie dla celów ubezpieczeniowych, antykoncepcja i seksuologiczna opieka zdrowotna,
edukacja w zakresie astmy i cukrzycy, drobne zabiegi chirurgiczne w przypadku zmian
nowotworowych skóry, badania dzieci zdrowych i szczepienia, opieka nad matką w okresie
prenatalnym i postnatalnym, poradnie zdrowia dla kobiet, menopauza i opieka terminalna.
Opieka zdrowotna w ramach społeczności lokalnej może wykraczać poza te ramy i
obejmować na przykład: domową opiekę zdrowotną, pomoc w domu, ośrodki dzienne, opiekę
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zastępczą, pomoc i adaptację, świadczenia zdrowotne pozaszpitalne, opiekę w ośrodkach
opiekuńczo-wychowawczych i w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pomoc podczas wypisu
ze szpitala, dowożenie posiłków, ocenę potrzeb z zakresu opieki, a ostateczny jej zakres
uzależniony jest od oceny potrzeb zdrowotnych danej społeczności.
Ocena potrzeb zdrowotnych danej społeczności jest procesem, który umożliwia opisanie stanu
zdrowia ludności miejscowej i zidentyfikowanie głównych czynników ryzyka oraz przyczyn
chorób, jak również określenie działań niezbędnych do przeciwdziałania tym kwestiom.
Ocena potrzeb zdrowotnych danej społeczności nie jest jednorazową czynnością, ale
rozwojowym procesem, który z upływem czasu jest poprawiany i ulepszany. Proces ten nie
kończy się sam w sobie, ale jest sposobem wykorzystywania informacji, umożliwiającym
planowanie promocji zdrowia i zapewnienie publicznej opieki zdrowotnej w przyszłości.
Ocena potrzeb zdrowotnych społeczności jest takim samym procesem jak wykonywanie
holistycznej oceny sytuacji danej osoby lub rodziny, ale dotyczy większej populacji i
angażuje większą liczbę osób. Nie jest to po prostu szukanie problemów i potrzeb, ale
również ocena możliwości i zasobów lub środków, które promują dobry stan zdrowia w
obrębie społeczności. Po etapie wykorzystania specyficznych narzędzi do oceny potrzeb
zdrowotnych społeczności, zaczynają się działania kierownictwa, mobilizacja zasobów,
zarządzanie i organizacja systemu opieki w ramach społeczności lokalnej.
Cele edukacyjne
Pod koniec programu szkoleniowego wykwalifikowany lekarz rodzinny powinien osiągnąć
następujące ogólne i specyficzne cele związane z problematyką opieki prowadzonej w
środowisku społeczności lokalnej:
Ogólne:
• Zrozumienie roli opieki w ramach społeczności lokalnej w promocji zdrowia i
prewencji chorób.
• Znajomość zakresów różnych świadczeń w ramach opieki społeczności lokalnej.
• Umiejętność stosowania skutecznych środków opieki na poziomie lokalnym.
Specyficzne:
• Wiedza na temat różnych modeli zarządzania opieką w ramach społeczności lokalnej.
• Umiejętność zidentyfikowania poszczególnych pacjentów, rodzin i grup
wymagających działań z zakresu opieki społeczności lokalnej.
• Umiejętność planowania i wdrażania oceny potrzeb indywidualnych oraz grupowych,
samodzielnie oraz we współpracy z członkami zespołu praktyki lekarskiej, oraz z
innymi specjalistycznymi jednostkami.
• Poprawianie motywacji pacjentów do podejmowania wysiłku, aby korzystać ze
środków opieki społeczności lokalnej.
• Umiejętność monitorowania procesu opieki w środowisku lokalnym.

Zakres tematyczny
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Na podstawie wyników oceny potrzeb indywidualnych lub grupowych w modułach
szkoleniowych powinny być uwzględnione poniższe tematy:
• Rodzaje dostępnych świadczeń z zakresu opieki w środowisku lokalnym
• Promocja zdrowia i programy prewencji chorób na poziomie społeczności
• Oficjalne narzędzia/procesy oceny potrzeb zdrowotnych w ramach społeczności
lokalnych
• Wsparcie w domu, opieka i postępowanie z chorym w warunkach domowych
• Pielęgniarstwo domowe/środowiskowe
• Powiązania z innymi świadczeniami z zakresu służby zdrowia i służb socjalnych
• Dostęp do wyposażenia i środków medycznych
• Opieka dzienna dla dorosłych
• Opieka paliatywna w obrębie społeczności
• Zawody zaangażowane w świadczenie opieki w ramach społeczności lokalnej
• Ocena potrzeb z zakresu opieki w środowisku lokalnym
• Planowanie opieki w ramach społeczności lokalnej
• Zidentyfikowanie luk w świadczeniach oraz priorytetowych potrzeb w promocji
zdrowia i prewencji chorób
• Potrzeby w zakresie świadczeń opieki domowej
• Transport osób niesamodzielnych
• Wyposażenie i środki medyczne
• Usługi dietetyczne
Metody dydaktyczne
Aby osiągnąć cele ogólne i specyficzne w ramach szkolenia dotyczącego społeczności i ich
potrzeb, wykorzystać można następujące metody:
• Praca kliniczna/ćwiczenia pod nadzorem
• Wizyty studyjne
• Dyskusje
• Uczenie interaktywne z wykorzystaniem technologii informatycznych
• Wykłady
• Przegląd piśmiennictwa
• Odgrywanie ról
• Praca projektowa
• Przygotowanie opisu przypadku
Warunki nauczania
W celu rozwijania kwalifikacji w zakresie opieki w ramach społeczności lokalnej, jak również
umiejętności jej oceny w rzeczywistości, edukacja w tej dziedzinie powinna być możliwie jak
najbardziej praktyczna. Podstawowa wiedza teoretyczna może być przekazywana w
klasycznych warunkach nauczania, jak np. podczas wykładów i w ramach grup dyskusyjnych,
na uniwersytetach lub w innych ośrodkach szkoleniowych. Jednakże większa część szkolenia
z tego zakresu powinna odbywać się w gabinecie lekarza rodzinnego, w gabinecie
pielęgniarki lub w domu pacjenta. Wizyty w środowisku codziennego życia pacjentów mogą
ułatwić zrozumienie różnych warunków, które określają aktualne potrzeby pacjenta i jego
rodziny z zakresu opieki społeczności lokalnej. Aby prowadzić samodzielną edukację,
wymagany jest dostęp do bibliotek, nowoczesnych technik komputerowych, w tym
możliwość przeszukiwania dostępnego piśmiennictwa, opracowywanie projektów lub
korzystanie ze szkoleń wykorzystujących Internet. Pouczające mogą być wizyty w
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specjalistycznych ośrodkach zajmujących się opieką w obszarze środowiska lokalnego.
Odgrywanie ról lub nawet dyskusje w małych grupach mogą odbywać się praktyce lekarza
rodzinnego.
Metody oceny
Obiektywne zmierzenie zdobytych kwalifikacji w zakresie opieki w środowisku lokalnym
wymaga zastosowania różnych metod oceny, wśród których najbardziej skuteczne mogą być:
• Ocena opracowania pisemnego
• Test wielokrotnego wyboru
• Obserwacja (bezpośrednia i pośrednia)
• Egzamin ustny
• Portfolio, edukacyjne lub refleksyjne
• Samoocena
• Strukturalizowana odpowiedź pisemna
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CZĘŚĆ III
Kształcenie lekarzy rodzinnych w obszarze promocji zdrowia i
profilaktyki chorób
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UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE MEDYCYNY PREWENCYJNEJ W
PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO Adam Windak
Edukacja lekarzy rodzinnych w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób musi
przebiegać zgodnie ze specyficznymi zasadami kształcenia zawodowego w medycynie
rodzinnej. Po pierwsze, zasady dotyczące uczenia się osób dorosłych muszą być
zaakceptowane i przestrzegane zarówno przez nauczycieli, jak i osoby szkolące się. Od
lekarzy oczekuje się poprawy stanu ich wiedzy, umiejętności i zachowań, prowadzącej do
uzyskania wyższego poziomu kwalifikacji, a w konsekwencji do lepszego wykonywania
pracy w codziennej praktyce. Aby osiągnąć to zadanie, działania edukacyjne powinny być
dopasowane w taki sposób, aby wcześniejsze doświadczenia i aktualny poziom kompetencji
osób biorących udział w szkoleniu służyły jako podstawa do dalszej poprawy kwalifikacji.
Jeżeli kwalifikacje zawodowe w danym obszarze budowane są od poziomu zerowego, osoby
uczące się muszą przejść przez każdy poziom klasycznej piramidy edukacyjnej Millera,
rozpoczynając od przyswojenia wiedzy, poprzez jej wykorzystanie i zaprezentowanie w
warunkach szkoleniowych, często symulowanych, a kończąc na stosowaniu jej w pracy w
realnym życiu. Dla większości lekarzy, będących dorosłymi osobami w trakcie szkolenia,
atrakcyjną metodę zwiększania ich kwalifikacji medycznych oferuje model eksperymentalny,
opracowany przez Kolba i Fry’ego. W tym ciągłym procesie nauczania pierwszym etapem
jest określenie wartościowych doświadczeń, po którym musi nastąpić odzwierciedlenie ich
użyteczności w procesie edukacyjnym. Następnym etapem jest konceptualizacja, którą można
rozumieć jako stawianie wniosków uwzględniających następstwa dla przyszłej pracy
zawodowej. Ostatecznym etapem jest eksperymentowanie, rozumiane jako stosowanie
zdobytych kwalifikacji w nowych, identycznych, podobnych lub nieznacznie innych
warunkach.
Piramida wg Millera nieuchronnie prowadzi osoby szkolone przez klasyczną drogę od wiedzy
do pracy, natomiast koncepcja Kolba szuka krótszej drogi, właściwszej dla lekarzy, którzy
posiadają już wcześniejsze doświadczenie zawodowe. Nabywając kwalifikacji w zakresie
promocji zdrowia i prewencji chorób, lekarze rodzinni wykorzystują swoją wcześniejszą
wiedzę kliniczną i doświadczenia psychologiczne. Dlatego właśnie należy stosować metody
edukacyjne z czynnym udziałem osób szkolonych. Należy dobrze ustalić równowagę między
wiedzą teoretyczną a działaniami praktycznymi. Tradycyjne wykłady powinny zostać
ograniczone do absolutnego minimum, pozostawiając więcej przestrzeni dla interaktywnych
form nauki jak praca w małych grupach, seminaria itp. Bardzo skuteczne mogą być
nowoczesne techniki edukacyjne, jak np. technologie z wykorzystaniem narzędzi
internetowych, ale zawsze należy brać pod uwagę indywidualne preferencje oraz różny
poziom biegłości w obsłudze komputerów. Teoretyczna część programu, zaplanowana jako
zajęcia grupowe lub indywidualne, może odbywać się w różnych ośrodkach szkoleniowych. Z
drugiej strony, samodzielna edukacja z wyraźnie ustalonymi celami może lepiej odpowiadać
indywidualnym potrzebom szkoleniowym osób biorących udział w szkoleniu. Nauka
praktyczna powinna odbywać się głównie w warunkach codziennej pracy i w tym celu należy
wybierać w pierwszej kolejności praktyki lekarza rodzinnego lub innych
świadczeniodawców. W wielu systemach opieki zdrowotnej organizuje się specjalne
pododdziały lub centra zajmujące się promocją zdrowia i prewencją chorób w ramach
praktyki lekarzy rodzinnych. W wielu krajach punkty szczepień, poradnie dziecka zdrowego
lub inne podobne struktury organizowane są i prowadzone przez lekarzy rodzinnych i
personel pomocniczy. W innych krajach, specjalne minikliniki zajmujące się pacjentami z
chorobami przewlekłymi (jak np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość)
zatrudniają specjalistyczny personel pielęgniarski i osoby szkolące w zakresie zdrowia,
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działając w ścisłej współpracy z lekarzami rodzinnymi. W niektórych krajach tworzone są
specjalne ośrodki zajmujące się promocją zdrowia i prewencją chorób poza podstawową
opieką zdrowotną na poziomie społeczności lokalnych. Wiele wyspecjalizowanych
podmiotów zajmujących się poszczególnymi problemami (np. uzależnieniem od alkoholu lub
narkotyków) działa w ramach opieki specjalistycznej. Wszystkie te podmioty powinny służyć
jako miejsca praktycznego szkolenia, dając lekarzom szansę przyjrzenia się i sprostania
najczęściej spotykanym problemom zdrowotnym.
Oczywiście wybór metod edukacyjnych powinien być dostosowany do preferowanego stylu
nauki i uczenia się, uwzględniając zarówno nauczycieli, jak i osoby szkolone. Dopasowanie
tych stylów może być wyzwaniem dla wykładowców i kierowników kursu, i wymaga
specjalnych umiejętności edukacyjnych. Klasyczny podział stylów uczenia wg Kolba w
zmodyfikowanym modelu Hoeny’ego i Munforda wymienia cztery podstawowe tryby
odzwierciedlające różne metody uczenia się. Aktywista (osoba nastawiona na działania) uczy
się w głównej mierze poprzez działanie i wykonywanie określonych czynności. Bezpośrednie
zaangażowanie w wykonywanie procedury, która ma być opanowana, jest najlepszą metodą
zwiększania kwalifikacji aktywistów. Refleksjonista w pierwszej kolejności obserwuje
procedury i próbuje zgromadzić możliwie jak największą ilość informacji. Pragmatyk skłania
się do tworzenia modeli, które ułatwiają mu osiągnięcie celów szkoleniowych. I wreszcie
teoretyk lubi zgromadzić jak największą wiedzę teoretyczną dotyczącą danego tematu.
Bardzo rzadko zdarza się, aby dorosłe osoby preferowały wyłącznie jeden styl uczenia się.
Częściej cechują się określoną mieszaniną cech charakterystycznych dla wszystkich stylów
uczenia się, z określonymi słabszymi lub silniejszymi preferencjami odnośnie do
poszczególnych stylów. Dostępnych jest kilka dość prostych narzędzi umożliwiających
rozpoznanie tych preferencji w celu dopasowania ich do różnych technik nauczania. Wiedza
na temat stylów uczenia się osób biorących udział w szkoleniu ułatwia również skuteczną
organizację pracy grupowej oraz poprawę jej dynamiki. Nauczyciele w innych
okolicznościach bywają również uczniami i oni także mają swój osobiście preferowany styl
uczenia się. To oraz wcześniejsze osobiste doświadczenia dotyczące własnego sposobu
uczenia się wywierają silny wpływ na preferowany sposób nauczania.
Według Brostroma, nauczyciele wykazują jedną z czterech orientacji. Behawioryści
zazwyczaj tworzą wyłącznie warunki przyjazne dla osób uczących się, umożliwiając
studentom znalezienie najlepszego sposobu poszerzenia swoich kwalifikacji. Strukturaliści
skłaniają się do programowania procesu szkoleniowego, organizując działania szkoleniowe w
logicznym porządku. Funkcjonaliści angażują studentów do działania, podczas gdy humaniści
umożliwiają studentom odkrycie własnego sposobu samodzielnego uczenia się. Nie zaskakuje
zatem, że określone style uczenia się współgrają z pewnymi stylami nauczania lepiej niż z
innymi. Dobrzy nauczyciele powinni stosować techniki nauczania w elastyczny sposób, aby
zagwarantować studentom jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy.
Style nauczania i uczenia się można również dostosować do omawianego tematu. Odnośnie
do działań prewencyjnych oczekuje się, że lekarze rodzinni zostaną zaznajomieni z szerokim
zakresem wiedzy, umiejętności i określonych postaw. Na przykład wysoki poziom
kompetencji w zakresie szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym wymaga dużej
wiedzy na temat zasad szczepień, niepożądanych działań ubocznych szczepionek, programu
szczepień itp. Z drugiej strony, organizacja procesu szczepienia w praktyce wymaga
określonych umiejętności praktycznych, nie mówiąc już o technice podawania szczepionek.
Wreszcie przydatne są określone umiejętności, gdy chodzi o przekonanie pacjentów, lub w
przypadku dzieci – ich rodziców, aby zgodzili się na szczepienie, jeżeli jest to konieczne.
Wszystkie te składniki mają kluczowe znaczenie dla kompetentnego lekarza rodzinnego i
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umożliwiają zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie procesu szczepień w sposób
wydajny. Aby osiągnąć wszystkie cele edukacyjne w tym zakresie, należy zastosować cały
wachlarz różnych technik nauczania. Wiele z nich pokrywa się z określonymi stylami
nauczania i uczenia się, ale część może nie być odpowiednio dopasowana. Na przykład
uczenie się zasad szczepień, wymagające zapoznania się z literaturą lub uczęszczania na
wykłady, byłoby prawdopodobnie o wiele łatwiejszym zadaniem dla teoretyka niż dla
aktywisty. Podobnie nauczycielom o nastawieniu humanisty z pewnością o wiele łatwiej
będzie uczyć tego przedmiotu niż nauczycielom funkcjonalistom. Nauczyciele i prowadzący
szkolenia odpowiedzialni za przygotowanie programu nauczania w tym zakresie powinni być
świadomi tych ograniczeń i odpowiednio dostosować działania szkoleniowe. Dyskusje w
niewielkich grupach, seminaria lub warsztaty umiejętności pozwalają na dobór studentów o
różnych stylach uczenia się, którzy mogą skorzystać z wymiany doświadczeń. Wcześniejsze
nauczanie lekarzy w takich warunkach, jeszcze przed rozpoczęciem przez nich pracy
zawodowej, oraz ćwiczenia praktyczne mogą zwiększyć ich poziom wiary we własne siły
oraz prowadzić do lepszych wyników edukacji, co przyczyni się do uzyskania przez lekarzy
wyższych kwalifikacji.
Nabycie umiejętności edukacyjnych odgrywa szczególnie istotną rolę w zwiększaniu
kompetencji lekarzy w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób. Wiele działań
związanych z promocją zdrowia i prewencją chorób wymaga wprowadzenia zmian w stylu
życia pacjentów. Zazwyczaj niezbędna jest specyficzna wiedza i umiejętności w zakresie
edukacji i psychologii. Ponadto, skuteczne zmiany stylu życia wymagają najczęściej
powtarzanych działań o charakterze długoterminowym. Zajęci na co dzień lekarze rodzinni
nie są w stanie wykonać tych działań samodzielnie. Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki,
powinni być wspierani w swojej pracy przez różnego rodzaju personel ochrony zdrowia. W
niektórych systemach opieki zdrowotnej personel specjalistyczny, taki jak dietetycy,
fizjoterapeuci lub osoby szkolące w zakresie zdrowia, jest zawodowo przygotowany do
pomocy lekarzom rodzinnym lub nawet może przejąć od nich większość ich zadań. W innych
systemach opieki zdrowotnej rolę tę pełnią pielęgniarki środowiskowe i pielęgniarki rodzinne.
We wszystkich przypadkach lekarze rodzinni odgrywają istotną rolę we wzmacnianiu
motywacji do podejmowania wysiłku w celu zmiany stylu życia pacjenta lub utrzymania już
wprowadzonych zmian. Istotne znaczenie ma skuteczna praca zespołowa lub praca z różnymi
specjalistami. Lekarze rodzinni zazwyczaj odgrywają kluczową rolę w koordynowaniu
działań członków zespołu.
Rozwój kompetencji zawodowych w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób wymaga,
aby lekarze rodzinni stale aktualizowali swój stan wiedzy, umiejętności oraz zachowań.
Różne działania oraz techniki edukacyjne mogą umożliwić osobom prowadzącym szkolenie
osiągnięcie zakładanych celów nauczania w tym zakresie. Nauczyciele, osoby prowadzące
szkolenia oraz organizatorzy kursów powinni pomagać uczącym się w znalezieniu
najskuteczniejszego sposobu przejścia przez dobrze zaplanowane programy edukacyjne.
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ZASTOSOWANIE NARZĘDZI PROJEKTU GAP Tomasz Tomasik
Projekt Leonardo da Vinci (LdeV) n° 2008-1-PL1-LEO05-02080 pod tytułem Bridging the
Gap of General Practitioners’ Competence on the European Market (Wypełnianie luk
kompetencyjnych lekarzy rodzinnych na rynku europejskim) realizowany był w latach 2009–
2010 przez partnerów z czterech krajów europejskich. Jego głównym celem było
zdefiniowanie najważniejszych kwalifikacji lekarzy rodzinnych w zakresie promocji zdrowia
i prewencji chorób oraz opracowanie programu edukacyjnego wypełniającego braki w tym
zakresie, jak również opracowanie podręcznika wraz z materiałami szkoleniowymi.
Projekt bazował na wynikach pilotażowego projektu LdeV „Zwiększenie szans zatrudnienia
wśród absolwentów zdrowia publicznego” (nr PL/00/B/F/PP/140.155). Metodologia oraz
narzędzie oceny kompetencji opracowane w ramach poprzedniego projektu zostały
zmodyfikowane i zaadaptowane na potrzeby projektu GAP poprzez ich zastosowanie do
nowej grupy docelowej (lekarzy rodzinnych) oraz nowego sektora (podstawowej opieki
zdrowotnej).
W ramach projektu GAP powstało pięć produktów, które mogą być wykorzystane przez
różnych profesjonalistów zajmujących się opieką zdrowotną, zaangażowanych w działania w
zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób. Większość z nich opracowano, aby wesprzeć
nauczycieli medycyny rodzinnej w działaniach edukacyjnych. Mogą one być zastosowane w
ramach programów szkolenia przeddyplomowego oraz podyplomowego, jak również ciągłej
edukacji medycznej. Praktykujący lekarze rodzinni również mogą wykorzystać te narzędzia,
aby oszacować luki w swoich kwalifikacjach, opracować indywidualny plan edukacyjny oraz
zaktualizować stan swojej wiedzy. Mamy nadzieję, że personel pielęgniarski pracujący w
podstawowej opiece zdrowotnej również uzna ten materiał za interesujący. Wyniki tego
projektu powinny także zainteresować osoby tworzące politykę zdrowotną, jak również
menedżerów opieki zdrowotnej, odpowiedzialnych za planowanie i wdrażanie programów
prewencyjnych w podstawowej opiece zdrowotnej.
Poniżej przedstawiono opis produktów oraz informacje dotyczące tego, jak je stosować w
praktyce. Wszystkie te produkty są dostępne na stronie internetowej projektu
www.gapproject.klrwp.pl.
1. Analiza programów szkoleniowych oraz określenie roli lekarza rodzinnego w zakresie
promocji zdrowia i prewencji chorób.
Raport stanowi wszechstronną i kompleksową analizę działań edukacyjnych na etapie
przeddyplomowym i specjalizacyjnym oraz opisuje pozycję lekarzy rodzinnych w systemie
opieki zdrowotnej. Został opracowany na podstawie opinii ekspertów, które uzyskano w
czterech krajach europejskich: Grecji, Litwie, Polsce oraz Wielkiej Brytanii. Raport
pochodzący z każdego kraju zawiera przykłady programów studiów medycznych, programów
szkolenia podyplomowego, wyniki ankiet przeprowadzonych wśród lekarzy oraz szczegóły
regulacji prawnych dotyczących zadań lekarzy rodzinnych oraz ich obowiązków w zakresie
promocji zdrowia i prewencji chorób. Poza tym opisuje podobieństwa i różnice pomiędzy
krajami, związane ze specyficznymi okolicznościami natury historycznej, politycznej,
socjoekonomicznej i medycznej.
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Raport ten może być wykorzystany przez profesjonalistów ochrony zdrowia w celu uzyskania
wiedzy na temat aktualnego stanu nauczania w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób
na terenie Grecji, Litwy, Polski i Wielkiej Brytanii.

2. Analiza kompetencji lekarzy rodzinnych w zakresie promocji zdrowia i prewencji
chorób, które powinny być osiągnięte w trakcie specjalizacji.
W raporcie zgromadzono informacje dotyczące kompetencji lekarzy rodzinnych, które są
potrzebne w ich codziennej praktyce (z perspektywy lekarzy rodzinnych) i które powinny
zostać osiągnięte w trakcie szkolenia specjalistycznego (z punktu widzenia ekspertów
zajmujących się medycyną rodzinną). Kompetencje zostały podzielone na trzy główne
obszary: edukacyjne (obszar promocji zdrowia), kliniczne (obszar prewencji chorób) oraz
organizacyjne (obszar świadczenia usług). Do przygotowania raportu wykorzystano dwie
metody: grupy fokusowe oraz wywiady pogłębione. W raporcie ujęto informacje ze
wszystkich krajów partnerskich projektu.
Raport może być pomocny dla nauczycieli i tutorów medycyny rodzinnej w Grecji, na Litwie,
w Polsce i w Wielkiej Brytanii, odpowiedzialnych za przygotowanie programów, planów
szkoleń, kursów oraz innych działań edukacyjnych dla lekarzy rodzinnych z zakresu promocji
zdrowia i prewencji chorób. Raport może pomóc autorom materiałów szkoleniowych w
określeniu aktualnych potrzeb lekarzy rodzinnych oraz zaplanowaniu odpowiedniej treści
przygotowywanych publikacji. Poszczególni lekarze rodzinni mogą także wykorzystać ten
raport w procesie swojego doskonalenia zawodowego.

3. Narzędzie wykorzystujące Internet w ocenie kompetencji lekarzy rodzinnych w
zakresie opieki profilaktycznej.
Narzędzie oceny kompetencji lekarzy rodzinnych w obszarze promocji zdrowia oraz
profilaktyki chorób zostało opracowane dzięki współpracy wszystkich partnerów projektu, ze
znaczącym wkładem Uniwersytetu Sheffield Hallam, szczególnie na początkowym etapie
prac. Konstrukcja oparta jest na schemacie dzielącym cały obszar profilaktyki na trzy pola,
każde z trzema podobszarami, zgodnie z poniższą tabelą.
Tabela kompetencji: Schemat kompetencji lekarza rodzinnego w zakresie promocji zdrowia i
prewencji chorób.
Obszar kompetencji
Edukacyjny (promocja zdrowia)

Kliniczny (prewencja chorób)

Organizacyjny (świadczenie usług)

Podobszar kompetencji
1. Zdrowie matki i dziecka
2. Styl życia
3. Środowisko
1. Badania przesiewowe
2. Leczenie chorób przewlekłych
3. Działania prewencyjne
1. Informacja
2. Relacje z pacjentem
3. Społeczności lokalne
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Narzędzie to składa się z dwóch części. Część I (ocena subiektywna) umożliwia lekarzowi
rodzinnemu w sposób ustrukturalizowany wyrażenie opinii na temat posiadanych własnych
kompetencji. Część II polega na obiektywnej, opartej na faktach ocenie stanu wiedzy. Pytania
znajdujące się w obu częściach są przydzielone do każdego z dziewięciu przedstawionych
powyżej podobszarów.
Użytkownik może wybrać pełną lub skróconą wersję narzędzia. Pierwsza z nich składa się ze
117 pytań (27 w części I i 90 w części II), a ich wypełnienie zajmuje od półtorej do dwóch
godzin. Wersja skrócona składa się z 36 pytań (9 w części I i 27 w części II), a jej
wypełnienie zajmuje około 30 minut. Pod koniec testu lekarz może sprawdzić swój wynik i
zobaczyć nieprawidłowe odpowiedzi.
Indywidualnie uzyskany wynik odzwierciedla lukę między oceną obiektywną a subiektywną
dokonaną przez użytkownika (tzn. czy użytkownik nie docenia swoich kompetencji,
przecenia je lub czy jest doskonale świadomy swojego poziomu kompetencji w zakresie
promocji zdrowia i prewencji chorób).
Na poniższym wykresie jedna linia przedstawia wyniki subiektywnej oceny w każdym
podobszarze, a druga linia – wyniki obiektywne. Im bliżej środka koła znajdują się linie, tym
niższy był wynik, i na odwrót, im bliżej obwodu koła, tym wynik był wyższy. Lekarze
rodzinni mogą ocenić samych siebie i zobaczyć, w których podobszarach luka (odstęp)
między liniami jest największa.

Rycina 1. Przykład wyniku uzyskanego przez jednego z użytkowników.
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Poza tym możliwe jest porównanie wyników użytkowników z wynikami uzyskanymi przez
inne grupy. Jednakże możliwość ta dostępna jest wyłącznie wówczas, gdy wypełniony
zostanie kwestionariusz w pełnej wersji. Możliwe są trzy opcje porównania: (1) wyniki
subiektywnej oceny użytkownika w porównaniu z wynikami subiektywnej oceny grupy; (2)
wyniki obiektywnej oceny użytkownika w porównaniu z wynikami obiektywnej oceny grupy;
(3) luka kompetencji użytkownika w porównaniu z luką kompetencji grupy. Grupę można
zdefiniować jako lekarzy z wszystkich krajów, którzy wypełnili kwestionariusz, lub grupę
lekarzy z Wielkiej Brytanii, Grecji, Polski lub Litwy analizowaną osobno.
Ponadto dostępna jest wersja „pdf” kwestionariusza, którą można wydrukować i wypełnić w
formie pisemnej.

Rycina 2. Przykład porównania między wynikami indywidualnymi a wynikami grupy
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Narzędzie to stworzono do indywidualnego stosowania przez lekarzy rodzinnych, jak również
jako pomoc dla nauczycieli i organizatorów kursów. Lekarze rodzinni mogą sami określić
swoje braki w kompetencjach i porównać uzyskane przez siebie wyniki z wynikami lekarzy z
różnych krajów. Ponadto wyniki można wykorzystać do opracowania indywidualnego planu
edukacyjnego oraz wyboru najlepszej metody poprawy stanu wiedzy i umiejętności.
Nauczyciele, tutorzy i osoby organizujące kursy odpowiedzialne za edukację lekarzy
rodzinnych w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób mogą dzięki temu dostrzec
obszary z największymi lukami w kompetencjach lekarzy rodzinnych oraz określić
rzeczywiste potrzeby edukacyjne. Skuteczność nauczania można ocenić, gdy osoby biorące
udział w kursie wykonają testy przed i po zakończeniu szkolenia.

4. Raport dotyczący luk kompetencyjnych w obszarze prewencji chorób i promocji
zdrowia.
Narzędzie stworzone w ramach projektu „GAP” daje możliwość zidentyfikowania i
przeanalizowania luk w kompetencjach lekarzy rodzinnych. W fazie testowej ponad stu
pięćdziesięciu lekarzy wypełniło kwestionariusz. Pomimo że wybór respondentów nie był
randomizowany, ale zostali raczej wybrani jako „dogodna próba”, można wnioskować, że
największa luka istniała w dwóch podobszarach kompetencji organizacyjnych (informacja
oraz społeczności lokalne) oraz w jednym podobszarze kompetencji klinicznych
(postępowanie w chorobach przewlekłych).

5. Program edukacyjny służący zmniejszaniu różnic w kompetencjach lekarzy
rodzinnych w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób.
Program edukacyjny dla nauczycieli medycyny rodzinnej w zakresie promocji zdrowia i
prewencji chorób został przygotowany na podstawie raportów opisanych w niniejszym
rozdziale podręcznika. Głównym celem tego programu było opisanie, „czego nauczać” w
obszarze promocji zdrowia i prewencji chorób w praktyce lekarzy rodzinnych. Zawarte są w
nim obszerne informacje dotyczące celów nauczania, metod edukacyjnych oraz narzędzi
służących do oceny.
Program ten został stworzony w głównej mierze dla nauczycieli prowadzących szkolenia dla
lekarzy rodzinnych na poziomie podyplomowym. Program ten będzie w szczególności
przydatny na etapie planowania działań edukacyjnych.
Podsumowując można stwierdzić, że kluczowa rola lekarzy rodzinnych w obszarze promocji
zdrowia i prewencji chorób została dostrzeżona przez polityków, ekspertów i pacjentów i nie
można jej kwestionować. Jednakże zakres aktywności z obszaru promocji zdrowia i prewencji
chorób, który powinien być przedmiotem codziennej pracy lekarza rodzinnego, nadal nie
został ustalony. Autorzy raportów i materiałów opracowanych w ramach projektu Leonardo
da Vinci Bridging the Gap of General Practitioners’ Competence on the European Market
mają nadzieję, że materiały te pomogą lekarzom rodzinnym poprawić jakość opieki
zdrowotnej w ich codziennej praktyce i będą szczególnie użyteczne dla nauczycieli,
umożliwiając prowadzenie skutecznego szkolenia zawodowego z zakresu promocji zdrowia i
prewencji chorób.
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SŁOWNICZEK METOD DYDAKTYCZNYCH
Metody dydaktyczne:

1

•

Analiza przypadku (Case study) – metoda pedagogiczna, która najczęściej
wykorzystuje praktyczne, realistyczne przykłady lub historie z praktyki lekarza
rodzinnego. W analizie przypadków wykorzystuje się złożone problemy dotyczące
pacjentów, dające wgląd w kontekst tych problemów oraz ilustrujące główne kwestie
edukacji. Może ona wzbogacić treść wykładów i można ją wykorzystać w małych
grupach lub nawet jako metodę nauczania pojedynczych osób.

•

Praca kliniczna/ćwiczenia pod nadzorem (Clinical work/practice under
supervision)1 – nauczanie w ramach pracy w jednostce klinicznej lub w warunkach
praktyki lekarza rodzinnego; można je organizować z nadzorem lub bez.

•

Szkolenie z wykorzystaniem komputerów (Computer-based training) – rodzaj
edukacji, w ramach której osoba szkolona uczy się, korzystając z komputerowych
programów edukacyjnych, edukacyjnej sieci wewnętrznej lub Internetu. Szkolenie z
wykorzystaniem komputera stanowi elastyczną alternatywę dla szkolenia w
warunkach sali wykładowej i daje osobom szkolonym możliwość indywidualnej
pracy, dostosowanej do własnego planu, możliwości i tempa pracy.

•

Dyskusje (Discussions) – sesje dyskusyjne dotyczące specyficznych tematów lub
prezentacji przypadków; można je zorganizować jako sesje indywidualne lub sesje z
tutorami i kierownikami, jako sesje grup rówieśniczych, sesje w małych grupach
takich jak grupy fokusowe czy grupy Balinta, lub jako duże sesje grupowe podczas
seminariów, wykładów lub warsztatów.

•

Dyskusja w zespole praktyki (Discussion in practice team) – uczenie się poprzez
wymianę poglądów, opinii lub koncepcji pomiędzy osobami biorącymi udział w
szkoleniu oraz personelem praktyki podczas spotkań formalnych lub nieformalnych;
są również pomocne w budowaniu i rozwijaniu relacji całej grupy lub zespołu.

•

Uczenie interaktywne z wykorzystaniem technologii informatycznych
(Interactive IT-based learning)∗ – metoda polegająca na interaktywnym
wykorzystaniu nowoczesnych technologii komputerowych, umożliwiających m.in.
uczestnictwo w forach dyskusyjnych, przegląd badań, analizę opisu przypadków.

•

Wykład (Lecture)* – przedstawienie treści edukacyjnych poprzez prezentację i
wyjaśnienie (o ile to możliwe wraz z demonstracją) przez wykładowcę.
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∗

•

Przegląd piśmiennictwa (A literature search)∗ – uczenie się polegające na
przeszukiwaniu medycznych baz danych, łącznie z definiowaniem pytań klinicznych,
poszukiwaniem dowodów medycznych, krytyczną refleksją dotyczącą wartości
dowodowej oraz wdrażaniem w praktyce.

•

Obserwacja (Observation)* – uczenie się poprzez refleksyjną obserwację przez
tutora w różnych warunkach edukacyjnych: spotkania z prawdziwymi pacjentami lub
pacjentami symulowanymi lub uczenie się na podstawie nagrań wideo ze spotkań z
prawdziwymi pacjentami lub pacjentami symulowanymi (obserwacje samodzielne lub
z tutorem lub pozostałymi osobami uczestniczącymi w szkoleniu, itp.).

•

Prezentacja multimedialna (Multimedia presentation) – opis lub wyjaśnienie
danych tematów słuchaczom (najczęściej podczas wykładów, seminariów itp.) z
wykorzystaniem programu do prezentacji multimedialnych, który pomaga w
tworzeniu, projektowaniu i przekazywaniu prezentacji wizualnych.

•

Uczenie w oparciu o problem (Problem-based learning) – metoda edukacyjna
skupiona na studentach; przeprowadza się ją najlepiej w niewielkich grupach od 5 do
12 osób, w których szkolący się wspólnie analizują dany przypadek (najczęściej
złożony), rozwiązują problemy i zastanawiają się nad nimi. Uczenie problemowe
rozpoczyna się od wyjaśnienia nieznanych pojęć i zdefiniowania problemów.
Formułuje się cele edukacyjne i rozpoczyna samodzielną naukę przed powrotem do
grupy, aby omówić przypadek i sformułować wnioski. Istnieje kilka wariantów tej
metody.

•

Praca projektowa (Project work)* – praca nad indywidualnym projektem lub w
ramach grupy w określonym formacie: projekt kontroli, projekt naukowy lub projekt
pracy w terenie.

•

Odgrywanie ról (Role playing)* – odgrywanie roli pacjenta, osoby towarzyszącej,
lekarza, pielęgniarki itp., aby uzyskać edukacyjny wgląd w ich uczucia, intencje i
czynności.

•

Uczenie się z wykorzystaniem scenariusza (Scenario-based learning) – proces
uczenia się wykorzystujący mniej lub bardziej dopracowany scenariusz, który
powinien być oparty na sytuacji lub kontekście, jaki osoba szkolona może przenieść w
warunki rzeczywistego życia. Elementy scenariusza obejmują: zaprojektowany
przebieg działań, opis zdarzeń lub sytuacji, czynności, w których wezmą udział
uczestnicy szkolenia, role, które będą odgrywać oraz narzędzia, które będą stosować.
Można zapewnić materiały pomocnicze oraz inne źródła w celu lepszego i głębszego
zrozumienia przedstawianych tematów.

•

Seminarium (Seminar)* – sposób nauczania oparty na pisemnym lub ustnym udziale
osób uczących się.

•

Analiza istotnych zdarzeń (SEA – Significant Event Analysis) – proces, podczas
którego poszczególne epizody/wydarzenia występujące w praktyce są szczegółowo
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systematyzowane i analizowane. Dotyczy to zarówno zdarzeń klinicznych (np.
opóźnienie rozpoznania, błąd medyczny), jak i zdarzeń niemedycznych (np. utrata
danych komputerowych). Może zostać wykorzystana jako metoda edukacyjna,
pomimo że jej głównym celem jest poprawa jakości opieki oraz zminimalizowanie
szans powtarzania się negatywnych zdarzeń.
•

Wizyta studyjna (Study visit/outreach event)∗ – wizyta szkoleniowa w praktykach,
na terenie klinik, w instytucjach opieki społecznej, w jednostkach zarządzających
opieką zdrowotną itp.

•

Warsztaty (Workshop)* – sesje z nadzorem, podczas których studenci pracują nad
indywidualnymi zadaniami i otrzymują niezbędną pomoc i wskazówki.

•

Przygotowywanie opisu przypadku (The writing of patient studies)* – czynność
edukacyjna dotycząca określonego zadania, polegająca na stworzeniu pisemnego
opisu i/lub dokumentu refleksyjnego, który następnie zostanie oceniony przez tutora.

Metody oceny

∗

•

Ocena wykonania zadań (Case specificity)* – ocena kandydatów za pomocą np. 10
niewielkich zadań wybranych wg optymalnego planu, gdzie każde zadanie trwa pięć
minut; umożliwia o wiele bardziej miarodajną ocenę niż jeden długi przypadek
zajmujący 50 minut. Badania wykazały, że proces uczenia się w medycynie jest
specyficzny dla danego przypadku. Opanowanie ograniczonego zestawu przypadków
i/lub problemów nie gwarantuje opanowania innych przypadków, zwłaszcza w tak
obszernym zakresie jak podstawowa opieka zdrowotna/medycyna rodzinna. Dlatego
ocena oparta na doświadczeniu dotyczącym jednego lub kilku przypadków daje
jedynie ograniczoną informację na temat kompetencji danego kandydata.

•

Ocena opracowania pisemnego (The essay method)* – pisemne przemyślenia
dotyczące specyficznych pytań, odpowiedź o rozszerzonym charakterze (należy
napisać, co powinno się zrobić, aby...) lub rodzaj ograniczonej odpowiedzi
(przyjmując dane twierdzenie, należy opisać określoną kwestię). Problemem może
okazać się ilość potrzebnego czasu jak również niska wiarygodność.

•

Test wielokrotnego wyboru (The Multiple Choice Questionnaire)* – test służący
do obiektywnej oceny wiedzy osoby uczącej się. Może zostać zmodyfikowany
poprzez dołączenie pytań otwartych lub zadań polegających na dopasowaniu haseł.

•

Analiza dokumentacji medycznej (A medical records audit) – sprawdzenie i
analiza dokumentacji zdrowotnej w praktyce w celu oceny i porównania jakości
świadczonej opieki o ustalonych i przyjętych standardach; można ją stosować w celu
określenia potrzeb edukacyjnych osób szkolących się oraz opracowania programu
szkolenia lub metody oceny.

EURACT Educational Agenda
79

•

Obserwacja bezpośrednia (The observation method, direct)* – bezpośrednia
obserwacja działań dotycząca umiejętności technicznych lub relacji interpersonalnych
w warunkach rzeczywistych, symulowanych lub w trakcie egzaminu:
– spotkania z prawdziwymi lub symulowanymi pacjentami w praktyce klinicznej
(SOO = simulated office oral; symulacja warunków gabinetu, metoda ustna),
– nagrania wideo z konsultacji z prawdziwymi lub symulowanymi pacjentami w
praktyce klinicznej.
Metoda uzasadniona, ale wiarygodność jej jest niska. Można ją przeprowadzić w
sposób bardziej obiektywny, stosując listy czynności kontrolnych, formularze oceny
oraz przez odpowiednie przeszkolenie egzaminatorów.

•

Obserwacja pośrednia (The observation method, indirect)* – imituje bezpośrednią
obserwację:
– poprzez wykorzystanie dokumentacji (ocena dokumentacji), zaświadczeń lekarskich
i historii choroby,
– poprzez dyskusje na temat przypadków pacjentów.

•

Egzamin ustny (The oral method)* – tradycyjnie najczęściej stosowana metoda o
dużym znaczeniu, ale bardzo czasochłonna i zawodna. Wykorzystywane środki
obejmują standaryzację treści (poprzez jasne zdefiniowanie, wybór standardowego
zestawu, wykorzystanie standaryzowanych grup pacjentów itp.) lub redukowanie
rozbieżności ze strony egzaminatorów (arkusze ocen, zwiększanie liczby
egzaminatorów dokonujących niezależnych ocen).

•

Ocena grupy rówieśniczej (Peer group assessment)* – ocena przeprowadzana jest
przez innych uczestników, osoby o podobnym statusie, a nie przez tutorów. Można
wykorzystać różne jej formy. Jedną z nich jest ocena 360-stopniowa, gdzie
przynajmniej 10 kolegów, pracowników służby zdrowia oraz innych członków
personelu bierze udział w ocenie.

•

Portfolio, edukacyjne lub refleksyjne (A portfolio, educational or reflective)* –
portfolio oznacza podsumowanie głównych aktywności szkoleniowych i osiągnięć w
odniesieniu do życiorysu zawodowego, w tym produkty i publikacje. Przyjmuje
charakter portfolio refleksyjnego lub edukacyjnego poprzez dodanie części
refleksyjnej, w której osoba ucząca się umieszcza własne przemyślenia na temat
swojego procesu uczenia się.

•

Samoocena (The self assessment method)* – metoda oceny pomagająca studentom
zrozumieć ich własne umiejętności i możliwości. Kryteria i standardy są określane
podczas serii spotkań w małych grupach przez personel i studentów. Następnie
studenci wykorzystują te kryteria, aby ocenić swoje własne umiejętności.

•

Strukturalizowana odpowiedź pisemna (The structured written answer method)*
– seria pytań otwartych odnoszących się do skrótowego opisu przypadku pacjenta.
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CZĘŚĆ IV
Narzędzia edukacyjne

I. Zdrowie matki i dziecka
1. Zdrowie matki i dziecka – perspektywa krajowa i międzynarodowa Hora
Soltani
Metoda: Wykład
Uczestnicy: Lekarze w ramach kształcenia ustawicznego (CME) (20–40)
Cele:
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•

Zrozumienie kwestii dotyczących zdrowia matki i dziecka na poziomie krajowym i
międzynarodowym.
• Zrozumienie perspektyw organizacyjnych i związanych ze zdrowiem publicznym
dotyczących prewencji i terapii w zakresie zdrowia matki i dziecka.
• Zrozumienie aktualnych kwestii mających związek ze skutecznymi strategiami
promocji zdrowia matki i dziecka.
Sugerowany program:
Część
Działanie
1
Zdrowie matki i dziecka – perspektywa
krajowa i międzynarodowa
2
Pytania i odpowiedzi

Metoda/technika
Wykład

Czas
45 min

Dyskusja plenarna

15 min

Opis wykładu:
Nauczyciel prowadzi wykład, korzystając z prezentacji w programie multimedialnym. W
prezentacji przedstawiono najważniejsze aspekty związane z opieką nad matką i dzieckiem
oraz jej uwarunkowania na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Poza tym
uwzględniono psychospołeczne aspekty ciąży i narodzin dziecka jak również skuteczne
strategie promocji zdrowia matki i dziecka.
W oryginalnej prezentacji znajduje się treść przedstawiająca problematykę głównie z
perspektywy brytyjskiej. Nauczyciele w innych krajach mają wolną rękę i zachęca się ich do
indywidualnego dostosowywania prezentacji, uzupełniając ją o odpowiednie elementy w
zależności od kraju.
Po przedstawieniu prezentacji, osoby biorące udział w szkoleniu są proszone o zadawanie
pytań związanych z tematyką wykładu, po czym następuje dyskusja z wykładowcą.
Materiały:
Prezentacja w programie PowerPoint
Wyposażenie:
Komputer
Projektor
Sala wykładowa
Prezentacja:
Zdrowie matki i dziecka – perspektywa krajowa
i międzynarodowa
(do pobrania ze strony Projektu GAP - http://www.gapproject.klrwp.pl)
2. Zdrowie matki i dziecka w praktyce lekarza pierwszego kontaktu – (Katarzyna
Karolina Machaczek, Malcolm David Whitfield)
Metoda: Warsztaty
Uczestnicy: Lekarze w ramach kształcenia ustawicznego (CME) (16–24)
Cele:
1. Zrozumienie kwestii dotyczących zdrowia matki i dziecka.
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2. Zrozumienie perspektyw klinicznych i związanych ze zdrowiem publicznym
dotyczących prewencji i terapii w zakresie zdrowia matki i dziecka.
3. Zrozumienie aktualnych kwestii związanych z edukacją antenatalną.
Sugerowany program:
Część
Działanie
1
Wprowadzenie do ćwiczeń
2
Zapoznanie się z wybranymi częściami
dokumentu: „NARODZINY I CO DALEJ:
Przegląd dowodów dotyczących edukacji
antenatalnej”
3
Przygotowanie prezentacji na wybrane
tematy
4
Przedstawienie wyników pracy w grupach
5

Podsumowanie warsztatów

Metoda/technika
Prezentacja plenarna
Samodzielne czytanie

Czas
10 min
15 min

Praca grupowa

25 min

Prezentacja plenarna i
dyskusja
Dyskusja plenarna

30 min
10 min

Opis warsztatów:
Sesja rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem, prezentacją planu sesji i jej celów.
Następnie osoby biorące udział w szkoleniu zostają podzielone na 4 grupy robocze. Każda
grupa wyznacza jedną osobę, która moderuje pracę grupy. Druga osoba pełni rolę prezentera
wypracowanych przez grupę materiałów. Grupy otrzymują specjalne materiały do
przeczytania, zawierające wybrane fragmenty dokumentu „BIRTH AND BEYOND: A
Review of the Evidence about Antenatal Education” autorstwa Anity Schrader McMillan,
Jane Barlow i Maggie Redshaw (2009). Każda grupa skupia się na innym temacie z
wymienionych poniżej:
Grupa 1: Poród i narodziny dziecka; Masa urodzeniowa noworodka
Grupa 2: Karmienie piersią; Samodzielna opieka ze strony matki i zachowania zdrowotne
Grupa 3: Zdrowie umysłowe matki
Grupa 4: Przygotowanie mężczyzn na narodziny dziecka i ojcostwo
Czas przeznaczony na przeczytanie wynosi 15 minut. Następnie osoby biorące udział w
szkoleniu prosi się o przygotowanie krótkich prezentacji dotyczących tego, w jaki sposób
najlepiej zająć się (poprzez inicjatywy z zakresu promocji zdrowia i prewencji chorób)
tematami, na których mieli skupić uwagę. Podczas przygotowywania swoich prezentacji
osoby uczestniczące w szkoleniu powinny przytoczyć właściwe przykłady ze swojej
codziennej praktyki, poza informacjami podanymi w artykule. Prezentacje powinny składać
się z pięciu do dziesięciu kluczowych kwestii, przedstawianych w postaci wypunktowanej
listy.
Uczestników należy zachęcać, aby czynnie brali udział w szkoleniu i korzystali z
doświadczeń innych kolegów. Udział w dyskusjach grupowych umożliwia wzmocnienie
szans na osiągnięcie celów nauki oraz gwarantuje dobre zrozumienie tematu.
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Grupa musi wyznaczyć moderatora i prezentera. Moderator czuwa nad sprawnym
przebiegiem sesji i zachęca wszystkich członków grupy do uczestnictwa w dyskusji.
Podsumowanie dyskusji zostanie przedstawione innym grupom przez prezentera.
Po zakończeniu pracy grupowej uczestnicy wracają do grupy plenarnej, gdzie prezentowany
jest krótki raport (5 minut), po którym następuje dyskusja plenarna (10 minut). Na koniec
nauczyciel podsumowuje wnioski, jakie postawiono w trakcie warsztatów.
Materiały:
Broszury – 4 fragmenty tekstów
Wyposażenie:
Papier do pisania na tablicy
Markery
Jedno wystarczająco duże pomieszczenie, aby możliwe było podzielenie uczestników
szkolenia na cztery grupy robocze
Prospekty – 4 fragmenty tekstów
Grupa 1: Poród i narodziny dziecka; Masa urodzeniowa noworodka
Podczas tej sesji dyskutowane będą kwestie dotyczące zdrowia matki i dziecka, a zwłaszcza
porodu, w tym masy urodzeniowej noworodków. Ocena i zrozumienie, w jaki sposób kobiety
postrzegają narodziny dziecka, ma istotny wpływ na to, w jaki sposób będą sobie radzić z tą
kwestią. W niniejszej sesji wykorzystano wybrane materiały z następującego artykułu:
„BIRTH AND BEYOND: A Review of the Evidence about Antenatal Education” autorstwa
Anity Schrader McMillan, Jane Barlow i Maggie Redshaw (2009). Informacje z wybranych
materiałów umożliwią zrozumienie kwestii dotyczących zdrowia dziecka i matki.
Materiał do dyskusji
Fragment artykułu „BIRTH AND BEYOND: A Review of the Evidence about Antenatal
Education” autorstwa Anity Schrader McMillan, Jane Barlow, Maggie Redshaw (2009).
Strony od 18 do 23 powyższego przeglądu wybrano jako materiał do czytania przydatny w tej
sesji.
Poród i narodziny dziecka
Jeden przegląd badań, dwa systematyczne przeglądy i 12 badań podstawowych mierzyło
wpływ edukacji antenatalnej na poród i narodziny dziecka.
Do badań podstawowych należało pięć badań randomizowanych z grupą kontrolną (RCTs),
cztery interwencyjne badania pre-post bez randomizacji i trzy ankiety.
Przegląd badań i przeglądy systematyczne: Raport NICE2 z badań przeglądowych oraz
pojedynczych badań dotyczących opieki antenatalnej u zdrowych ciężarnych kobiet dał
niewielką ilość informacji potwierdzających, że uczestnictwo w edukacji antenatalnej (ANE)
poprawia wyniki związane z porodem (takie jak sposób rodzenia lub stosowanie środków
znieczulających i przeciwbólowych). Istnieją pewne dane, że przeżycia kobiet związane z
rodzeniem można poprawić, jeżeli uczęszczają one na zajęcia sterowane przez nie same (ang.
client-led) w porównaniu z zajęciami prowadzonymi w sposób tradycyjny.
W przeglądzie Cochrane’a2 u ciężarnych kobiet oceniano wpływ indywidualnej i/lub
grupowej edukacji na narodziny dziecka i/lub rodzicielstwo oraz na poprawę całej grupy
wyników związanych z porodem. Wyniki nie były jednoznaczne i sugeruje się, że wpływ
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edukacji antenatalnej na kwestie związane z narodzinami dziecka jest w dużej mierze
nieznany, po części ze względu na heterogeniczność ocenianych interwencji oraz dużą
rozpiętość mierzonych wyników.
Wyniki następnego systematycznego przeglądu3 również są niejednoznaczne odnośnie do
wpływu edukacji antenatalnej na poród i narodziny dziecka.
Kontrolowane badania z randomizacją (RCTs): W jednym badaniu (2 prace) oceniano wpływ
amerykańskiego, wieloośrodkowego programu o charakterze RCT-CenteringPregnancy4 na
1047 kobiet o niskim statusie ekonomicznym, które były w pierwszej ciąży.
CenteringPregnancy jest programem grupowym rozpoczynającym się w okresie
antenatalnym, oferującym możliwość włączenia do grupy postnatalnej CenteringParenthood
przez okres do 24 miesięcy po porodzie. W badaniu tym wykazano, że u kobiet
przydzielonych do programu grupowego dużo rzadziej dochodziło do porodów
przedterminowych w porównaniu z kobietami objętymi standardową opieką. Wpływ był
większy w przypadku kobiet z grupy afroamerykańskiej. Kobiety biorące udział w sesjach
grupowych również cechowały się rzadszą suboptymalną opieką prenatalną i miały o wiele
większy zakres wiedzy dotyczącej okresu prenatalnego: czuły się lepiej przygotowane na
poród i były bardziej zadowolone z otrzymanej opieki. Autorzy stwierdzili, że grupowa
opieka w okresie prenatalnym prowadziła do identycznych lub lepszych wyników w okresie
perinatalnym bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
W jednym kanadyjskim badaniu RCT (60 kobiet) oceniano wpływ krótkiego nauczania
metaforycznego oraz wizualizacji porodu na stan lęku oraz doświadczenia związane z
przeżyciem porodu5. W badaniu tym nie potwierdzono hipotezy, że wizualizacja porodu
podczas zajęć w okresie prenatalnym poprawia pamięć dotyczącą informacji na temat porodu
i narodzin dziecka oraz nie zauważono istotnych różnic między grupą z wizualizacją a grupą
w warunkach kontrolnych.
Jedno badanie RCT przeprowadzone w Wielkiej Brytanii porównywało wpływ nauczania
strategii wspomaganego radzenia sobie z wpływem dotychczas nauczanych strategii radzenia
sobie podczas edukacji prowadzonej w ramach publicznej służby zdrowia (ang. NHS –
National Health Service) na ból doświadczany przez kobiety oraz emocje przeżywane
podczas porodu6. Wykazano, że kobiety, które uczęszczały na zajęcia ze strategii
wspomaganych, wykorzystywały wspomagane strategie radzenia sobie przez większość czasu
porodu niż kobiety, które uczęszczały na standardowe zajęcia. Osoby towarzyszące podczas
porodu również były bardziej zaangażowane w wykorzystywanie przez kobiety strategii
wspomaganych w przeciwieństwie do strategii standardowych. Jednakże nie wykazano różnic
między grupami pod względem przekonania o własnej skuteczności w stosowaniu strategii
radzenia sobie i następnie doświadczania bólu i przeżywania emocji podczas porodu.
W jednym badaniu RCT porównywano wyniki dotyczące przygotowania do porodu
naturalnego i tradycyjnego wśród kobiet w Szwecji będących po raz pierwszy w ciąży7. W
badaniu stwierdzono częstotliwość wykonywania znieczulenia nadtwardówkowego rzędu
52% w obydwu grupach. 70% kobiet w grupie naturalnego porodu korzystało z
psychoprofilaktyki (techniki relaksacyjne) w trakcie porodu, w porównaniu z 37% kobiet
korzystających z tradycyjnych zajęć. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w
doświadczaniu porodu lub stresu rodzicielskiego między dwoma grupami kobiet lub
mężczyzn. W porównaniu ze standardową formą edukacji antenatalnej, przygotowanie do
naturalnego porodu nie poprawiło doświadczeń związanych z porodem ani nie miało wpływu
na stres we wczesnym okresie rodzicielstwa.
W australijskim badaniu RCT8 porównywano wpływ nowego, antenatalnego programu
edukacyjnego (Having a Baby) z opieką standardową. Program Having a Baby został
opracowany z wykorzystaniem danych dotyczących oceny potrzeb, które uzyskano od
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przyszłych i świeżo upieczonych rodziców. Program ten został stworzony, aby zaspokoić
potrzeby pacjentów. Jedną z istotnych cech programu było stwierdzenie, że ciąża, poród,
narodziny oraz wczesny okres rodzicielski wspólnie budują doświadczenie związane z
rodzeniem dziecka i nie powinny być traktowane jako osobne tematy.
Badania interwencyjne pre-post: W australijskim badaniu bez randomizacji porównywano
standardową edukację antenatalną z programem pilotażowym polegającym na uczestnictwie,
osadzonym w teorii uczenia się dorosłych9. Pilotażowy antenatalny program edukacyjny był
ukierunkowany na lepsze przygotowanie par do pierwszych tygodni wdrażania zmian w stylu
życia oraz do procesu, jakim jest wychowywanie dzieci. Program obejmował wspomagane,
specyficzne dla płci grupy dyskusyjne. Podczas gdy nie stwierdzono istotnych różnic w
przypadku postępowania przeciwbólowego u kobiet, wyboru rodzaju porodu lub innych
kwestii związanych z porodem, to kobiety w programie uczestniczącym o wiele częściej były
zadowolone z prowadzenia porodu oraz doświadczeń związanych z rodzicielstwem niż
kobiety otrzymujące rutynową opiekę.
Badanie pre- i postinterwencyjne przeprowadzone w Wielkiej Brytanii oceniało emocjonalne,
medyczne i kontrolne aspekty porodu, w tym określenie różnic między 81 pierwiastkami,
które uczęszczały i które nie uczęszczały na zajęcia z tematów związanych z okresem
antenatalnym10. W okresie antenatalnym oceniano oczekiwania i porównywano z opisami
kobiet po porodzie, odnośnie do tego, co ostatecznie przeżyły. Kobiety uczęszczające i
nieuczęszczające na zajęcia przygotowawcze w okresie antenatalnym nie cechowały się
istotnymi różnicami odnośnie do swoich doświadczeń i przeżyć lub stopnia osobistego
zadowolenia.
W niewielkim badaniu interwencyjnym typu pre-post przeprowadzonym w Kanadzie11
oceniano działanie muzykoterapii na rozluźnienie i odprężenie oraz na zespół lęku-napięciabólu (ang. fear-tension-pain syndrome). Jedenaście kobiet biorących udział w zajęciach
szkoły rodzenia, sesjach z muzykoterapii, szkoleniach z technik oddychania i technik
relaksacyjnych, u których stosowano muzykoterapię oraz którym towarzyszył trener lub
partner w trakcie porodu, porównywano z pierwiastkami poddanymi tej samej formie terapii,
ale bez muzykoterapii przed lub w trakcie porodu. Cogodzinna ocena stanu relaksacji w
oparciu o skalę Trippet Muscle Relaxation Inventory wykazała, że kobiety w grupie
muzykoterapii w ciągu trzech godzin przed porodem były znacząco bardziej zrelaksowane niż
kobiety w grupie kontrolnej. Kobiety w grupie muzykoterapii odczuwały, i to w znacznym
stopniu, większe możliwości własnej kontroli podczas porodu niż kobiety z grupy kontrolnej.
W małym badaniu interwencyjnym pre-post przeprowadzonym w Szwecji, z udziałem 11
kobiet, wykazano, że lęk u kobiet wydawał się blokować zdobywanie wiedzy w trakcie zajęć
w okresie antenatalnym, która mogła potencjalnie redukować niepokój i strach związany z
porodem12. Autorzy podkreślili znaczenie, jakie ma indywidualna ocena oczekiwań – i
doświadczeń – związanych z edukacją na temat porodu oraz z zapewnieniem spójnych
informacji przed oraz w trakcie porodu.
Ankiety: Duża ankieta dotycząca włoskiej populacji 9004 kobiet (z których 23% uczęszczało
na zajęcia z edukacji antenatalnej) obejmowała ocenę związku między uczestniczeniem w
zajęciach z tematyki antenatalnej a rozpiętością wyników porodu13. Uzyskane wyniki
wskazują na istnienie dodatniego związku między uczęszczaniem na zajęcia ANE a poprawą
wyników związanych z porodem i karmieniem piersią, jak również z zadowoleniem matki z
przeżytego porodu. Kobiety uczęszczające na zajęcia antenatalne, zwłaszcza w klinikach
zdrowia matki i dziecka, cechowały się niższym ryzykiem związanym z cięciem cesarskim.
Kobiety uczestniczące w zajęciach i umiejące zastosować wyuczone techniki cechowały się
niższym ryzykiem braku satysfakcji z przeżycia porodu.
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W odróżnieniu od tego, w dużej ankiecie szwedzkiej (n=1197)14 wykazano, że uczestnictwo
w zajęciach edukacyjnych dotyczących narodzin dziecka i rodzicielstwa nie miało związku z
przeżyciami matek w trakcie porodu ani z oceną ich umiejętności rodzicielskich. Uczestniczki
takich zajęć częściej miały wykonywane znieczulenie nadtwardówkowe, co sugeruje, że
udział w takich zajęciach raczej zwiększał świadomość kobiet odnośnie do dostępnych
technik łagodzenia bólu niż ich potencjał do radzenia sobie z bólem.
Ankieta obejmująca 1193 kobiet z Australii badała związki między uczestnictwem w
zajęciach przygotowujących do narodzin dziecka a zachowaniami związanymi ze zdrowiem,
zdarzeniami okołoporodowymi, zadowoleniem z opieki oraz późniejszym dobrym
samopoczuciem emocjonalnym pierwiastek15. Odnośnie do mierzenia bólu oraz stosowania
procedur, interwencji i łagodzenia bólu, ankieta wykazała niewielkie różnice między
kobietami uczęszczającymi a nieuczęszczającymi na zajęcia. Istniały jednakże różnice między
grupami pod względem zadowolenia z udzielanych informacji podczas ciąży, porodu i w
okresie postnatalnym.
Masa urodzeniowa noworodka
Związek między ANE a masą urodzeniową noworodka oceniano w jednym przeglądzie
systematycznym, jednym badaniu RCT oraz w jednym badaniu quasi-eksperymentalnym.
Przegląd systematyczny: w przeglądzie systematycznym16 oceniano skuteczność różnych
działań psychospołecznych na redukcję (poprawę) zbyt niskiej masy urodzeniowej.
Potwierdzono, że jedynymi skutecznymi działaniami były programy wspomagające rzucenie
palenia, a ich ogólny wpływ oceniono jako umiarkowany. Nie stwierdzono, aby na niską
masę urodzeniową miało wpływ uczestnictwo w antenatalnych grupach edukacyjnych, wizyty
w domu, poradnictwo, programy dotyczące żywienia ani poradnictwo związane z pracą.
RCT: Jedno badanie RCT oceniało wpływ terapii masażem na 84 kobiety ciężarne z
objawami depresji w USA17. Uczestniczki rekrutowano w trakcie drugiego trymestru ciąży i
w sposób randomizowany przydzielano do grupy masażu, grupy progresywnej relaksacji
mięśni lub do grupy kontrolnej, w której udzielano wyłącznie standardowej opieki
antenatalnej. Wyniki wskazują, że w grupie masażu aktywność płodu była mniejsza, niższa
częstotliwość przedwczesnych porodów oraz przypadków niskiej masy urodzeniowej, jak
również uzyskiwano lepsze wyniki w ocenie na podstawie skali Brazelton Neonatal
Behaviour Assessment.
Badanie quasi-eksperymentalne: W jednym quasi-eksperymentalnym badaniu, polegającym
na porównaniu grup, oceniano skuteczność programu BabyTalk18, korzystając z
historycznych danych kontrolnych. BabyTalk jest to dobrowolny program składający się z
dziewięciu do dziesięciu sesji, prowadzonych przez osobę zajmującą się edukacją zdrowotną,
która specjalizuje się w kwestiach zdrowia osób w okresie dojrzewania. Protokół sesji jest
zgodny z nowym modelem programu nauczania, który odpowiada bezpośrednim potrzebom
uczestników. W badaniu tym wykazano, że uczestniczki programu BabyTalk istotnie rzadziej,
w porównaniu z innymi osobami w okresie dojrzewania z historycznej grupy porównawczej,
otrzymywały nieodpowiednią opiekę w okresie prenatalnym lub rodziły dzieci o niskiej masie
urodzeniowej.
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Grupa 2: Karmienie piersią; Samodzielna opieka ze strony matki i zachowania
zdrowotne
Celem pracy tej grupy jest zapoznanie się z kwestiami dotyczącymi zdrowia matki i dziecka,
w szczególności karmieniem piersią, samoobsługą ze strony matki oraz zachowaniami
zdrowotnymi. Istotnym aspektem w edukacji dotyczącej tematyki zdrowia matki i dziecka jest
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ocena, na ile skuteczne są pewne działania, kiedy dochodzi do promowania rozpoczęcia i
kontynuowania karmienia piersią oraz ocena wpływu edukacji w okresie antenatalnym na
umiejętność samoobsługi i zachowań zdrowotnych. W niniejszej sesji wykorzystano wybrane
materiały z następującego artykułu: „BIRTH AND BEYOND: A Review of the Evidence
about Antenatal Education” autorstwa Anity Schrader McMillan, Jane Barlow i Maggie
Redshaw (2009). Informacje z wybranych materiałów umożliwią zrozumienie kwestii
dotyczących zdrowia dziecka i matki.
Materiał do dyskusji
Fragmenty artykułu „BIRTH AND BEYOND: A Review of the Evidence about Antenatal
Education” autorstwa Anity Schrader McMillan, Jane Barlow, Maggie Redshaw (2009).
Strony od 23 do 24 powyższego przeglądu wybrano jako materiał do czytania przydatny w tej
sesji.
Karmienie piersią
Materiał obejmuje jeden przegląd badań, badanie RCT (2 prace), dwa badania interwencyjne
pre-post oraz jedną ankietę oceniającą skuteczność zajęć antenatalnych dotyczących
karmienia piersią.
Przegląd badań: Wytyczne NICE1 dotyczące karmienia piersią stworzono w oparciu o
obszerną i szczegółową metaanalizę czterech systematycznych przeglądów, która obejmuje w
sumie 210 badań podstawowych dotyczących działań promujących rozpoczęcie i
kontynuowanie karmienia piersią. Niektóre z ocenianych działań zaczynały się w okresie
antenatalnym, a wyniki badań wskazują, że interaktywne, grupowe, specyficzne kulturowo
zajęcia prowadzone od okresu antenatalnego do postnatalnego mogą być skuteczne w
rozpoczynaniu karmienia piersią wśród kobiet z grupy o niskich dochodach.
Skuteczne w zwiększaniu wskaźnika rozpoczynania karmienia piersią wśród kobiet o niskich
dochodach, które wyraziły chęć karmienia piersią, mogą być antenatalne, grupowe lub
indywidualne, programy wspierające.
Kontrolowane badania z randomizacją (RCTs): W jednym dużym (n=1047) badaniu2
wykazano, że model CenteringPregnancy (CPM) wiązał się z częstszym rozpoczynaniem
karmienia piersią niż w przypadku standardowo prowadzonej opieki. Rozpoczynanie
karmienia piersią było częstsze w przypadku opieki grupowej: 66,5% w porównaniu z 54,6%
(p<0,001).
Badania interwencyjne pre-post: Wyższe wskaźniki karmienia piersią opisywano w
przypadku jednogrupowego badania pre- i post-interwencyjnego dotyczącego 110 kobiet3. W
porównaniu z kobietami otrzymującymi indywidualną opiekę, kobiety uczestniczące w
programie CenteringPregnancy miały zdecydowanie więcej wizyt prenatalnych, większy
przybór masy ciała, wyższe wskaźniki karmienia piersią i wyższy ogólny stopień satysfakcji.
W badaniu CPM oceniającym hiszpańskie kobiety4 nie wykazano istotnych różnic
międzygrupowych. We wszystkich trzech badaniach stwierdzono wyższe wskaźniki
satysfakcji pacjentek w przypadku CPM w porównaniu z tradycyjną opieką.
Ankiety: W dużej ankiecie przeprowadzonej wśród kobiet we Włoszech (n=9004)5
stwierdzono pozytywny związek między uczestnictwem w ANE (36% w szpitalach, 51% w
klinikach zdrowia matki i dziecka i 13% prywatnie) a zmniejszeniem prawdopodobieństwa
karmienia z butelki jeszcze podczas pobytu w szpitalu (OR = 0,45).
Samoobsługa ze strony matki i zachowania zdrowotne
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Wpływ edukacji antenatalnej na zdolność do samoobsługi i zachowania zdrowotne oceniany
był w jednym systematycznym przeglądzie, jednym badaniu RCT, dwóch badaniach
interwencyjnych pre-post oraz w jednej ankiecie.
Przegląd systematyczny: Jeden przegląd systematyczny6 obejmujący pięć badań oceniał
wpływ ANE na samoobsługę i zachowania związane z promocją zdrowia. Ustalono, że
istnieją pewne dowody potwierdzające wpływ edukacji dotyczącej tematów związanych z
narodzinami dziecka na zachowania związane z promocją zdrowia, odpowiedzialność
zdrowotną, wykonywanie ćwiczeń i sposób odżywiania.
Badania RCT: W jednym dużym (n=1047) badaniu RCT7 wykazano, że model
CenteringPregnancy (CPM) wiązał się z częstszym rozpoczynaniem karmienia piersią niż w
przypadku indywidualnej opieki antenatalnej. Rozpoczynanie karmienia piersią było częstsze
w przypadku opieki grupowej: 66,5% w porównaniu z 54,6%.
Badania interwencyjne pre-post: Wyższe wskaźniki karmienia piersią opisywano w
przypadku badania interwencyjnego pre-post o niskiej jakości, dotyczącego 110 kobiet8. W
porównaniu z kobietami otrzymującymi indywidualną opiekę, kobiety uczestniczące w
programie CenteringPregnancy miały zdecydowanie więcej wizyt prenatalnych, większy
przybór masy ciała, wyższe wskaźniki karmienia piersią i wyższy ogólny stopień satysfakcji.
W badaniu CPM oceniającym hiszpańskie kobiety9 nie wykazano istnienia istotnych różnic
międzygrupowych. We wszystkich trzech badaniach stwierdzono wyższe wskaźniki
satysfakcji pacjentek w przypadku CPM w porównaniu z tradycyjną opieką.
Ankieta: W ankiecie przeprowadzonej wśród 1193 australijskich kobiet, które uczestniczyły i
które nie uczestniczyły w ANE10, stwierdzono istotne różnice międzygrupowe, na korzyść
ANE, odnośnie do czterech zachowań zdrowotnych, takich jak: palenie tytoniu, opuszczanie
wizyt antenatalnych, karmienie piersią i picie alkoholu w trakcie ciąży.
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Grupa 3: Zdrowie umysłowe matki
Celem pracy tej grupy jest zapoznanie się z kwestiami dotyczącymi zdrowia matki i dziecka,
w szczególności zdrowia umysłowego matki. Ocena i zrozumienie skuteczności działań
psychospołecznych w profilaktyce początku depresji oraz jej leczenie w okresie antenatalnym
(i postnatalnym) jest istotnym aspektem w edukacji na temat zdrowia matki i dziecka. W
niniejszej sesji wykorzystano wybrane materiały z następującego artykułu: „BIRTH AND
BEYOND: A Review of the Evidence about Antenatal Education”, autorstwa Anity Schrader
McMillan, Jane Barlow i Maggie Redshaw (2009). Informacje z wybranych materiałów
umożliwią zrozumienie kwestii dotyczących zdrowia dziecka i matki.
Materiał do dyskusji
Strony 25–27 z artykułu „BIRTH AND BEYOND: A Review of the Evidence about
Antenatal Education” autorstwa Anity Schrader McMillan, Jane Barlow, Maggie Redshaw
(2009) wybrano jako materiały do czytania przydatne w tej sesji i przedstawiono je poniżej.
Zdrowie umysłowe matki
Dwa systematyczne przeglądy, trzy RCTs i jedna ankieta oceniały skuteczność ANE w
profilaktyce i leczeniu depresji oraz w terapii podprogowych objawów depresji.
Przeglądy systematyczne: W przeglądzie systematycznym1 NICE oceniano skuteczność
działań psychospołecznych (np. psychoedukacji) w profilaktyce początku depresji oraz w jej
leczeniu w trakcie okresu antenatalnego i postnatalnego2. Przegląd ten obejmował 16 badań
(RCTs) dotyczących działań ukierunkowanych na profilaktykę rozwoju zaburzeń
umysłowych w populacjach obciążonych specyficznymi czynnikami ryzyka.
Wyniki przeglądu potwierdziły brak dowodów, że działania psychosocjalne mogą zapobiegać
początkom depresji, ale zaleca się stosowanie wsparcia społecznego (indywidualnie – m.in.
wsparcie poprzez system wizyt domowych w okresie antenatalnym – lub grupowo) w
przypadku kobiet z podprogowymi objawami depresji, u których wcześniej nie występowały
epizody depresji lub stanów lękowych.
Nie ma dowodów, że działania psychospołeczne, w tym grupowa opieka antenatalna, może
złagodzić objawy poważnej depresji. NICE zaleca interpersonalną terapię behawioralną lub
psychoterapię w leczeniu rozpoznanej depresji lub u kobiet, które chorowały na depresję.
W drugim przeglądzie3 nie znaleziono badań, które spełniały kryteria włączenia do analizy.
Kontrolowane badania z randomizacją (RCTs): Wyniki jednego badania RCT4 potwierdzają,
że terapia za pomocą masażu może mieć korzystne działanie na nastrój matek z depresją.
Uczestniczki rekrutowano w trakcie drugiego trymestru ciąży i w sposób randomizowany
przydzielano do grupy masażu, grupy progresywnej relaksacji mięśni lub do grupy kontrolnej,
w której udzielano wyłącznie standardowej opieki antenatalnej. Wyniki potwierdzają, że
grupa, w której stosowano masaż, cechowała się wyższymi stężeniami dopaminy i serotoniny
oraz niższymi poziomami kortyzolu i norepinefryny. Dane te sugerują, że kobiety w ciąży
chorujące na depresję mogą odnieść korzyści z masażu.
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Istnieją również pewne dowody, że leczenie muzyką, jako dodatek do ANE, może wpływać
na zdrowie umysłowe ciężarnych kobiet chorujących na depresję. W jednym RCT oceniano
wpływ terapii muzyką na stres, lęk i depresję w grupie tajwańskich ciężarnych kobiet5.
Dwieście trzydzieści sześć ciężarnych kobiet w sposób randomizowany przydzielono do
grupy terapii muzyką (n=116) lub do grupy kontrolnej (n=120). W grupie muzykoterapii
stosowano dwutygodniowe działania terapeutyczne wykorzystujące muzykę. W grupie
kontrolnej stosowano jedynie ogólne zasady opieki prenatalnej. Po upływie dwóch tygodni
grupa muzykoterapii cechowała się istotnym spadkiem nasilenia stresu, lęku i depresji. Grupa
kontrolna cechowała się istotnym, ale mniejszym spadkiem natężenia stresu po upływie
dwóch tygodni.
Jedno badanie RCT oceniało projekt STEEP (Steps Towards Effective, Enjoyable Parenting –
kroki w kierunku skutecznego i dającego radość rodzicielstwa), program wychowywania
dzieci, który rozpoczyna się w późnym okresie ciąży i polega na odbywaniu
dwutygodniowych wizyt domowych, rozpoczynając w okresie prenatalnym aż do pierwszych
urodzin niemowlęcia6. Równolegle oferowano możliwość sesji grupowych matka–niemowlę,
mających na celu promocję zdrowych relacji między rodzicami a niemowlętami oraz
profilaktykę zaburzeń społeczno-emocjonalnych. W 19 miesiącu prowadzenia obserwacji
kontrolnej matki, u których zastosowano te działania, cechowały się niższymi ocenami
depresji i lęku i były bardziej kompetentne w zakresie radzenia sobie z czynnościami
codziennego życia niż matki z grupy kontrolnej.
Ankiety: W ankiecie obejmującej 1193 pierwiastki z Australii7 nie stwierdzono różnic między
kobietami, które brały i które nie brały udziału w ANE, gdy mierzono dobrostan emocjonalny
tych kobiet. Uczestniczki programu nie były bardziej pewne w zakresie dbania o swoje
niemowlęta w warunkach domowych ani też nie cechowały się mniejszym
prawdopodobieństwem pojawienia się objawów depresji w osiem miesięcy po porodzie.
Piśmiennictwo:
1. National Institute for Health and Clinical Excellence. Antenatal and Postnatal Mental
Health. London: NICE, 2006
2. National Institute for Health and Clinical Excellence. Antenatal and Postnatal Mental
Health. London: NICE, 2006
3. Dennis C-L, Ross LE, Grigoriadis S. Psychosocial and psychological interventions for
treating antenatal depression. Cochrane Database of Systematic Reviews, 3, 2007
4. Field T, Diego MA, Hernandez-Reif M, Schanberg S, and Kuhn C. Massage therapy
effects on depressed pregnant women. J Psychosom Obstet Gynaecol 2004; 25(2):
115-22
5. Chang MY, Chen CH, Huang KF. Effects of music therapy on psychological health of
women during pregnancy. J Clin Nurs 2008; 17(19): 2580-7
6. Egeland B, Erickson MF. Rising above the past: Strategies for helping new mothers to
break the cycle of abuse and neglect. Zero to Three 1990; 11(2): 29-35
7. Lumley J, Brown S. Attenders and nonattenders at childbirth education classes in
Australia: how do they and their births differ? Birth 1993; 20(3): 123-30
Grupa 4: Przygotowanie mężczyzn na narodziny dziecka i ojcostwo
Ta część dotyczy kwestii związanych ze zdrowiem matki i dziecka, a w szczególności
przygotowania mężczyzn do narodzin dziecka i ojcostwa. Ocena i zrozumienie skuteczności i
korzyści wynikających z działań antenatalnych i programów służących przygotowaniu
mężczyzn na ciążę ich partnerki, poród, narodziny dziecka i wczesne ojcostwo jest ważnym
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aspektem edukacji z zakresu zdrowia matki i dziecka. W niniejszej sesji wykorzystano
wybrane materiały z następującego artykułu: „BIRTH AND BEYOND: A Review of the
Evidence about Antenatal Education”, autorstwa Anity Schrader McMillan, Jane Barlow i
Maggie Redshaw (2009). Informacje z wybranych materiałów umożliwią zrozumienie kwestii
dotyczących zdrowia dziecka i matki.
Materiał do dyskusji
Strony 27–30 z artykułu „BIRTH AND BEYOND: A Review of the Evidence about
Antenatal Education” autorstwa Anity Schrader McMillan, Jane Barlow, Maggie Redshaw
(2009) wybrano jako materiały do czytania przydatne w tej sesji.
Przygotowanie mężczyzn na narodziny dziecka i ojcostwo
Jeden systematyczny przegląd, jedno badanie RCT i sześć badań interwencyjnych pre-post (7
prac) oceniało korzyści płynące z zajęć antenatalnych dotyczących przygotowania mężczyzn
na poród partnerki, narodziny dziecka i wczesny okres ojcostwa.
Przegląd systematyczny: W jednym systematycznym przeglądzie1 określono działania w
głównej mierze ukierunkowane na ojców lub które w swojej treści zawierały istotną składową
przydatną w przygotowaniu do ojcostwa. Przegląd ten dotyczył zarówno okresu
antenatalnego, jak i postnatalnego i obejmował jedno amerykańskie badanie RCT (2 prace)
dotyczące działań w okresie antenatalnym przeznaczonych do tego, aby młodym przyszłym
ojcom o niskim statusie socjoekonomicznym zapewnić odpowiednią ilość informacji oraz
właściwych klinicznie technik, służących odpowiedzialnej opiece nad niemowlętami. U
ojców w grupie, w której stosowano różne działania, przeprowadzono dwie intensywne
półtoragodzinne sesje podkreślające naturalne cechy dziecka przed porodem oraz jako
noworodka i konieczność wrażliwego podejścia do sygnałów dawanych przez niemowlę.
Wyniki pokazują, że ojcowie, u których zastosowano odpowiednie działania, zostali ocenieni
jako istotnie bardziej wrażliwi w trakcie karmienia w stosunku do swoich nowo narodzonych
dzieci. Jednakże różnicy tej nie stwierdzono podczas oceny kontrolnej2 po upływie miesiąca.
Kontrolowane badania z randomizacją: Jedno badanie RCT3 porównywało standardowy
szpitalny program antenatalny z sześcioma sesjami (Preparation for Parenthood –
Przygotowanie do rodzicielstwa) z (i) takimi samymi działaniami „wzmocnionymi” przez
dodatkowe sesje dotyczące trudności psychospołecznych w okresie poporodowym; oraz (ii)
rozszerzoną sesją dotyczącą zabawy z dziećmi. Udział brali zarówno przyszli ojcowie, jak i
matki. Efekt tych działań była taki, że matki zgłaszały większą satysfakcję spowodowaną
zaangażowaniem mężczyzn w czynności domowe i opiekę nad dzieckiem w sześć tygodni po
porodzie. Nie stwierdzono innych efektów.
Badania quasi-eksperymentalne: W jednym badaniu quasi-eksperymentalnym4 wykazano
istotną poprawę w zakresie zachowań polegających na szukaniu wsparcia (np. kontaktowanie
się z lekarzem partnerki, szukanie informacji) wśród ojców, którzy brali udział w zajęciach
dyskusyjnych związanych z ojcostwem, w porównaniu z mężczyznami, którzy uczestniczyli
w tradycyjnych zajęciach antenatalnych.
Badania interwencyjne pre-post: Jedno australijskie badanie interwencyjne pre-post
obejmujące 212 nowych ojców oceniało, jak mężczyźni w okresie poporodowym postrzegali
zajęcia antenatalne5. Mężczyzn proszono, aby wskazali, w jakim stopniu zajęcia antenatalne
przygotowały ich na narodziny dziecka, zapewnianie wsparcia dla swojej partnerki oraz na
zmiany w stylu życia i relacjach już po porodzie. Informacje uzyskane w okresie
poporodowym porównywano z poprzednią wyjściową ankietą przeprowadzoną wśród
mężczyzn biorących udział w zajęciach antenatalnych, w których przyszli ojcowie
przewidywali, że zajęcia antenatalne przygotują ich dobrze na wszystkich frontach.
Mężczyźni biorący udział w badaniu interwencyjnym pre-post zgłaszali, że zajęcia
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antenatalne przygotowały ich na narodziny dziecka, ale nie na zmiany w stylu życia i w
relacjach już po porodzie; ojcowie zgłaszali również, że byli gorzej zaznajomieni niż matki z
tematem dotyczącym świadczeń rodzinnych.
Australijskie badanie interwencyjne pre-post dotyczące 617 mężczyzn oceniało wpływ forum
dla mężczyzn oczekujących na zostanie ojcem, prowadzonego przez męskiego moderatora6.
Mężczyźni brali udział w forum dyskusyjnym dla mężczyzn, które było zaoferowane jako
dodatkowy element do zajęć antenatalnych dla par. Mężczyźni byli jednomyślni w swoich
opiniach odnośnie do korzyści, jakie odnieśli z forum, a zwłaszcza w stosunku do możliwości
przedyskutowania kwestii o dużym dla nich znaczeniu z innymi mężczyznami w podobnej
sytuacji. Mężczyźni oceniali format (tzn. grupę dyskusyjną), w ramach którego mogli mówić
o swoich osobistych doświadczeniach i zalecili dodanie sesji wyłącznie dla mężczyzn jako
element wzbogacający standardowe zajęcia w okresie antenatalnym.
W jednym badaniu przeprowadzonym w Nowej Zelandii (dwie prace) oceniano
doświadczenia mężczyzn podczas zajęć antenatalnych oraz w sesjach wyłącznie dla ojców w
ramach tych zajęć7. W badaniu wykorzystano kwestionariusze wypełniane przez 134 ojców,
po których prowadzono grupy dyskusyjne.
Zajęcia w grupach dyskusyjnych stosowano, aby przeanalizować doświadczenia ojców
związane z programem antenatalnym, w którym uczestniczyli. Wyniki pokazały, że ojcowie
postrzegali zajęcia antenatalne jako skierowane w głównej mierze do kobiet oraz że
ignorowane były ich potrzeby, że odczuwali trudności w otwartym wyrażaniu tego, co
myśleli, ze względu na ukierunkowanie zajęć na kobiety, oraz że postrzegali grupę wyłącznie
dla ojców jako przystępną i przyjazną. Zalecili również, aby kobiety uczestniczyły w sesjach
koncentrujących się na ojcach i ich roli. Mężczyźni zauważyli, że potrzeby ojców różnią się
zdecydowanie od potrzeb kobiet pod względem zawartości kursu oraz procesu nauczania. Na
przykład mężczyźni wyszczególnili wiele różnic między nimi a ich partnerkami, związanych
z procesem tworzenia więzi z dzieckiem, który w odmienny sposób przebiega u mężczyzn,
zarówno ze względu na swoją naturę, jak i czas. Niektórzy uczestnicy stwierdzili również, że
niekiedy następowało to we właściwy sposób dopiero po porodzie. Ma to istotne implikacje,
nie tylko pod względem edukacji antenatalnej, ale również pod względem spełnienia potrzeb
przyszłych ojców w okresie postnatalnym.
W jednym, przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii badaniu interwencyjnym pre-post
obejmującym 78 ojców8 przebadano gotowość ojców do poszukiwania informacji oraz
frekwencję uczęszczania na zajęcia antenatalne w stosunku do ich doświadczeń z okresu
narodzin dziecka, ich relacji z własnym dzieckiem oraz symptomatologii depresji. Mężczyźni
wypełniali kilka kwestionariuszy w ciągu sześciu dni od narodzin dziecka i sześciu tygodni po
porodzie. Wyniki badań wykazały, że pomimo iż uczęszczanie przez ojców na zajęcia
antenatalne może mieć dla nich i ich partnerek pozytywne następstwa, to w przypadku
niektórych ojców uczęszczanie na te zajęcia wiązało się z mniej pozytywnymi opisami
własnych doświadczeń i przeżyć dotyczących porodu. W badaniu wykazano również, że
sposób, w jaki mężczyźni przeżywają narodziny dziecka, może mieć pewien wpływ na ich
funkcjonowanie emocjonalne w następnym okresie.
Niewielkie szwedzkie badanie interwencyjne pre-post obejmujące 11 mężczyzn analizowało
oczekiwania mężczyzn oraz przeżycia związane z przygotowaniem do porodu i z samymi
narodzinami dziecka9. Badanie polegało na nagraniu trzech wywiadów przed
przygotowaniami do narodzin dziecka i po oraz między pierwszym a trzecim tygodniem po
narodzinach dziecka. Wyniki badania wykazały, że uczestnictwo w porodzie było trudniejsze
niż tego oczekiwano. Mężczyźni czuli się nieprzygotowani na nieprzewidywalny proces,
przeżywanie upływu czasu, ból i reakcję partnerki na narodziny dziecka oraz na swoje własne
reakcje. Badanie zaleca osobne spotkania położnych z mężczyznami, aby przygotowanie do
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narodzin dziecka spełniało również potrzeby mężczyzn i aby mogli oni przedyskutować
własne oczekiwania odnośnie do ich roli oraz ocenić swoje doświadczenia i przeżycia w
trakcie porodu.
Jedno badanie interwencyjne pre-post oceniało wpływ zajęć Parentcraft z dodatkowymi
sesjami z męskim moderatorem oraz bez nich10. Mężczyźni i kobiety biorący udział w sesjach
z męskim moderatorem reagowali przychylnie na innowacje w sposobie prowadzenia zajęć.
Podczas gdy zdania położnych były podzielone odnośnie do wartości takiej modyfikacji
zajęć, to potwierdzono, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety rozmawiali o wiele swobodniej
w grupach składających się z przedstawicieli jednej płci.
Piśmiennictwo
1. Magill-Evans J, Harrison MJ, Rempel G, Slater L. Interventions with fathers of young
children: systematic literature review. Journal of Advanced Nursing 2006; 55(2): 24864
2. Matthay S. Prevention of postnatal distress of depression: an evaluation of preparation
for parenthood classes. Journal of Affective Disorders 2004; 79: 113-126
3. Diemer G. Expectant fathers: influence of perinatal education on coping, stress, and
spousal relations. Research in Nursing and Health 1997; 20: 281-293
4. Fletcher R, Silberberg S, Galloway D. New fathers’ postbirth views of antenatal
classes: Satisfaction, benefits, and knowledge of family services. Journal of Perinatal
Education 2004; 13(3): 18–26
5. Friedewald M, Fletcher R, Fairbairn H. All-Male Discussion Forums for Expectant
Fathers: Evaluation of a Model. Journal of Perinatal Education 2005; 14(2): 8–18
6. Mitchell D, Chapman P. Men's health and wellbeing in New Zealand: Dads: part of the
team or warming the bench? Dad's views of an antenatal education programme.
(http://nzmenshealth.org.nz/research/dads/dads-part-of-the-team-or-warming-thebench)
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experiences of labor and the postpartum. Birth 2000; 27(3): 177-84
9. Hallgren A, Kihlgren M, Forslin L, Norberg A. Swedish fathers’ involvement in and
experiences of childbirth preparation and childbirth. Midwifery 1999; 15(1): 6-15
10. Symon A, Lee J. Including men in antenatal education: Evaluating innovative practice.
Evidence-Based Midwifery 1(1): 9-12; see also Lee J, Schmied V. Involving men in
antenatal education. British Journal of Midwifery 2001 9(9): 559-61
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II. Styl życia
1. Zespół metaboliczny – porady dotyczące stylu życia Adam Windak,
Tomasz Tomasik

Metoda: Warsztaty
Uczestnicy: Lekarze w trakcie specjalizacji (12–20)
Cele:
1. Poprawa umiejętności w opracowywaniu obszernych i kompleksowych programów
stylu życia dla pacjentów ze złożonymi problemami.
2. Odświeżenie wiedzy osób biorących udział w szkoleniu odnośnie do rozpoznawania:
zespołu metabolicznego (ang. MS – metabolic syndrome), zaburzeń metabolizmu
glukozy, ciśnienia tętniczego krwi (ang. BP – blood pressure) i otyłości.
3. Zwiększanie świadomości i poprawa umiejętności w zakresie oceny ryzyka sercowonaczyniowego.
Sugerowany program:
Część
Działanie
1
Prezentacja przypadku
2
Sporządzenie notatek SOAP dotyczących
przypadku
3
Identyfikacja
problemów
pacjenta
i
określenie ryzyka CVD
4
Opracowanie obszernego i kompleksowego
programu odżywiania, aktywności fizycznej i
rzucenia palenia tytoniu
5
Prezentacja programów i dyskusja

Metoda/technika
Czas
Prezentacja plenarna
10 min
Ćwiczenia indywidualne 10 min
Dyskusja plenarna

10 min

Praca grupowa

30 min

Prezentacja plenarna

30 min

Opis warsztatów:
Sesja rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem, prezentacją programu sesji i jej celów.
Następnie wykładowca przedstawia przypadek pacjenta z rozpoznanym zespołem
metabolicznym. Uczestnicy zostają poproszeni o przygotowanie notatek SOAP (ang.
subjective, objective, assessment, plan – subiektywnie, obiektywnie, ocena, plan) oraz
określenie ryzyka CVD (ang. CVD – cardiovascular diseases, choroby układu sercowonaczyniowego) u pacjenta. Przed ćwiczeniami uczestnicy otrzymują tabele ESH/ESC i BMI.
Jeżeli padnie takie pytanie, nauczyciel wyjaśnia, że tabela SCORE jest nieodpowiednia,
ponieważ pacjent ma ponad 65 lat.
W trakcie dyskusji plenarnej tworzy się listę zidentyfikowanych problemów i zapisuje ją na
tablicy. Powinny się na niej znaleźć: nieprawidłowy poziom glukozy na czczo (ang. IFG –
impaired fasting glucose), nadciśnienie tętnicze (obecnie wysokie prawidłowe BP), zespół
metaboliczny (ang. MS – metabolic syndrome) oraz otyłość. Jeżeli to konieczne, nauczyciel
powinien przedstawić slajdy przypominające uczestnikom szkolenia kryteria rozpoznawania,
aby zapobiec dyskusji na temat dodatkowych możliwości diagnostycznych, farmakoterapii i
innych kwestii. Następnym etapem jest sporządzenie listy kwestii związanych ze stylem
życia, odnośnie do których należy pacjentowi udzielić rad. W tym momencie uczestników
szkolenia należy podzielić na dwie grupy. Każda grupa wybiera swojego moderatora,
mającego ułatwić przebieg dyskusji i zaprezentować wyniki. Każdą grupę prosi się o
opracowanie, dla pacjenta przedstawionego jako przypadek, obszernego programu
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dotyczącego jednego z poniższych tematów: (1) odżywianie, (2) aktywność fizyczna lub (3)
rzucenie palenia. Poza powszechnie obowiązującymi zaleceniami lekarskimi, w innych
programach można ująć rady dotyczące zachowań lub skierować pacjenta do odpowiednich
specjalistów (jeżeli jest to konieczne).
Następnie każda grupa przedstawia swój plan, a plany te są omawiane podczas sesji plenarnej.
Należy podkreślić, że dieta śródziemnomorska ma najwięcej pożądanych i korzystnych cech,
do których należą niższa zawartość oczyszczonych węglowodanów, duża zawartość
elementów bogatoresztkowych i błonnika, umiarkowana ilość tłuszczu (w głównej mierze
tłuszcze nienasycone) oraz umiarkowana do wysokiej zawartość białek znajdujących się w
warzywach. Należy przedyskutować kwestie dotyczące redukcji spożycia soli i cukru jak
również ograniczenia spożywanych kalorii (1500 kcal na dobę).
Należy podkreślić, że konieczne jest wyszukanie takiego rodzaju aktywności fizycznej, która
będzie sprawiała pacjentowi przyjemność. Aktywność fizyczną należy rozpoczynać powoli i
stopniowo zwiększać jej nasilenie do przynajmniej 30 minut ćwiczeń aerobowych prawie
każdego dnia w tygodniu. Natężenie ćwiczeń można ustalić, uwzględniając docelową akcję
serca lub odczuwane zmęczenie. Preferuje się czynność serca w trakcie maksymalnie
natężonych ćwiczeń na poziomie 60–70% maksymalnej akcji serca. Ćwiczenia wykonywane
z przyjaciółmi i rodziną dają lepszą motywację.
Rzucenie palenia powinno zostać przedstawione jako złożony proces, który może być
ułatwiony dzięki skorzystaniu z profesjonalnej pomocy. Należy podkreślić znaczenie metody
„5A” (ang. ask, assess, advise, assist, arrange – pytaj, przeprowadź ocenę, poradź, pomagaj,
planuj). Można opisać pomoc partnera lub rodziny oraz skuteczne działanie interwencyjne
grupowe lub indywidualne.
Następnie wykładowca podsumowuje wyniki i kończy sesję. Należy podkreślić, że dla
pacjentów z MS niezbędny jest obszerny i kompleksowy plan postępowania oraz że zmiany
stylu życia są pierwszą zalecaną formą terapii. Zalecenie zmian w stylu życia nie powinno
być dokonane wyłącznie w formie ustnej jako jedna z części prowadzonej naprędce wizyty,
ale powinno być poparte odpowiednimi elementami behawioralnymi (np. wsparcie społeczne,
pozytywne wzmocnienie) oraz profesjonalną pomocą (program rehabilitacji). Jest to
działanie, które należy okresowo wzmacniać. Jako że długoterminowe stosowanie się do
zaleceń związanych ze zmianami w stylu życia jest słabe, pacjentów w trakcie leczenia
niefarmakologicznego należy ściśle monitorować, aby rozpocząć w odpowiednim czasie
leczenie farmakologiczne, jeżeli okaże się konieczne. Wszyscy pacjenci powinni zostać
podzieleni w zależności od całkowitego ryzyka CVD, wynikającego z współwystępowania
różnych innych czynników ryzyka, uszkodzenia narządów i chorób. Decyzje dotyczące
strategii terapeutycznych (rozpoczęcie farmakoterapii, zwiększenie dawki leku, zastosowanie
farmakoterapii łączonej, określenie, czy należy włączyć statyny lub aspirynę) w dużej mierze
zależą od początkowego poziomu ryzyka. Większość pacjentów z MS wymaga leczenia
kwasem acetylosalicylowym, terapii podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi,
nadciśnienia tętniczego i cukrzycy.
Materiały:
Slajdy
Wykres ESH-ESC
Wykres BMI
Wyposażenie:
Komputer
Projektor
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Tablica, flamastry
Jedno pomieszczenie na sesję plenarną wystarczająco duże do pracy w trzech grupach (lub
trzy dodatkowe mniejsze pomieszczenia)
Prezentacja:
Zespół metaboliczny – porady dotyczące stylu życia
(do pobrania ze strony Projektu GAP - http://www.gapproject.klrwp.pl)
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2. Quiz dotyczący zmian stylu życia Tomasz Tomasik, Adam Windak
Metoda: Quiz
Uczestnicy: Lekarze w ramach kształcenia ustawicznego (CME) (4–16)
Cele:
Poprawa wiedzy w zakresie czterech kwestii związanych ze zmianą stylu życia (dieta,
palenie tytoniu, spożycie alkoholu, aktywność fizyczna).
2. Wywołanie refleksji i świadomości u uczestników odnośnie do braków w ich wiedzy
dotyczącej stylu życia.
3. Uformowanie lub zmiana postaw ukierunkowanych na profesjonalny rozwój na polu
promocji zdrowia.
1.

Sugerowany program:
Działanie
Część
1
Wprowadzenie
2
Rozwiązywanie quizu
3
Podsumowanie ćwiczeń

Metoda/technika
Prezentacja plenarna
Ćwiczenia grupowe
Dyskusja plenarna

Czas
5 min
30 min
10 min

Opis sesji:
Sesja rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem, zaprezentowaniem celów sesji oraz opisaniem
metod, które będą stosowane. Następnie wykładowca dzieli uczestników na cztery grupy,
najlepiej równe liczebnie (minimalnie jedna osoba, a maksymalnie cztery osoby w grupie).
Quiz przeprowadza się, korzystając ze specjalnej przygotowanej w tym celu prezentacji
PowerPoint. Nauczyciel przedstawia tytuł quizu i pierwszy slajd, prezentujący cztery pola
dotyczące zmian w stylu życia. Każde pole zawiera pięć pytań. Pytania związane są z
odpowiednią punktacją sięgającą od 200 (pytanie łatwe) do 1000 punktów (pytanie trudne).
Nauczyciel przygotowuje tabelę na tablicy (pięć rzędów dla wybranego pytania, cztery
kolumny dla grup uczestników). W każdej komórce zapisywana będzie liczba punktów
zgromadzona przez grupę. Uczestnicy/grupy po kolei wybierają pytanie i próbują udzielić
odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi są widoczne dla wszystkich uczestników. Po udzieleniu
odpowiedzi, nauczyciel pokazuje właściwą odpowiedź wraz z wyjaśnieniem. Przy każdym
temacie możliwa jest krótka dyskusja lub udzielenie wyjaśnień przez nauczyciela. Następnie
podaje się sumę wszystkich punktów zdobytych przez każdą grupę. Grupa z największą liczbą
punktów wygrywa ćwiczenie. Można przyznać nagrodę, najlepiej związaną z tematem stylu
życia (np. owoc).
Materiały:
Slajdy
Pytania i odpowiedzi do quizu
Wyposażenie:
Komputer
Projektor
Tablice, flamastry
Jedno pomieszczenie do przeprowadzenia sesji
(Owoc jako nagroda dla zwycięzcy)
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Prezentacja:
Styl życia – QUIZ
(do pobrania ze strony Projektu GAP - http://www.gapproject.klrwp.pl)

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO QUIZU

Dieta
Pytanie za 200$:
Jaki jest optymalny poziom dziennego spożycia warzyw i owoców?
Odpowiedź:
4–5 porcji lub 300 gramów
Piśmiennictwo:
Margetts BM, Beilin LJ, Vandongen R, Armstrong BK. Vegetarian diet in mild hypertension:
a randomised controlled trial. Br Med J 1986; 293: 1468-1471
Pytanie za 400$:
Jaki procent całkowitej podaży energii powinien pochodzić z tłuszczów?
Odpowiedź:
< 30%
Piśmiennictwo:
Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K et al. European guidelines on cardiovascular disease
prevention in clinical practice: executive summary. Fourth Joint Task Force of the European
Society of Cardiology and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical
practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Eur J
Cardiovasc Prev Rehabil 2007 Sep; 14(Suppl 2): E1-40
Pytanie za 600$:
Jakie powinny być proporcje nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych w
zdrowej diecie?
Odpowiedź:
1/3 do 2/3
Piśmiennictwo:
Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K et al. European guidelines on cardiovascular disease
prevention in clinical practice: executive summary. Fourth Joint Task Force of the European
Society of Cardiology and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical
practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Eur J
Cardiovasc Prev Rehabil 2007 Sep; 14(Suppl 2): E1-40
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Pytanie za 800$:
Jaki jest zalecany dzienny poziom spożycia soli?
Odpowiedź:
5 g (lub 85 mmol) NaCl

Piśmiennictwo:
Mancia G, de Backer G, Dominiczak A et al. 2007 Guidelines for the Management of Arterial
Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European
Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J
Hypertens 2007; 25: 1105-87
Pytanie za 1000$:
Proszę wskazać fałszywe twierdzenie:
a) Spożywanie czerwonego i przetworzonego mięsa wiąże się z podwyższeniem
umieralności całkowitej i związanej z chorobami układu sercowo-naczyniowego.
b) Spożywanie czerwonego i przetworzonego mięsa wiąże się z podwyższeniem
umieralności całkowitej, umieralności z powodu nowotworów złośliwych i
umieralności związanej z chorobami układu sercowo-naczyniowego.
c) Wyłącznie spożywanie czerwonego mięsa, ale przetworzonego już nie, wiąże się z
podwyższeniem wskaźnika całkowitej umieralności, umieralności z powodu
nowotworów złośliwych i umieralności związanej z chorobami układu sercowonaczyniowego.
Odpowiedź:
c) jest nieprawdziwe
Piśmiennictwo:
Sinha R, Cross AJ, Graubard BI, Leitzmann MF, Schatzkin A. Meat intake and mortality: a
prospective study of over half a million people. Arch Intern Med 2009 Mar 23; 169(6): 56271
Aktywność fizyczna
Pytanie za 200$:
Jaka powinna być codzienna, minimalna (w minutach) ilość umiarkowanej aktywności
fizycznej, która umożliwia obniżenie ryzyka CVD i poprawę kondycji fizycznej?
Odpowiedź:
30 minut
Piśmiennictwo:
Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K et al. European guidelines on cardiovascular disease
prevention in clinical practice: executive summary. Fourth Joint Task Force of the European
Society of Cardiology and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical
practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Eur J
Cardiovasc Prev Rehabil 2007 Sep; 14(Suppl 2): E1-40
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Pytanie za 400$:
Jaka jest główna przyczyna objawów ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności
lub wymioty) wśród lekkoatletów i innych osób uprawiających dyscypliny sportu
wymagające natężonego, długotrwałego wysiłku?
Odpowiedź:
Odwodnienie i niedokrwienie przewodu pokarmowego
Piśmiennictwo:
de Oliveira EP, Burini RC. The impact of physical exercise on the gastrointestinal tract. Curr
Opin Clin Nutr Metab Care 2009 Sep; 12(5): 533-8

Pytanie za 600$:
Jaka jest korzystna akcja serca (w % maksymalnej akcji serca), zalecana podczas
wykonywania ćwiczeń fizycznych mających zapobiegać CVD?
Odpowiedź:
60–75%
Piśmiennictwo:
Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K et al. European guidelines on cardiovascular disease
prevention in clinical practice: executive summary. Fourth Joint Task Force of the European
Society of Cardiology and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical
practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Eur J
Cardiovasc Prev Rehabil 2007 Sep; 14(Suppl 2): E1-40
Pytanie za 800$:
W jakim zakresie (w %) regularny trening fizyczny może przyczynić się do zmniejszenia
wskaźnika śmiertelności ogólnej?
Odpowiedź:
20–25%
Piśmiennictwo:
Taylor RS, Brown A, Ebrahim S, Jolliffe J, Noorani H, Rees K, Skidmore B, Stone JA,
Thompson DR, Oldridge N. Exercise-based rehabilitation for patients with coronary heart
disease: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med 2004
May 15; 116(10): 682-92
Pytanie za 1000$:
W przypadku których z poniższych schorzeń istnieją potwierdzone dowody, że
aktywność fizyczna wywiera korzystne działanie (proszę wskazać wszystkie z nich):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Rak jelita grubego
Choroby układu sercowo-naczyniowego
Choroba Alzheimera
Rak piersi
Tętniak aorty
Niewyrównane nadciśnienie tętnicze
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Odpowiedzi:
a, b, c, d
Piśmiennictwo:
Vogel T, Brechat PH, Leprêtre PM, Kaltenbach G, Berthel M, Lonsdorfer J. Health benefits
of physical activity in older patients: a review. Int J Clin Pract 2009 Feb; 63(2): 303-20

Palenie tytoniu
Pytanie za 200$:
Czy tak prosta czynność jak zalecanie rzucanie palenia przez lekarza cechuje się
istotnym wzrostem abstynencji nikotynowej?
Odpowiedź:
Tak
Piśmiennictwo:
Russell MA, Wilson C, Taylor C, Baker CD. Effect of general practitioners’ advice against
smoking. Br Med J 1979 Jul 28; 2(6184): 231-5
Pytanie za 400$:
Które z poniższych działań wywiera największy wpływ na skuteczność interwencji
pomagających osobom palącym tytoń rzucić palenie:
a) Liczba indywidualnych sesji/spotkań
b) Liczba sesji/spotkań grupowych
c) Jakość relacji między lekarzem a pacjentem
Odpowiedź:
Jakość komunikacji między lekarzem a pacjentem jest ważniejsza niż liczba wizyt lub forma
działań (działania grupowe czy indywidualne).
Piśmiennictwo:
Barth J, Bengel J. Smoking cessation in patients with coronary heart diseases: risk reduction
and evaluation of the efficacy of interventions. W: Jordan J, Barde B, Zeiher AM (eds.).
Contributions Towards Evidence-based Psychocardiology – A Systematic Review of the
Literature. Washington DC: American Psychological Association, 2007: P83-105
Pytanie za 600$:
Czy programy szkolne służące profilaktyce palenia tytoniu, trwające kilka lat, cechuje
długoterminowa skuteczność?
Odpowiedź:
Nie
Piśmiennictwo:
Thomas R, Perera R. School-based programmes for preventing smoking. Cochrane Database
Syst Rev. 2006 Jul 19; 3: CD001293
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Pytanie za 800$:
Wyjaśnij znaczenie każdej litery z pięciu „A” w strategii określanej jako 5A (lub „P” w
wersji polskojęzycznej) pomagającej pacjentom rzucić palenie.
Odpowiedź:
ASK (PYTAJ) – systematycznie i przy każdej możliwej okazji identyfikuj
wszystkich palaczy tytoniu
ASSESS (PRZEPROWADŹ OCENĘ) – określ stopień uzależnienia danej osoby i
jej/jego gotowość do rzucenia palenia
ADVISE (PORADŹ) – jednoznacznie naciskaj na palaczy tytoniu, aby rzucili
palenie
ASSIST (POMAGAJ) – zgódź się na strategię rzucania palenia, obejmującą
poradnictwo w kwestiach behawioralnych, nikotynową terapię zastępczą i/lub
leczenie farmakologiczne
ARRANGE (PLANUJ) – ustal plan wizyt kontrolnych
Piśmiennictwo:
European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J
2007; 28: 2375-2414
Pytanie za 1000$:
Poszereguj w zależności od stopnia skuteczności (od najniższej do najwyższej)
następujące strategie ułatwiające rzucenie palenia:
a) Samopomoc w rzucaniu palenia
b) Strategia 5A
c) Nikotynowa terapia zastępcza
d) Leczenie farmakologiczne
e) Poradnictwo indywidualne w kwestiach behawioralnych
Odpowiedź:
a) Samopomoc w rzucaniu palenia
b) Poradnictwo indywidualne w kwestiach behawioralnych
c) Strategia 5A
d) Nikotynowa terapia zastępcza
e) Leczenie farmakologiczne
Piśmiennictwo:
Lancaster T, Stead L, Silagy C, Sowden A. Effectiveness of interventions to help people stop
smoking: findings from the Cochrane Library. BMJ 2000 Aug 5; 321(7257): 355-8
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Alkohol
Pytanie za 200$:
Które z poniżej wymienionych testów stosuje się w celu rozpoznania uzależnienia od
alkoholu:
a) Kwestionariusz CAGE
b) Test Fagerströma
c) Test Schneidera
d) AUDIT
Odpowiedź:
a) i d)
Piśmiennictwo:
Aertgeerts B, Buntinx F, Bande-Knops J, Vandermeulen C, Roelants M, Ansoms S, Fevery J.
The value of CAGE, CUGE, and AUDIT in screening for alcohol abuse and dependence
among college freshmen. Alcohol Clin Exp Res 2000; 24(1): 53-7

Pytanie za 400$:
Nazwa składnika obecnego w czerwonym winie, pochodnej polifenolu, znanego ze
swoich właściwości przeciwmiażdżycowych, odnośnie do którego panuje opinia o
korzystnym wpływie na częstotliwość chorób układu sercowo-naczyniowego, to...
Odpowiedź:
Resweratrol
Piśmiennictwo:
Berrougui H, Grenier G, Loued S, Drouin G, Khalil A. A new insight into resveratrol as an
atheroprotective compound: inhibition of lipid peroxidation and enhancement of cholesterol
efflux. Atherosclerosis 2009; 207(2): 420-7
Pytanie za 600$:
Jak dużo dorosłych osób w UE szacunkowo pije alkohol na szkodliwym poziomie?
Odpowiedź:
55 milionów dorosłych (w tym 23 miliony uzależnionych)
Piśmiennictwo:
European Commission, Health and Consumer Protection Directorate general.
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/documents/alcohol_factsheet_ha
rmful_en.pdf
Pytanie za 800$:
Jaki odsetek osób uzależnionych od alkoholu otrzymuje specjalistyczne leczenie
uzależnienia?
Odpowiedź:
Jedynie około 13%
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Piśmiennictwo:
Moss HB, Chen CM, Yi HY. Subtypes of alcohol dependence in a nationally representative
sample. Drug Alcohol Depend 2007; 91(2-3): 149-158
Pytanie za 1000$:
Ile wynosi odstęp między rozpoczęciem picia o charakterze uzależnienia a pierwszą terapią
(np. programy rehabilitacji alkoholowej)?
Odpowiedź:
10 lat
Piśmiennictwo:
Hasin DS, Stinson FS, Ogburn E, Grant BF. Prevalence, correlates, disability, and
comorbidity of DSM-IV alcohol abuse and dependence in the United States: results from the
National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Arch Gen Psychiatry
2007; 64(7): 830-842
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III. Środowisko
1. Wpływ środowiskowych czynników ryzyka na stan zdrowia psychofizycznego
osób w okresie dojrzewania Witold Lukas
Metoda: Warsztaty
Uczestnicy: Lekarze w ramach kształcenia ustawicznego (CME) (6–20)
Cele:
Odświeżenie i poprawa stanu wiedzy uczestników szkolenia na temat negatywnego
wpływu zagrożeń środowiskowych na zdrowie nastolatków.
2. Zapoznanie uczestników szkolenia z narzędziami diagnostycznymi, pomagającymi w
ocenie uzależnienia od Internetu i innych zaburzeń nastroju (np. depresji).
3. Poprawa stanu wiedzy na temat profilaktyki i wyeliminowania patologicznego
korzystania z komputera.
4. Zwiększenie zasobu wiedzy i umiejętności rozpoznawania i leczenia zespołu cieśni
kanału nadgarstka.
1.

Sugerowany program:
Część Działanie
1
Wprowadzenie i prezentacja
przypadku
2
Problemy pacjenta
3
Uzależnienie od Internetu
4
Wyniki pracy w grupach
5

Patologiczne korzystanie z
mediów elektronicznych

Metoda/technika
Prezentacja plenarna

Czas
5 min

Dyskusja plenarna
Praca w grupach
Prezentacje plenarne i
dyskusja
Prezentacja plenarna

15 min
30 min
20 min
20 min

Opis warsztatów:
Sesja rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem, prezentacją programu warsztatów i ich celów.
Następnie wykładowca prezentuje przypadek pacjenta, a uczestnicy szkolenia są proszeni o
określenie i nazwanie problemów pacjenta i ich możliwych przyczyn. Podczas dyskusji
plenarnej przygotowuje się listę zidentyfikowanych problemów i ich przyczyn i zapisuje się je
na tablicy. Uczestnicy szkolenia są dzieleni na trzy grupy. Każda grupa wybiera swojego
moderatora i uczestniczy w „burzy mózgów” na temat przydzielonych jej zadań. Grupa I
proponuje kryteria, które mogą być użyteczne w rozpoznawaniu uzależnienia od Internetu.
Grupa II proponuje profilaktyczne i terapeutyczne strategie związane z nadużywaniem
Internetu. Grupa III przygotowuje listę zaburzeń somatycznych, najczęściej obecnych wśród
osób uzależnionych od Internetu i proponuje badania kliniczne jak również dodatkowe testy,
które umożliwią rozpoznanie zespołu cieśni kanału nadgarstka. Wyniki pracy w grupach
zostają przedstawione i przedyskutowane podczas sesji plenarnej. Można przeprowadzić
dyskusję dotyczącą określenia „uzależnienie od Internetu”. Wykładowca może położyć nacisk
na to, że korelacja między „uzależnieniem” a różnymi rodzajami zachowań kompulsywnych
lub impulsywnych może być często myląca zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów oraz ich
rodzin. W szczególności część psychiatrów jest zdania, że uzależnienie od Internetu wykazuje
pewne cechy nadużywania, takie jak tolerancja, objawy odstawienia i negatywne następstwa,
które są charakterystyczne dla wielu zaburzeń związanych z używaniem substancji
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psychoaktywnych. Z drugiej strony, nie jest jasne, czy uzależnienie od Internetu stanowi w
głównej mierze ukryte zaburzenie, czy specyficzną chorobę. Częste występowanie
uzależnienia od Internetu łącznie z wieloma towarzyszącymi zaburzeniami psychicznymi i
fizykalnymi rodzi pytanie dotyczące związków przyczynowo-skutkowych. Podczas dyskusji
mogą pojawić się wnioski, że potrzebne są dalsze badania, które wyjaśnią te kontrowersje.
Ostatnią częścią warsztatów jest prezentacja plenarna. Nauczyciel podkreśla rolę uzależnienia
od Internetu w związku z pewnymi innymi zagrożeniami środowiska domowego jak również
presją wywieraną przez rówieśników oraz ryzykiem związanym z uzależnieniem od alkoholu,
nikotyny, leków i narkotyków. Szczególny nacisk należy położyć na wczesne rozpoznanie
objawów uzależnienia od Internetu oraz niezwłoczne wdrożenie właściwych dla wieku
działań prewencyjnych i terapeutycznych względem osoby uzależnionej. Głównym zadaniem
lekarza odpowiedzialnego za terapię nastolatka z uzależnieniem od Internetu powinno być –
w porozumieniu z rodziną – ustanowienie reguł dostępu do Internetu, zaplanowanie przerw w
korzystaniu z komputera, których czas powinien być stopniowo wydłużany oraz promowanie
aktywności fizycznej i metod relaksacji. Innymi kwestiami, jakie należy podkreślić, są np.:
świadomość zagrożeń związanych z ujawnianiem informacji osobistych i poufnych,
zawieranie niewłaściwych kontaktów interpersonalnych oraz niebezpieczeństwo związane z
kontaktem z treściami kryminalnymi lub nielegalnymi (np. dilerzy narkotyków,
stowarzyszenia propagujące samobójstwa, kradzież osobowości lub pornografia).
Materiały:
Slajdy
Kwestionariusze uzależnienia od Internetu (np. CAGE, Kimberly Young)
Wyposażenie:
Komputer
Projektor
Tablice, flamastry
Jedno pomieszczenie odpowiednio duże, aby pomieścić 12 uczestników w trakcie sesji
plenarnej oraz trzy małe pomieszczenia do pracy w grupach
Prezentacja:
Wpływ środowiskowych czynników ryzyka na stan zdrowia psychofizycznego
nastolatków
(do pobrania ze strony Projektu GAP - http://www.gapproject.klrwp.pl)
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2. Rola czynników środowiskowych w alergiach Witold Lukas
Metoda: Wykład
Uczestnicy: Lekarze w ramach kształcenia ustawicznego (CME) (20–40)
Cele:
1.
2.

Zrozumienie roli różnych czynników środowiskowych w rozwoju alergii.
Zapoznanie z endogennymi i egzogennymi czynnikami ryzyka zwiększającymi
wrażliwość alergiczną.

Sugerowany program:
Część
Działanie
Metoda/technika
1
Rola czynników środowiskowych w alergiach Wykład
2
Pytania i odpowiedzi
Dyskusja plenarna

Czas
30 min
15 min

Opis wykładu:
Osoba prowadząca wykład korzysta z przygotowanej prezentacji multimedialnej. Prezentacja
podkreśla najistotniejsze aspekty dotyczące zarówno endogennych, jak i egzogennych
czynników ryzyka zwiększających prawdopodobieństwo wrażliwości alergicznej. Specjalny
nacisk należy położyć na czynniki środowiskowe, na przykład: pyłki, trawy, roztocza, sierść
zwierząt, przetrwalniki grzybów i żywność. Po zakończonej prezentacji uczestnicy są
proszeni o stawianie pytań związanych z tematem, po czym następują odpowiedzi i dyskusja
z wykładowcą.
Materiały:
Slajdy
Wyposażenie:
Komputer
Projektor
Sala wykładowa
Prezentacja:
Rola czynników środowiskowych w alergiach
(do pobrania ze strony Projektu GAP - http://www.gapproject.klrwp.pl)
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IV. Badania przesiewowe
1. Badania przesiewowe (skrining) w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
(POZ) Vasiliki Garmiri, Athanasios Symeonidis
Metoda: Warsztaty
Uczestnicy: Lekarze w trakcie szkolenia specjalizacyjnego lub specjaliści (12 do 21 osób,
liczba powinna być wielokrotnością liczby trzy)
Cele:
1.

Zrozumienie celów i metod prowadzenia badań przesiewowych

2.

Spojrzenie na kwestię badań przesiewowych z punktu widzenia POZ i zrozumienie
roli lekarza rodzinnego.

3.

Uświadomienie znaczenia metodologii badań przesiewowych ukierunkowanych na
palenie tytoniu i POChP w ramach POZ.

4.

Rozwinięcie podstawowych umiejętności pomagających w działaniach z zakresu
rzucania palenia tytoniu.

Sugerowany program:
Część
1
2
3
4

Działanie
POChP w POZ
Badania przesiewowe w
kierunku POChP
Scenariusz
Wdrożenie rzucenia
palenia

Metoda/technika
Grupy dyskusyjne
Wykład i dyskusja
plenarna
Praca w zespołach
trzyosobowych
Prezentacja plenarna

Czas
5 min
15 min
10 min
15 min

Opis warsztatów:
Warsztaty rozpoczynają się krótkim wprowadzeniem, prezentacją celów warsztatów i
omówieniem całej sesji.
Następnie wykładowca prosi uczestników, aby przez pięć minut przedyskutowali w grupach
trzyosobowych temat POChP w podstawowej opiece zdrowotnej. Grupy mają wolną rękę
podczas dyskusji. Uczestnicy mogą omawiać każdy temat, który wydaje się istotny i dotyczy
POChP, na przykład częstość występowania, rozpoznawanie, spirometria, palenie tytoniu,
wytyczne GOLD, wytyczne IPGRG itp.
Po zajęciach w grupach dyskusyjnych następuje krótki wykład (15 minut) dotyczący badań
przesiewowych, w którym POChP wykorzystuje się jako model do badań przesiewowych w
POZ. W pierwszej części wykładu należy przypomnieć uczestnikom definicję zdrowia wg
WHO, znaczenie i cele badań przesiewowych. Uczestnicy powinni zrozumieć istotę
skriningu, jak również jego ograniczenia. Wykładowca powinien położyć nacisk na fakt, że
badania i testy przesiewowe nie są testami diagnostycznymi. Można dodać krótki komentarz,
dotyczący tego, w jaki sposób wybiera się testy do badań przesiewowych – na podstawie
częstości występowania choroby w społeczeństwie jak również na podstawie właściwości
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różnych metod przesiewowych, takich jak czułość, swoistość, trafność, prawdopodobieństwo
przed i po badaniu (pre-test, post-test), stosowalność itp.
Należy omówić rolę lekarzy pierwszego kontaktu w zakresie badań przesiewowych oraz
wymogów i metodyki ich prowadzenia z punktu widzenia podstawowej opieki zdrowotnej.
Następna część wykładu skupia się na temacie POChP w POZ, wykorzystując tę chorobę jako
model umożliwiający zaprezentowanie metod przesiewowych. W pierwszej kolejności należy
wyjaśnić, że POChP jest chorobą o istotnym znaczeniu, w kierunku której należy prowadzić
badania u wybranych pacjentów. Wykładowca określa, w jaki sposób można wybierać
pacjentów, kogo kierować na badania spirometryczne, tłumaczy znaczenie dla pacjenta
pozytywnego lub negatywnego wyniku spirometrii w kierunku POChP itp. Wykładowca
powinien odesłać słuchaczy do obecnie obowiązujących wytycznych, opublikowanych przez
różne grupy lub stowarzyszenia, takie jak GOLD, GINA, IPCRG, ETS/ARS, CTS, British
Thoracic Society itp., do których odnośniki znajdują się na ostatnim przeźroczu prezentacji
PowerPoint. Należy unikać dyskusji prowadzącej do kwestii takich jak diagnostyka
różnicowa, leczenie POChP, szczepienia itp. Tym, na co należy położyć nacisk, jest znaczenie
działań przesiewowych ukierunkowanych na palenie tytoniu i to podczas każdego spotkania z
pacjentem.
Po tej części rozpoczyna się praca w grupach trzyosobowych zgodnie z opisem
przedstawionym poniżej.
Wykładowca pyta uczestników o palenie tytoniu i tworzy grupy po trzy osoby, wyznaczając
role uczestnikom. Każda grupa składa się z pacjenta, lekarza i obserwatora. Najlepszym
rozwiązaniem jest, aby aktualni lub byli palacze odgrywali rolę pacjentów. Krzesła należy
ustawić w taki sposób, aby grupy nie znajdowały się zbyt blisko siebie, a uczestnicy szkolenia
nie mówili za głośno. Wykładowca upewnia się, że każda grupa powstała w taki sposób, aby
– o ile to możliwe – rozdzielić znajomych i przyjaciół.
Następnie wykładowca przedstawia następujący scenariusz:
50-letni, szczupły pacjent przychodzi do lekarza, prosząc o wykonanie badań laboratoryjnych,
nie ze względu na obecność jakichkolwiek niepokojących objawów, ale dlatego, że bardzo
prosi o to małżonka pacjenta martwiąca się o jego zdrowie. Pacjent podaje, że od czasu do
czasu mierzy ciśnienie tętnicze i że zawsze jest w granicach 120/80 mmHg. Lekarz, zgodnie z
wytycznymi, zadaje pytanie o palenie tytoniu i stwierdza, że pacjent jest aktywnym palaczem.
Po tej części wykładowca wyjaśnia zadania i prosi uczestników o ich wykonanie.
Osoby odgrywające rolę pacjentów muszą zachowywać się jak prawdziwi pacjenci. Lekarze
mają rozmawiać z pacjentami przez pięć minut i wykonać czynności ukierunkowane na
rzucenie palenia tytoniu. Następnie, przez kolejne trzy minuty pacjenci muszą przedstawić
lekarzom swoje opinie na temat tych działań (zwłaszcza dotyczące tego, jak się czują, ale
również mogą poruszyć wszystkie inne kwestie). Ta część zajęć realizowana jest w małej
grupie. Następnie należy ponownie ustawić krzesła w normalny sposób. Obserwatorzy w
ograniczonym czasie (1 minuta) przedstawiają wszystkim uczestnikom opinie dotyczące
konsultacji. Powinni w kilku słowach opisać poniżej przedstawione trzy zagadnienia:
1. Co było szczególnie dobrze wykonane w trakcie wizyty.
2. Główna kwestia, którą można poprawić.
3. Najciekawsze uwagi wypowiedziane przez „pacjentów”.
Następnie rozpoczyna się ostatnia część warsztatów. Wykładowca przedstawia (15 min)
prezentację plenarną dotyczącą podstawowych działań zmierzających do rzucenia palenia.
111

Należy wspomnieć o najważniejszych strategiach oraz o skali tolerancji Fagerströma i
przedstawić pokrótce dane statystyczne. Wykładowca powinien zaznaczyć, że profilaktyka
pierwotna w szkołach ma również ważne znaczenie. Należy również podkreślić, że potrzebne
są specjalistyczne seminaria poświęcone tematyce rzucania palenia tytoniu oraz kognitywnej
terapii behawioralnej, jeżeli lekarz ma być faktycznie skuteczny i efektywnie pomagać
pacjentom w rzuceniu palenia.
Materiały:
Slajdy wykonane w programie PowerPoint
Wytyczne, skala tolerancji Fagerströma, kwestionariusze dotyczące POChP (podano
stosowne odnośniki i linki)
Wyposażenie:
Komputer
Projektor
Wystarczająco duże pomieszczenie do pracy w grupach składających się z trzech osób (aby
grupy nie znajdowały się zbyt blisko siebie)
Prezentacja:
Badania przesiewowe w POZ – POChP
(do pobrania ze strony Projektu GAP - http://www.gapproject.klrwp.pl)
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2. Badania przesiewowe w praktyce lekarza rodzinnego Vasiliki Garmiri, Athanasios
Symeonidis

Metoda: Ćwiczenia
Uczestnicy: Lekarze w trakcie szkolenia specjalistycznego lub specjaliści (20–24)
Cele:
Zrozumienie celów i metod badań przesiewowych ukierunkowanych na choroby
kobiet w średnim wieku.
2. Zapoznanie się z tematyką badań przesiewowych z punktu widzenia POZ i
zrozumienie roli lekarza rodzinnego.
1.

Sugerowany plan:
Część
1
2
3
4

Działanie

Metoda/technika

Wprowadzenie i
Prezentacja plenarna
prezentacja przypadku
Testy i badania
Praca w grupach
przesiewowe
Wyniki pracy w grupach Prezentacja plenarna
Badania przesiewowe w Dyskusja plenarna
POZ

Czas
5 min
20 min
20 min
15 min

Opis ćwiczenia:
Ćwiczenia rozpoczynają się krótkim wprowadzeniem, prezentacją celów ćwiczeń oraz
ogólnego zarysu sesji.
Następnie przedstawiany jest następujący problem kliniczny: „50-letnia kobieta, bez
jakichkolwiek dolegliwości, zgłasza się w celu wykonania badań okresowych. Nie chorowała
na choroby przewlekłe i nie przechodziła jakichkolwiek zabiegów chirurgicznych. Co można
zalecić tej pacjentce?”
Wykładowca dzieli uczestników na grupy po 5–8 osób i prosi, aby przeanalizowali
zaprezentowany przypadek. Grupa omawia możliwe badania przesiewowe dla przedstawionej
pacjentki.
Po zakończeniu pracy każda grupa przedstawia rezultaty pracy, co powinno zająć do pięciu
minut na każde wystąpienie. Prezentacje przygotowane na papierze umieszcza się na tablicy
obok siebie, tak aby można było zobaczyć różnice i podobieństwa między nimi.
Następnie rozpoczyna się otwarta dyskusja dotycząca podejścia stosowanego w ramach POZ
oraz roli lekarza pierwszego kontaktu i lekarza rodzinnego w kwestii badań przesiewowych.
Należy również omówić niezbędne wymogi do prowadzenia badań przesiewowych. Kwestią,
jaką należy podkreślić, jest znaczenie selektywnych i masowych badań przesiewowych.
Wykładowca powinien również podkreślić, że poszczególne wytyczne w zakresie skriningu
mogą różnić się w zależności od organizacji, która je opracowała oraz kraju, którego dotyczą.
Inne czynniki to uwarunkowania pracy lekarzy, wiek pacjentów, ich dotychczasowy wywiad
chorobowy oraz ich wola. Także dostępność środków finansowych zawsze odgrywa istotną
rolę. Należy również wspomnieć, że wykonywania niektórych badań przesiewowych można
113

zaprzestać w określonym wieku, w zależności od obowiązujących zaleceń, preferencji
pacjenta i jego stanu ogólnego.
W przypadku zaprezentowanej w opisie pacjentki można brać pod uwagę wykonanie
następujących badań:
-

-

-

-

-

-

Badanie przesiewowe w kierunku raka piersi – mammografia.
Badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy – badanie cytologiczne (rozmaz
Papanicolau) i badanie ginekologiczne (raz do roku lub co najmniej co trzy lata).
Niektórzy eksperci zalecają również określanie DNA wirusa brodawczaka ludzkiego
(HPV) co trzy lata. Po menopauzie należy zwracać uwagę na pojawienie się objawów
raka endometrium (macicy).
Badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego i obecności polipów za pomocą
kolonoskopii (co 10 lat), sigmoidoskopii (co 5 lat) i coroczne badanie na krew utajoną.
Badanie przesiewowe w kierunku nadciśnienia tętniczego. Pomiar ciśnienia tętniczego
podczas każdej wizyty. Corocznie (jeżeli jest podwyższone) lub przynajmniej co dwa
lata (jeżeli jest prawidłowe).
Badania przesiewowe w kierunku zaburzeń lipidowych (dyslipidemii) wykonując
badanie poziomu cholesterolu we krwi (cholesterol całkowity, LDL, HDL, TGL) co 5
lat (jeżeli wcześniej były prawidłowe) lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
Badania przesiewowe w kierunku cukrzycy, na podstawie poziomu glikemii na czczo,
co trzy lata lub wg zaleceń lekarza.
Badania przesiewowe w kierunku czynników ryzyka jaskry (jeżeli są obecne, należy
mierzyć ciśnienie wewnątrzgałkowe i wykonywać kontrolę okulistyczną co roku).
Jeżeli brak jest czynników ryzyka, badania przesiewowe należy rozpocząć w 60 roku
życia.
Badania przesiewowe w kierunku otyłości (BMI, obwód w talii).
Badania przesiewowe w kierunku depresji.
Badania przesiewowe w kierunku uzależnienia i używania tytoniu (Fagerström) oraz
czynników ryzyka POChP – jeżeli obecne, wówczas badania przesiewowe w kierunku
POChP (kwestionariusze POChP, spirometria).
Badania przesiewowe w kierunku nadużywania alkoholu (CAGE, AUDIT).
Badania przesiewowe w kierunku zapaleń wątroby lub HIV, jeżeli wywiad sugeruje te
choroby.

Materiały:
Slajdy
Przegląd zaleceń dotyczących badań przesiewowych u dzieci, nastolatków i dorosłych podany
przez United States Preventive Services Task Force – materiał dla nauczycieli i
wykładowców
Wyposażenie:
Tablica, flamastry, papier
Komputer
Projektor
Wystarczająco duże pomieszczenie do pracy w grupach, tak aby grupy nie były zbyt blisko
siebie
Prezentacja:
Badania przesiewowe w praktyce lekarza pierwszego kontaktu/ lekarza rodzinnego
(do pobrania ze strony Projektu GAP - http://www.gapproject.klrwp.pl)
114

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•
•

AAA (tętniak aorty
brzusznej), badanie
USG u mężczyzn
palących tytoń, w
wieku między 65 a 75
lat
Nadużywanie alkoholu
Niedokrwistość z
niedoboru żelaza w
ciąży
Mammografia u kobiet
w wieku między 50 a
74 rokiem życia
Infekcja chlamydiowa
u nieciężarnych kobiet
≤ 24 roku życia lub
starszych, jeżeli
obecne są czynniki
ryzyka
Zaburzenia lipidowe u
mężczyzn między 20 a
35 rokiem życia, jeżeli
obecne są czynniki
ryzyka choroby
wieńcowej
Zaburzenia lipidowe u
kobiet między 20 a 45
rokiem życia, jeżeli
obecne są czynniki
ryzyka choroby
wieńcowej
Depresja, jeżeli
dostępna jest opieka w
•

•

•

•

•

•

AAA (tętniak aorty
brzusznej), badanie
USG u mężczyzn w
wieku między 65 a 75
rokiem życia, którzy
nigdy nie palili tytoniu.
Mammografia u kobiet
poniżej 50 roku życia
Infekcje chlamydiowe
u kobiet ≥ 25 roku
życia
Zaburzenia lipidowe u
mężczyzn w wieku od
20 do 35 roku życia
lub u kobiet ≥ 20 roku
życia bez czynników
ryzyka
Rak jelita grubego u
wszystkich pacjentów
w wieku od 76 do 85
roku życia
Depresja, jeżeli opieka
w praktyce jest
niedostępna
Osteoporoza u kobiet <
60 roku życia lub
między 60 a 64 rokiem
życia, jeżeli ryzyko jest
niskie

•

•

•

Bakteriuria między 12
a 16 tygodniem ciąży
lub podczas pierwszej
wizyty
Wysokie ciśnienie
tętnicze
Rak szyjki macicy u
aktywnych płciowo
kobiet
Infekcja chlamydiowa
u nieciężarnych,
aktywnych płciowo
kobiet ≤ 24 roku życia
lub starszych, jeżeli
obecne są czynniki
ryzyka
Zaburzenia lipidowe u
mężczyzn ≥ 35 roku
życia
Zaburzenia lipidowe u
kobiet ≥ 45 roku życia,
jeżeli obecne są
czynniki ryzyka
choroby wieńcowej
Test na krew utajoną w
kale, sigmoidoskopia
lub kolonoskopia w
przypadku raka jelita
grubego u pacjentów w
wieku od 50 do 75
roku życia
Wirusowe zapalenie
wątroby typu B u

C – brak zaleceń

Dorośli – zalecenia dotyczące badań przesiewowych
A – mocne zalecenie
B – zalecenie

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
AAA u kobiet
Zakażenie bakteryjne
pochwy w ciąży
niskiego ryzyka
Bakteriuria u mężczyzn i
nieciężarnych kobiet
Rak pęcherza
moczowego
Samobadanie piersi
Zwężenie tętnic szyjnych
Rak szyjki macicy u
kobiet powyżej 65 roku
życia, jeżeli mają
prawidłowy wynik
wymazu Papanicolau
Wymaz Papanicolau u
kobiet po histerektomii z
powodu łagodnych
zmian nowotworowych
Spirometria w przypadku
POChP
Rak jelita grubego > 85
roku życia
EKG, ETT, EBCT w
przypadku niskiego
ryzyka choroby
wieńcowej
Rzeżączka, gdy ryzyko
jest niskie
Hemochromatoza
Wirusowe zapalenie
wątroby typu B

D – zalecenie przeciwko

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Niestandardowe
czynniki ryzyka
choroby wieńcowej
Otępienie u osób w
podeszłym wieku
Zakażenie bakteryjne
pochwy w ciąży
wysokiego ryzyka
Mammografia u
kobiet powyżej 75
roku życia
Badanie kliniczne
piersi u kobiet
powyżej 40 roku
życia
Mammografia
cyfrowa lub MRI
piersi
Nowe technologie w
przypadku raka
szyjki macicy
Badanie HPV w
przypadku raka
szyjki macicy
Infekcja
chlamydiowa u
mężczyzn
Kolonografia CT lub
badania DNA kału w
przypadku raka jelita
grubego
EKG, ETT, EBCT w

I – niewystarczające
dowody

Przegląd zaleceń dotyczących badań przesiewowych u dzieci, nastolatków i dorosłych opracowany na podstawie rekomendacji podanych
przez United States Preventive Services Task Force*

ciężarnych kobiet
HIV jeżeli istnieją
czynniki ryzyka
Niezgodność układu
Rh(D) w ciąży
Kiła w trakcie ciąży
lub jeżeli istnieją
czynniki ryzyka

•

•
•

•

•

praktyce
Cukrzyca, jeżeli
ciśnienie tętnicze >
135/80 mm Hg
Rzeżączka u
wszystkich aktywnych
płciowo kobiet, u
których obecne są
czynniki ryzyka
Otyłość
Osteoporoza u kobiet ≥
65 lub ≥ 60 roku życia
lub jeżeli występują
czynniki ryzyka
Niezgodność układu
Rh(D) u
nieimmunizowanych
kobiet antygenem
Rh(D) między 24 a 28
tygodniem ciąży, z
wyjątkiem sytuacji gdy
ojciec ma grupę krwi
Rh(D) (-).
•

•

•

•
•
•
•
•

•
Wirusowe zapalenie
wątroby typu C, gdy
ryzyko jest niskie
HSV
Poziom ołowiu w ciąży
Rak jajników
Rak trzustki
Choroby tętnic
obwodowych
Rak prostaty u mężczyzn
≥ 75 roku życia
Kiła, gdy ryzyko jest
niskie
Rak jądra

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

przypadku ryzyka
choroby wieńcowej
Cukrzyca jeżeli
ciśnienie tętnicze ≤
135/80 mmHg
Stosowanie
niedozwolonych
leków, narkotyków
Przemoc w rodzinie
Cukrzyca ciężarnych
Jaskra
Rzeżączka u
mężczyzn, jeżeli
istnieje ryzyko lub u
ciężarnych kobiet z
niskim ryzykiem
Ryzyko wirusowego
zapalenia wątroby
typu C
HIV, gdy ryzyko jest
niskie
Zaburzenia ostrości
wzroku u osób w
podeszłym wieku
Rak płuc
Rak jamy ustnej
Rak prostaty u
mężczyzn < 75 roku
życia
Rak skóry
Ryzyko samobójstwa
Choroby tarczycy
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AAA (ang. abdominal aortic aneurysm) – tętniak aorty brzusznej, DM (ang. diabetes mellitus) – cukrzyca, BP (ang. blood pressure) – ciśnienie
tętnicze, ECG (ang. electrocardiography) – elektrokardiografia, ETT (ang. exercise treadmill test) – próba wysiłkowa, EBCT (ang. electronbeam computerized tomography) – tomografia komputerowa wiązką elektronową, HSV (ang. Herpes simplex virus) – wirus opryszczki, HIV
(ang. Human immunodeficiency virus) – ludzki wirus niedoboru odporności.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Doustna suplementacja
preparatów fluoru u
dzieci w wieku
przedszkolnym ≥ 6
miesiąca życia, jeżeli
w wodzie jest niedobór
fluoru
MDD u nastolatków w
wieku między 12 a 18
rokiem życia, jeżeli
dostępna jest opieka z
pomocą personelu
Głuchota u
noworodków
Otyłość u dzieci ≥ 6
roku życia
Zaburzenia widzenia u
dzieci < 5 roku życia

C – brak zaleceń

•

•
•
HSV u nastolatków
Skolioza idiopatyczna
u nastolatków
Poziom ołowiu u
dzieci w wieku między
1 a 5 rokiem życia,
gdy ryzyko jest niskie

D – zalecenie przeciwko

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Niedokrwistość z
niedoboru żelaza u
dzieci między 6 a 12
miesiącem życia
Nadużywanie alkoholu
przez nastolatków
Choroby zębów u dzieci
przedszkolnych
MDD u dzieci w wieku
między 7 a 11 rokiem
życia
Stosowanie
niedozwolonych leków,
narkotyków
Przemoc w rodzinie
Dysplazja stawów
biodrowych u niemowląt
HIV u nastolatków, gdy
ryzyko jest niskie
Hiperbilirubinemia u
niemowląt
Poziom ołowiu u dzieci
w wieku między 1 a 5
rokiem życia
obciążonych ryzykiem
Zaburzenia lipidowe <
20 roku życia
Opóźnienie mówienia u
dzieci < 5 roku życia

I – zbyt słabe zalecenie
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MDD (ang. Major Depressive Disorder) – duże zaburzenie depresyjne, CH (ang. Congenital Hypothyroidism) – wrodzona niedoczynność tarczycy.
www.ahrq.gov , 15 lipca 2010

Niedokrwistość
sierpowata u
noworodków
HIV u nastolatków
obciążonych ryzykiem
Wrodzona
niedoczynność
tarczycy u
noworodków
Fenyloketonuria u
noworodków

Dzieci i nastolatki – zalecenia dotyczące badań przesiewowych
A – mocne zalecenie
B – zalecenie

V. Postępowanie w chorobach przewlekłych
1. Postępowanie w cukrzycy (ang. DM – diabetes mellitus) Dimitris Karanasios
Metoda: Warsztaty
Uczestnicy: Lekarze w ramach kształcenia ustawicznego (CME) (15–20)
Cele:
Odświeżenie wiedzy osób uczestniczących w szkoleniu na temat patogenezy i
rozpoznawania cukrzycy (DM).
2. Przedstawienie sposobów ułatwiających współpracę z pacjentem w celu uzyskania
intensywnej kontroli glikemii.
3. Poprawienie umiejętności uczestników szkolenia w zakresie wzmacniania pacjenta
poprzez edukację na temat samodzielnego prowadzenia cukrzycy.
1.

Sugerowany program:
Część

Działanie

1
2

Wstęp, cele warsztatów
Patogeneza DM – wytyczne dotyczące terapii
DM
Analiza przypadku
Zaprojektowanie planów postępowania w DM
Przedstawienie planów i dyskusja
Podsumowanie

3
4
5
6

Metoda/technika

Czas

Prezentacja plenarna
Prezentacja plenarna

10 min
10 min

Prezentacja plenarna
Praca w grupach
Prezentacja plenarna
Prezentacja plenarna

5 min
30 min
30 min
5 min

Opis warsztatów:
Zajęcia rozpoczynają się krótką prezentacją ogólnego zarysu przebiegu sesji. Wykładowca w
pierwszej kolejności wyjaśnia, dlaczego postępowanie w DM w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej jest tak istotne i jaką rolę odgrywa lekarz rodzinny lub lekarz pierwszego
kontaktu w opiece nad chorym z cukrzycą.
Uczestnikom szkolenia przekazywana jest najnowsza wiedza na temat DM, po czym
następuje krótka prezentacja wytycznych dotyczących leczenia tej choroby opracowanych
przez kilka organizacji oraz różnice między nimi.
W następnym etapie przedstawiany jest opis przypadku.
Rozpoczyna się praca grupowa. Uczestnicy szkolenia dzieleni są na trzy grupy. Każda grupa
wybiera swojego przewodniczącego, który poprowadzi dyskusję i będzie przedstawiał
wyniki. Każda grupa jest proszona o opracowanie planu postępowania w cukrzycy, który
będzie właściwy dla przedstawionego przypadku i który, o ile jest to możliwe, opiera się na
aktualnych wytycznych.
Następnie plany poszczególnych grup zostają przedstawione i omówione podczas sesji
plenarnej.
Na zakończenie wykładowca podsumowuje wyniki i kończy sesję.
Materiały:
Slajdy
Aktualne krajowe/europejskie wytyczne leczenia cukrzycy
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Wyposażenie:
Komputer
Projektor
Tablice, flamastry
Jedno pomieszczenie na sesję plenarną, wystarczająco duże do pracy trzech grup (lub
dodatkowe trzy pomieszczenia)
Prezentacja:
Postępowanie w cukrzycy
(do pobrania ze strony Projektu GAP - http://www.gapproject.klrwp.pl)
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2. Leczenie zespołu jelita drażliwego (ang. IBS – irritable bowel syndrome)
Dimitris Karanasios
Metoda: Warsztaty
Uczestnicy: Lekarze w ramach kształcenia ustawicznego (CME) (15–20)
Cele:
Odświeżenie wiedzy osób uczestniczących w szkoleniu na temat patogenezy i
rozpoznawania IBS.
2. Przedstawienie strategii umożliwiających uzyskanie kontroli objawów.
3. Poprawa umiejętności uczestników szkolenia w angażowaniu pacjentów w
samodzielne leczenie IBS.
1.

Sugerowany program:
Część
1
2
3
4
5
6
7
8

Działanie
Wstęp, cele warsztatów
Patogeneza IBS – wytyczne dotyczące
terapii IBS
Opis przypadku
Ocena stanu pacjenta
Potrzeba wykonania badań
Opracowywanie planów terapii IBS
Przedstawienie planów i dyskusja
Podsumowanie

Metoda/technika
Prezentacja plenarna
Prezentacja plenarna

Czas
10 min
10 min

Prezentacja plenarna
Praca indywidualna
Dyskusja plenarna
Praca w grupach
Prezentacja plenarna
Prezentacja plenarna

5 min
10 min
20 min
30 min
30 min
5 min

Opis warsztatów:
Wykładowca przedstawia cele warsztatów oraz zagadnienia i problemy istotne w leczeniu
IBS w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Omawia także istotne następstwa tego
schorzenia zarówno dla pacjenta, jego rodziny, jak i lekarza rodzinnego.
Uczestnikom szkolenia prezentowana jest złożona patogeneza IBS, po czym następuje krótka
prezentacja wytycznych leczenia IBS opracowanych przez kilka organizacji.
W kolejnym etapie uczestnicy otrzymują opis przypadku i rozpoczynają się ćwiczenia
indywidualne. Uczestnicy szkolenia indywidualnie oceniają stan przedstawionego pacjenta, a
następnie odbywa się dyskusja plenarna dotycząca konieczności wykonania badań
dodatkowych.
Następnie uczestnicy szkolenia są dzieleni na trzy grupy. Każda grupa wybiera swojego
przewodniczącego, który będzie prowadził dyskusję i przedstawi jej wyniki. Każda grupa jest
proszona o zaprojektowanie planu dotyczącego różnych działów strategii leczenia IBS
(samodzielne leczenie, farmakoterapia, inne rodzaje terapii) w odniesieniu do
przedstawionego przypadku.
Podczas sesji plenarnej zostają przedstawione i przedyskutowane plany przygotowane przez
poszczególne grupy.
Teraz wykładowca podsumowuje wyniki i kończy sesję.
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Materiały:
Slajdy
Skala uformowania stolca Bristol (IBS Self Help and Support Group,
www.ibsgroup.org/bristolstool)
Wyposażenie:
Komputer
Projektor
Tablice, flamastry
Jedno pomieszczenie na sesję plenarną, wystarczająco duże do pracy w trzech grupach (lub
dodatkowe trzy pomieszczenia)
Prezentacja:
Leczenie zespołu jelita drażliwego (IBS - irritable bowel syndrome)
(do pobrania ze strony Projektu GAP - http://www.gapproject.klrwp.pl)
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VI. Interwencje o charakterze prewencyjnym
1. Kontrola ciśnienia tętniczego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej Jūratė
Klumbienė
Metoda: Warsztaty
Uczestnicy: Lekarze w ramach kształcenia ustawicznego (CME) (15–18)
Cele:
1. Zwiększenie umiejętności rozpoznawania nadciśnienia tętniczego i oceny ryzyka
sercowo-naczyniowego (CVD)
2. Poszerzenie wiedzy uczestników szkolenia dotyczącej strategii leczenia
nadciśnienia tętniczego.
3. Rozwinięcie umiejętności lekarzy rodzinnych w zakresie metod poprawiających
stosowanie się pacjenta do zaleceń podczas terapii nadciśnienia tętniczego.
Sugerowany program:
Część
1
2
3
4

5

Działanie
Prezentacja przypadku
Identyfikacja problemów pacjenta i ocena
ryzyka CVD
Znaczenie określonego ryzyka CVD u
pacjenta
Przygotowanie planu terapii: metody
niefarmakologiczne,
farmakoterapia
i
metody
poprawiające
przestrzeganie
zaleceń przez pacjenta
Przedstawienie planów i dyskusja

Metoda/technika
Prezentacja plenarna
Ćwiczenia
indywidualne
Dyskusja plenarna

Czas
10 min
10 min
10 min

Praca w grupach

30 min

Prezentacja plenarna

30 min

Opis warsztatów:
Na początku warsztatów wykładowca przedstawia uczestnikom cele i program zajęć, a
następnie prezentuje przypadek pacjenta z nadciśnieniem tętniczym.
Uczestnicy szkolenia są proszeni o określenie problemów, jakie występują u pacjenta i ocenę
ryzyka CVD. Przed wykonaniem tego zadania wykładowca przypomina wszystkim o
najczęstszych czynnikach, które należy brać pod uwagę podczas stratyfikacji ryzyka CVD.
Następnie uczestnicy otrzymują tabelę stratyfikacji ryzyka zalecaną przez ESH/ESC.
Podczas dyskusji plenarnej uczestnicy wymieniają problemy zdrowotne pacjenta, określają
ryzyko CVD pacjenta i wyjaśniają, w jaki sposób ryzyko zostało oszacowane.
Następnie uczestników należy podzielić na trzy grupy. Każda grupa jest proszona o
przygotowanie zaleceń dla wcześniej zaprezentowanego pacjenta: 1) postępowanie
niefarmakologiczne, 2) cele terapii i farmakoterapia; 3) metody poprawiające przestrzeganie
zaleceń przez pacjenta. Każda grupa wybiera swojego przewodniczącego, który będzie
ułatwiał dyskusję i prezentował wyniki podczas sesji plenarnej.
W trakcie tej sesji wykładowca zwraca szczególną uwagę, aby zagadnienia omówione poniżej
zostały zaprezentowane przez przewodniczących grup.
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Środki związane ze stylem życia (leczenie niefarmakologiczne) powinny być wdrożone u
wszystkich pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Kwestiami, które należy brać pod uwagę,
są: redukcja masy ciała, zwiększenie aktywności fizycznej, zmniejszenie nadmiernego
spożycia alkoholu, redukcja spożycia soli, zwiększenie ilości spożywanych owoców i warzyw
oraz zmniejszenie spożycia wszystkich, a w szczególności nasyconych kwasów tłuszczowych
oraz rzucenie palenia. Należy omówić plan dietetyczny DASH. Opisanemu pacjentowi
powinny być przedstawione zalecenia odnośnie do kontroli otyłości, ograniczenia spożycia
alkoholu oraz pomoc w rzuceniu palenia.
Należy przedyskutować aktualne zalecenia dotyczące rozpoczęcia farmakoterapii, celów
terapii (obniżenie całkowitego ryzyka CVD w dłuższej perspektywie, docelowe wartości
ciśnienia tętniczego w populacji ogólnej i u pacjentów z cukrzycą, pacjenci wysokiego i
bardzo wysokiego ryzyka, wartości docelowe ciśnienia tętniczego w warunkach domowych)
oraz wyboru leków nadciśnieniowych.
Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego jest jednym z
najistotniejszych powodów słabej kontroli BP, który zdecydowanie podwyższa koszty opieki
zdrowotnej. Uczestnicy szkolenia powinni wymienić ogólnie przyjęte metody oceny
przestrzegania przez pacjentów zaleceń dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego i
zaplanować środki, które to poprawią (edukacja, skuteczne, dobrze tolerowane i proste
leczenie, monitorowanie ciśnienia tętniczego w warunkach domowych, dobre relacje między
lekarzem a pacjentem, współpraca z członkami rodziny itp.).
W ostatniej części warsztatów wykładowca podsumowuje wyniki, zwracając uwagę na
najbardziej kluczowe kwestie. Należy podkreślić, że decyzja dotycząca strategii
terapeutycznych (rozpoczęcie farmakoterapii, monoterapia w porównaniu z terapią łączoną)
jest uzależniona od poziomu całkowitego ryzyka CVD. Z tego powodu obligatoryjnie należy
oceniać całkowite ryzyko CVD u wszystkich pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze.
Wszystkim pacjentom należy zalecać także modyfikację stylu życia i przestrzeganie
podstawowych zasad, które ułatwiają zmiany zachowań i nawyków. W praktyce lekarza
rodzinnego należy stosować różne strategie poprawiające stosowanie się pacjentów do
zaleceń dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego.
Materiały:
Slajdy
Stratyfikacja ryzyka CVD wg ESH-ESC
Klasyfikacja BMI
Wyposażenie
Komputer
Projektor
Tablice, flamastry
Jedno pomieszczenie na sesję plenarną, wystarczająco duże do pracy w trzech grupach (lub
dodatkowe trzy pomieszczenia)
Prezentacja:
Kontrola ciśnienia tętniczego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
(do pobrania ze strony Projektu GAP - http://www.gapproject.klrwp.pl)
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2. Działania prewencyjne w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego
Jūratė Klumbienė
Metoda: Warsztaty
Uczestnicy: Lekarze w ramach kształcenia ustawicznego (CME) (10–15)
Cele:
1. Lepsze zrozumienie przez uczestników różnic w głównych strategiach prewencji
chorób układu sercowo-naczyniowego (ang. CVD – cardiovascular diseases) w
praktyce lekarza rodzinnego.
2. Poprawa umiejętności planowania i przeprowadzania działań prewencyjnych na polu
CVD.
3. Aktualizacja wiedzy uczestników dotyczącej sposobów postępowania w chorobach
układu sercowo-naczyniowego.
Sugerowany program:
Część Działanie
1
Profil praktyki
2
Określenie
potencjalnych
interwencji
wykorzystujących strategie populacyjne lub
strategie wysokiego ryzyka oraz wtórna
profilaktyka CVD
3
Prezentacja wyników pracy w grupach
4
Główne strategie prewencji CVD

Metoda/technika
Prezentacja plenarna
Praca w grupach

Czas
5 min
15 min

Dyskusja plenarna
Wykład

20 min
20 min

Opis warsztatów:
Na początku warsztatów uczestnikom przedstawiane są cele oraz program zajęć.
Następnie wykładowca prezentuje krótki opis profilu praktyki.
Uczestnicy zostają podzieleni na trzy grupy. Każda grupa zostaje poproszona o
przygotowanie obszernego i kompleksowego planu działań prewencyjnych na polu
profilaktyki CVD wykorzystując poniżej wymienione strategie: 1) strategia populacyjna, 2)
strategia wysokiego ryzyka, 3) profilaktyka wtórna. Każda grupa wybiera swojego
przewodniczącego, który ma za zadanie ułatwiać dyskusję oraz zaprezentować wyniki
podczas sesji plenarnej.
W swoich planach grupy powinny wziąć pod uwagę następujące zagadnienia:
• Cele działań prewencyjnych
• Populacja docelowa
• Liczba pacjentów
• Dostępne zasoby (ludzie, finanse, czas)
• Realność wykonania
• Najważniejsze działania
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•

Mierzalność uzyskanych wyników

Wykładowca powinien zapewnić, aby nie zostały pominięte następujące aspekty:
1) Strategia populacyjna skupia się na wdrażaniu działań z zakresu promocji zdrowia,
ukierunkowanych na zmiany w stylu życia (redukcja liczby osób palących tytoń,
zwiększenie liczby osób stosujących zrównoważoną dietę oraz zwiększenie liczby
osób aktywnych fizycznie).
2) Strategia wysokiego ryzyka polega na identyfikowaniu osób obciążonych wysokim
ryzykiem stosując system SCORE oraz czynnościach prowadzących do eliminacji lub
zmniejszenia czynników ryzyka (ciśnienie tętnicze, lipidy, masa ciała, stężenie
glukozy we krwi, nałogi).
3) Działania z zakresu profilaktyki wtórnej ukierunkowane są na zmniejszenie
całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z potwierdzonym
rozpoznaniem CVD (badania przesiewowe u bliskich krewnych, bardziej
rygorystyczna kontrola czynników ryzyka, „farmakoterapia kardioprotekcyjna”).
Pod koniec warsztatów wykładowca podsumowuje wyniki, podkreślając najbardziej
kluczowe kwestie. Następnie przedstawiony zostaje wykład (20 min, około 10–15 slajdów)
pod tytułem: „Główne strategie prewencji CVD”.
Materiały:
Slajdy
Tabele SCORE
Wyposażenie:
Komputer
Projektor multimedialny
Tablice, flamastry
Odpowiednio duże pomieszczenie do przeprowadzenia sesji plenarnej oraz do pracy w trzech
grupach

Prezentacja:
Działanie prewencyjne CVD
(do pobrania ze strony Projektu GAP - http://www.gapproject.klrwp.pl)
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VII. Informacja
1. Praca z mass mediami Linas Šumskas, Gediminas Raila

Metoda: Warsztaty
Uczestnicy: Lekarze w ramach kształcenia ustawicznego (CME) (16–20)
Cele:
Nabycie umiejętności w obszarze rozpowszechniania informacji zdrowotnych w
społeczeństwie.
2. Przekazanie wiedzy na temat głównych zasad komunikacji z wykorzystaniem środków
masowego przekazu.
3. Przekazanie praktycznych wskazówek odnośnie do technik komunikacji podczas
otwartych dyskusji oraz konferencji prasowych.
1.

Sugerowany program:
Część Działanie
1
Przedstawienie zagadnień teoretycznych
dotyczących środków masowego przekazu
oraz komunikacji z ich wykorzystaniem
2
Przygotowanie komunikatu prasowego
3
Prezentacja pracy w grupach
4
Podsumowanie i zalecenia

Metoda/technika
Prezentacja plenarna

Czas
30 min

Praca w grupach
Prezentacja
Dyskusja

40 min
30 min
20 min

Opis warsztatów:
Na początku warsztatów wykładowca przedstawia uczestnikom cele warsztatów oraz
prezentuje plan działań edukacyjnych.
Następnie osoba prowadząca szkolenie przedstawia materiał teoretyczny dotyczący
komunikacji z wykorzystaniem środków masowego przekazu i rozprowadza materiały z
głównymi punktami dotyczącymi tego tematu.
Uczestnicy zostają podzieleni na trzy grupy.
Każdej z grup przydzielony powinien zostać jeden z poniższych tematów:
Roczny raport na temat zdrowia populacji w powiecie lub w mieście.
Raport na temat wybuchu epidemii choroby zakaźnej w społeczeństwie, powiecie,
mieście lub w całym kraju.
3. Raport naukowy na temat nowych metod leczenia chorób i prewencji chorób.
1.
2.

Dla każdego z tematów grupy otrzymują zestaw materiałów przygotowanych przez
opiekuna/wykładowcę.
Uczestnikom należy wyjaśnić zadanie polegające na opracowaniu komunikatu prasowego
oraz wygłoszeniu ustnej prezentacji na przydzielony temat.
Grupy powinny wykonywać ćwiczenia rozpoczynając od „burzy mózgów”, wykorzystując
innowacyjne i twórcze techniki przy pracy nad informacjami, które powinny znajdować się w
komunikacie prasowym oraz w prezentacji ustnej.
Przedstawiciel każdej z grup prezentuje wyniki pracy. Uczestnicy z pozostałych grup
formułują i stawiają pytania dotyczące komunikatu prasowego, które mogą pojawić się w
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sytuacji z „prawdziwego życia” (szczegóły opisywanego wydarzenia lub sytuacji, związane z
nim przyszłe działania, znaczenie dla stanu zdrowia społeczeństwa).
Każda grupa stawia pytania, a następnie uczestnicy przedstawiają prezenterowi swoje
odczucia dotyczące następujących kwestii: jasność i zakres podawanych informacji (czy
zawierały wszystkie istotne kwestie) oraz jakość prezentacji.
Na końcu wykładowca przedstawia zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób przygotowywać i
prezentować profesjonalny komunikat prasowy.
Materiały:
Materiały teoretyczne:
• Roczny raport na temat zdrowia populacji w powiecie lub w mieście
• Raport na temat wybuchu epidemii choroby zakaźnej w społeczeństwie, powiecie, mieście
lub w całym kraju
• Raport naukowy na temat nowych metod leczenia oraz prewencji chorób
Materiały pomocnicze do przygotowania komunikatu prasowego
Materiały z opisem zadań
Wyposażenie:
Komputer
Projektor multimedialny
Tablice, flamastry
Jedno duże pomieszczenie do przeprowadzenia sesji plenarnej (konferencji prasowej) oraz
trzy małe pomieszczenia do pracy w grupach. Ewentualnie jedno duże pomieszczenie z
trzema okrągłymi stołami do pracy w grupach.

Materiały
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU:
PODSTAWOWE KONCEPCJE I ZALECENIA
(przygotowane przez L. Šumskas, G.Raila)
Specjaliści ochrony zdrowia – w tym także lekarze pierwszego kontaktu – wykorzystując
środki masowego przekazu, mogą skutecznie prowadzić działania promujące zdrowie. Często
bowiem zdarza się, że kwestie dotyczące zdrowia, pojawiające się w wielu programach
telewizyjnych i radiowych, omawiane są przez zaproszonych lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ). Lekarze pierwszego kontaktu biorą również udział w opracowywaniu
różnych materiałów edukacyjnych i informacyjnych. Dlatego powinni posiadać szeroki zakres
umiejętności w przekazywaniu opinii publicznej informacji dotyczących zdrowia.
Karta Ottawska (Otawa 1996) zawiera pięć głównych strategii służących promocji zdrowia.
Jedną z nich jest „Tworzenie środowiska wspierającego zdrowie”. Media mogą odgrywać
ważną rolę w tworzeniu tych środowisk oraz wywierać wpływ na ludzi w ich codziennym
otoczeniu.
Mass media wywierają wpływ również na liderów społeczności lokalnych, decydentów i
osoby publiczne, w wyniku czego pomagają w ustanawianiu norm społecznych i przyczyniają
się do wdrażania programów dla społeczeństwa. Wiadomo bowiem, że działania i wartości,
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jakie reprezentują, uważane są przez opinię publiczną za prestiżowe i godne naśladowania.
Zjawisko to może być wykorzystane przez promotorów zdrowia, którzy często nie wiedzą, w
jaki sposób wykorzystać media w zakresie rozpowszechniania działań prewencyjnych. W
wielu przypadkach nie wiedzą również, jak uzyskać dostęp do środków masowego przekazu.
Pracownicy sektora ochrony zdrowia mogą wykorzystać materiały informacyjne, aby
rozwinąć skuteczną współpracę ze środkami masowego przekazu i tym samym wspierać
tworzenie środowisk wspierających zdrowie.
Czym są mass media? Mass media (środki masowego przekazu) stanowią część mediów,
które służą docieraniu do szerokiego grona odbiorców. Określenie to wprowadzono do użycia
w latach 20. XX wieku, kiedy to powstawały pierwsze stacje radiowe o zasięgu krajowym,
gazety i magazyny dostępne dla całego społeczeństwa. Masowe audytorium oraz brak
komunikacji interpersonalnej to główne cechy środków masowego przekazu.
Mass media wykorzystują kanały komunikacji nastawione na szerokie rzesze odbiorców:
telewizja, radio, magazyny i gazety, książki, ekspozycje i wystawy. Na przełomie XX i XXI
wieku definicja mass mediów przekroczyła swoje własne granice. Media wykorzystujące
Internet (strony internetowe, blogi, komunikatory, podkasty i wymiana plików wideo) stały
się najbardziej popularnym sposobem komunikacji między poszczególnymi osobami i
grupami.
Ulotki i plakaty również można uznać za część mediów masowych, gdy stosuje się je jako
niezależne elementy, w przeciwieństwie do ich wykorzystania jako pomoc w nauce podczas
bezpośredniej komunikacji z pojedynczymi osobami lub grupą osób.
Termin „media publiczne” ma podobne znaczenie jak „media masowe”, ale jest rzadziej
stosowany i określa część mass mediów, „których misja polega na służeniu społeczeństwu lub
angażowaniu go”.
Różne postaci informacji zdrowotnych
Informacje zdrowotne można przekazywać za pośrednictwem środków masowego przekazu
na różne sposoby, np.:
•
•
•
•

•

•

Zaplanowane kampanie i odpowiednie przedstawianie negatywnego obrazu tytoniu i
alkoholu (negatywne informacje zdrowotne).
Promocja zdrowia poprzez reklamowanie wytwórców produktów „zdrowych”,
„dietetycznych”, „light” lub serwisów promocji zdrowia.
Kampanie reklamowe (w telewizji, czasopismach itp.) organizowane przez władze
lokalne/krajowe.
Ulotki, broszury, książki i artykuły lub programy telewizyjne na temat zdrowia
(odżywianie, aktywność fizyczna, kondycja, wypadki komunikacyjne) prowadzone przez
agencje publiczne i prywatne.
Dyskusje na temat kwestii zdrowotnych, które stanowią integralną część filmów,
programów telewizyjnych (np. telenoweli), w których dana postać ma problem ze
zdrowiem i próbuje stawić mu czoła (np. ofiara molestowania seksualnego, osoba chorująca
na raka itp.).
Ukryte pozytywne komunikaty zdrowotne (mogą przekazywać takie informacje jak
„odmawianie papierosa”, „rzucanie palenia”) lub negatywne komunikaty zdrowotne
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(ryzykowne zachowania seksualne, intensywne picie alkoholu, stosowanie narkotyków
itp.).
• Sponsorowanie imprez sportowych i kulturalnych przez firmy-producentów papierosów
lub alkoholu pod warunkiem przekazywania informacji o szkodliwości tych produktów.
Komunikacja jednokierunkowa jest podstawową cechą mass mediów. Nie jest możliwe,
aby nadawca informacji zdrowotnych powtórzył, wyjaśnił lub rozwinął swój komunikat. Z
tego właśnie powodu media masowe są najlepsze do przekazywania raczej prostych, a nie
złożonych komunikatów.
Wiele badań naukowych wskazuje, że bezpośrednia moc przekazywania informacji przez
mass media jest bardzo ograniczona. Oczekiwania, że mogą one doprowadzić do
długoterminowych, spektakularnych zmian w zachowaniach zdrowotnych, są nieuzasadnione.
Komunikaty przekazywane przez mass media muszą być kreowane z dużą
ostrożnością, ponieważ:
•

Informacje mogą być niewygodne, a niekiedy nawet szokujące dla opinii publicznej (np.
informacje na temat AIDS lub innych chorób przenoszonych drogą płciową).
• Komunikat może zostać źle przyjęty w przypadku drobnych nieścisłych szczegółów.
Wskazane jest wielokrotne testowanie, aby komunikacja jednokierunkowa była efektywna.
• Kampanie w mass mediach mogą być niewłaściwą reakcją na wiele problemów
zdrowotnych.
Efektywne wykorzystanie mass mediów
Mass media można wykorzystywać w sposób wcześniej zaplanowany lub koniunkturalnie,
gdy aktualne wydarzenia prowadzą do pojawiania się kwestii zdrowotnych w bieżących
wiadomościach.
Mass media stosowane są efektywnie w następujących sytuacjach:
• Informacja przekazywana jest w postaci prostego komunikatu (np. informacja na temat
dostępności świadczeń z zakresu prewencyjnych badań przesiewowych).
• Tworzy się konkretny program (np. aby poszerzyć wiedzę na temat grypy jako część
kampanii szczepień ochronnych).
Jakie cele edukacji zdrowotnej można osiągnąć?
Zwiększanie świadomości zdrowotnej. Mass media skutecznie kierują uwagę opinii
publicznej na istotne kwestie zdrowotne, które później mogą stać się przedmiotem debaty
publicznej. Zjawisko takie jak tworzenie polityki publicznej (ang. agenda setting) umożliwia
skierowanie uwagi opinii publicznej na kwestie, które w następnej kolejności są omawiane w
różnych warunkach oraz w obrębie różnych grup docelowych.
Zwiększanie zakresu wiedzy na tematy związane ze zdrowiem. Mass media można
wykorzystać do przekazywania informacji szerszej publiczności oraz pobudzania ożywionej
debaty. Przykładem takiego wykorzystania mediów mogą być dyskusje dotyczące
oszczędności w służbie zdrowia, prawa do aborcji czy sponsorowania imprez sportowych
przez firmy produkujące wyroby tytoniowe.
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Wpływanie na postawy i wzmacnianie zmian w zachowaniu. Określenie znaczenia
mediów w tych obszarach nie jest łatwą kwestią, ponieważ wpływ mass mediów jest
nierozerwalnie związany z innymi aspektami życia społeczeństwa, które oddziałują na jego
postawy i zachowania zdrowotne. Niemniej media mogą skutecznie wywoływać
natychmiastową reakcję emocjonalną, która z kolei może prowadzić do natychmiastowego
działania. Przykładem może być to, jak ludzie reagują na zagrożenie uszkodzeniem mózgu
spowodowanym przez niezaszczepienie dzieci przeciwko krztuścowi. Innym przykładem jest
zjawisko, kiedy po programie telewizyjnym o sposobach rzucania palenia tytoniu tysiące
ludzi pisze prośby o ulotki informacyjne na ten temat. Są to reakcje o charakterze
krótkoterminowym. Nie jest możliwe uzyskanie trwałych zmian nawyków związanych z
paleniem tytoniu, dietą lub piciem alkoholu wyłącznie w wyniku rozgłosu nadanego w
mediach.
Jako że pierwsza reakcja ludzi na doniesienia w mass mediach jest emocjonalna, a nie
racjonalna, bardzo ważną kwestią jest, aby nie wywoływać niepokoju w sposób
nieodpowiedzialny. Na przykład informacjom na temat dzieci z powikłaniami różyczki
powinny zawsze towarzyszyć wyraźne, jasne i konkretne porady dotyczące następstw tej
choroby oraz sposobów zapobiegania.
Wzmacnianie zmian społecznych. Media mogą okazać się skuteczne w zwiększaniu
świadomości zdrowotnej, wiedzy na temat zdrowia oraz wzbudzaniu natychmiastowych
reakcji emocjonalnych. Wszystkie wymienione kwestie mogą z kolei stanowić podłoże zmian
w postawach społecznych. Przykładem zmian społecznych było wprowadzenie zakazu
palenia tytoniu w 2004 roku w miejscach publicznych w Irlandii, a później w innych krajach
Wspólnoty Europejskiej. Kwestia ta została podjęta po długotrwałej debacie publicznej oraz
fali krytyki płynącej, za pośrednictwem mass mediów, ze strony przedstawicieli sektora
opieki zdrowotnej oraz firm tytoniowych i przemysłu rozrywkowego. Wyniki wskazują, że
społeczeństwo zaaprobowało te zmiany oraz że przemysł rozrywkowy potrafił przystosować
się do nich bez istotnego uszczerbku w interesach.
Podejście zintegrowane i wykorzystanie mass mediów
Jak już wyraźnie zaznaczono, same media nie są w stanie spowodować radykalnych
długotrwałych zmian w zachowaniach zdrowotnych. Kluczową kwestią jest, aby zdać sobie
sprawę, że najbardziej efektywne jest wykorzystanie mass mediów jako części ogólnej
strategii, która obejmuje bezpośrednią dyskusję i pomoc poszczególnym osobom. Na
przykład kampania medialna na temat rozważnego picia alkoholu powinna zawsze
obejmować również informację na temat tego, dokąd się udać i z kim się spotkać, jeżeli dana
osoba będzie potrzebowała pomocy. Naturalnie instytucje świadczące pomoc muszą być w
pełni przygotowane do udzielania takiej pomocy.
Zagrożenia rzeczywiste i nierzeczywiste oraz proaktywność
Osoby zajmujące się promowaniem zdrowia zachęca się do korzystania z możliwości, jakie
dają mass media. Niestety osoby te nierzadko mają negatywne doświadczenia i spostrzeżenia
związane ze współpracą z mediami. Niekiedy odczuwają lęk związany z udzielaniem
wywiadów lub sądzą, że prasa często przekręca ich słowa oraz że media próbują tworzyć
sensację z kwestii zdrowotnych lub mogą stać się przyczyną ich kłopotów z przełożonymi.
Obawy te nie są bezpodstawne, co oznacza, że osoby promujące zdrowie powinny przejść
odpowiednie szkolenie, dzięki któremu będą w stanie skutecznie współpracować z
dziennikarzami. W tym celu różne podmioty z sektora ochrony zdrowia (np. szpitale)
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zatrudniają rzeczników prasowych z doświadczeniem w dziennikarstwie. Specjaliści ci są w
stanie pomóc w rozwiązaniu wielu problematycznych kwestii komunikacyjnych, związanych
z mass mediami.
Kontakt z miejscowymi dziennikarzami. Inną możliwością, aby rozwiać takie obawy, jest
nawiązanie bezpośredniego kontaktu z lokalnymi dziennikarzami. Oznacza to, że lekarze
pierwszego kontaktu, których praca polega na promocji zdrowia, nie powinni czekać, aż
dziennikarze zadzwonią do nich, ale raczej sami powinni wcześniej starać się stworzyć
nieformalne i osobiste relacje.
Poprawa własnych umiejętności. Wiedza o tym, w jaki sposób pracują dziennikarze i jakie
są ich obszary zainteresowania, istotnie wpływa na skuteczność współpracy. Dobrym
rozwiązaniem może okazać się odbycie specjalnego szkolenia z zakresu współpracy z mass
mediami.
Praktyczne wskazówki dotyczące pracy z radiem, telewizją i lokalnymi czasopismami
Zbadanie lokalnego rynku odbiorców radia i telewizji. Wiedza na temat treści będących
przedmiotem zainteresowania lokalnych stacji radiowych i telewizyjnych ma kluczowe
znaczenie.
Wymagane informacje:
• Kim są słuchacze i widzowie stacji radiowej lub telewizyjnej?
• W jakich godzinach stacje nadają swoje audycje?
• Do jakich obszarów docierają?
Informacja na temat programów radiowych lub telewizyjnych
• W których programach pojawiają się goście lub „eksperci”?
• Czy istnieją jakiekolwiek programy lokalne, które regularnie zajmują się kwestiami
dotyczącymi zdrowia?
• Jakie tematy są poruszane w serwisach informacyjnych?
• Ile minut poświęcanych jest sprawom aktualnym i interesującym z lokalnego punktu
widzenia?
• Czy prowadzone są wywiady, czy tylko bezpośrednie reportaże?
• Jakie programy są prezentowane i w jakich proporcjach poświęca się im czas
(wiadomości, sprawy bieżące, wydarzenia tygodnia, muzyka itp.).
• Czy prowadzone są programy typu „Wydarzenia nadchodzącego tygodnia” – jeśli tak,
jakie są ostateczne terminy dostarczania informacji? Ile szczegółowych informacji są w
stanie przekazać? Jakimi rodzajami wydarzeń się zajmują?
Wywiady
• W których stacjach i programach telewizyjnych lub radiowych nadawane są wywiady?
• Ile czasu trwają?
• Jaki jest najczęstszy ton prowadzonych wywiadów (gawędziarski, agresywny)?
• Ile średnio wynosi czas na odpowiedź przed zadaniem kolejnego pytania?
• Czy wywiady są przeprowadzane w studiu czy poza nim?
• Czy wywiady są nagrywane czy emitowane na żywo?
• Kim są prezenterzy lub reporterzy przeprowadzający wywiady, i czy mogą być
zainteresowani kwestiami zdrowotnymi? Jaki prezentują styl?
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Informacja na temat określonych programów
• Co to jest za program? Jakie jest podejście do przygotowania i prowadzenia danego
programu? Jak długo trwa? Kiedy jest transmitowany? Jakich ma słuchaczy?
• Jak wzbudzić zainteresowanie twórców programu danym problemem zdrowotnym? Czy
istnieją pewne kwestie kontrowersyjne, które mogłyby wzbudzić zainteresowanie tym
tematem? Jeżeli tak, to czy wiecie wszystko na ten temat?
• W jaki sposób zamierzacie się zaprezentować: w postaci spotu informacyjnego, wywiadu
czy jako uczestnik dyskusji panelowej?
• Jeżeli będzie to wywiad: Kto go przeprowadzi? Czy będzie miał miejsce w studiu czy
poza nim (może w waszym miejscu pracy lub w terenie), czy „na linii” (kiedy będziecie
w jednym studio, a osoba przeprowadzająca wywiad w innym studio)?
• Jeżeli ma to być dyskusja: Kto jeszcze będzie brał w niej udział?
- Czy będzie emitowana na żywo, czy najpierw zostanie nagrana?
- Ile czasu chcielibyście mieć dla siebie w programie?
- Kiedy i gdzie ma się odbyć emisja programu lub jego nagranie?
Przygotowanie komunikatu
• Odrób pracę domową. Należy określić, jaki jest najważniejszy komunikat, który ma być
przekazany na antenie.
• Pokazuj strony pozytywne. Należy podkreślać dobre wiadomości, a nie tylko
negatywne. Należy ludziom opowiedzieć o tym, co mogą zrobić dla swojego zdrowia i
podkreślić korzyści.
• Przygotuj dwie lub trzy kluczowe kwestie do przedstawienia, nie więcej. Można
rozszerzyć tę tematykę i opisać w inny sposób, ale nie należy przeładowywać
wypowiedzi zbyt dużą ilością szczegółów.
• Wykorzystaj anegdoty i krótkie historie przypadków, aby zilustrować to, co chcesz
przekazać; proste komunikaty nie muszą być nudne. Należy stosować porównania
zaczerpnięte z natury lub biologii, gdy mówi się o zdrowiu.
• Unikaj technicznych, medycznych pojęć. Pomocne jest wyobrażenie sobie, że mówi się
do inteligentnego 15- lub 16-latka, którego się wcześniej nigdy nie spotkało.
Prezentacja waszej informacji
• Na spotkanie w telewizji ubierzcie się w to, w czym czujecie się wygodnie. Unikajcie
kolorów jasnoczerwonych, niebieskich, pasków albo drobnych wzorków i błyszczącej
biżuterii. Jako że występ w telewizji polega na pokazywaniu przez większość czasu
„gadających głów”, należy zwrócić szczególną uwagę na to, co się znajduje w okolicy
dekoltu.
• Trema i zdenerwowanie mają swoje ujemne strony, ale jeżeli się skoncentrujecie, na
pewno zrobicie wszystko, co w waszej mocy. Osoba prowadząca wywiad jest tam po to,
aby ułatwić wam wypowiedź.
• Pozytywne nastawienie i perswazja poprawią skuteczność przekazywania waszych
informacji. Bądźcie czujni za każdym razem, gdy jesteście na antenie. Przyjmijcie
założenie, że kamera jest na was skierowana, nawet wówczas gdy nic nie mówicie.
Należy upewnić się, że nasz wzrok jest skupiony, a spojrzenie przekonujące.
• Mówcie swoim naturalnym głosem, wyraźnie, powoli i zmieniajcie tonację oraz tempo
mówienia.
• Gdy wywiad się skończy, siedźcie spokojnie, bądźcie cały czas w pogotowiu i
zachowujcie się cicho, aż usłyszycie, że to już koniec.
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Praca z lokalną prasą
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że lokalna prasa stanie się waszym partnerem, gdy
zaistnieje konieczność przekazania społeczeństwu informacji na temat promocji zdrowia.
W pierwszym etapie powinniście zgromadzić informacje na temat prasy lokalnej.
Informacje podstawowe
• W jakie dni jest wydawana?
• Jakie są ostateczne terminy przekazania materiałów?
• Kto jest odbiorcą i na jakim obszarze jest dostępna?
• Ilu i jakich ma czytelników?
Forma czasopisma
• Jaki jest styl (lekki, poważny, agitacyjny itp.)?
• Jaka jest średnia długość artykułów (często różna w przypadku wiadomości, informacji
gospodarczych, innych)?
• W jakim odsetku artykułów znajdują się fotografie?
• Ile fotografii znajduje się na każdej stronie?
• Jak na ogół wykorzystywane są fotografie?
• W jaki sposób wykorzystywane są cytaty?
Tytuły i tematy
• Jaki rodzaj historii jest wykorzystywany (miejscowe, kontrowersyjne, edukacyjne) i w
jaki sposób są interpretowane?
• Jaki jest odsetek wiadomości: różne; gospodarcze; sprawy codzienne itp.?
• Czy są specjalne działy lub dodatki dotyczące zdrowia, edukacji, kobiet itp.? Jak są
obszerne i w które dni się ukazują?
• Czy są stali felietoniści? Jakie są ich specjalne zainteresowania?
Język i styl
• Jaka jest średnia długość zdań?
• Jaka jest średnia długość artykułów?
• Jaki język jest używany (slang, podniosły, żywy, krótki i prosty)?
Pisanie komunikatu prasowego
Komunikaty prasowe z autorytatywnymi i wartościowymi informacjami do
rozpowszechniania mają na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa i specjalistów w
zakresie kwestii związanych ze zdrowiem.
Poniżej przedstawiono wymogi konieczne do stworzenia komunikatów prasowych:
• Tytuły powinny być atrakcyjne, aby zwrócić uwagę czytelników.
• Komunikaty prasowe powinny być krótkie – jedna strona wystarczy – ale niekiedy
można przygotować komunikat na 2–3 strony. Zdania muszą być krótkie, a ustępy
treściwe.
• Główna informacja powinna być przekazana zwięźle (ok. 70 słów) u góry pierwszej
strony. Może być rozwinięta w dalszej części tekstu. Na początku informacji prasowej
warto użyć elementu dramatyzmu, aby przykuć i utrzymać uwagę.
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• Trzeba wyraźnie określić, kto jest grupą docelową tej informacji. Należy podkreślać
wyłącznie to, co ważne.
• Należy unikać zawiłych i dziwacznych dla ogółu społeczeństwa informacji. Nie przykują
one uwagi indywidualnego czytelnika. Należy zwracać uwagę na elementy, które z
największym prawdopodobieństwem przyciągną uwagę większości społeczeństwa i które
dotyczą życia ludzi w sposób jednoznaczny i bezpośredni.
• Tekst powinien być możliwie jak najprostszy. Należy unikać technicznego i czysto
medycznego żargonu i posługiwać się krótkimi zdaniami bez skomplikowanych wyrażeń.
Należy stosować prosty styl pisania i posługiwać się bardziej ogólnymi pojęciami.
• Tekst powinien być przedstawiony prosto, dużą czcionką i w formie łatwej do
przeczytania. Zaleca się stosowanie wypunktowania, aby przedstawić kluczowe kwestie.
Forma punktów może zachęcić czytelników lub dziennikarza do podjęcia decyzji, jakie
pytania następnie zadać.
• Komunikat powinien być przygotowany w odpowiednim czasie, adekwatnym do terminu
publikacji.
• Wymagania formatowe: papier formatu A4, o ile możliwe z logo w nagłówku;
zastosowanie kolorów oraz centralne umieszczenie tekstu wyróżni komunikat na stronie.
Zaleca się zastosowanie podwójnych odstępów i szerokich marginesów.
• Inne wymagania: data komunikatu u góry strony; nazwiska i numerów telefonów osób z
organizacji.

Przedstawienie rocznego raportu na temat zdrowia danej społeczności
• Waszym celem jest przedstawienie informacji o raporcie na temat zdrowia danej
społeczności, mającym na celu zwiększenie świadomości publicznej dotyczącej
głównych kwestii zdrowotnych w kraju/regionie, jak również tego, co władze robią w
zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób.
• Należy wziąć pod uwagę opinię, jaka panuje wśród dziennikarzy, że roczne raporty
publikowane przez władze publiczne są raczej nudne i zawierają informacje, które są
zasadniczo nieaktualne.
• Dlatego ważne jest, aby odnaleźć i podkreślić wszystko to, co w raporcie może
zainteresować społeczeństwo.
• Czy są jakiekolwiek inicjatywy/specyficzne kroki, które podjęto, aby rozwiązać główne
problemy?
• Czy te inicjatywy lub określone działania już się rozpoczęły i czy widoczne już są
związane z nimi sukcesy w porównaniu z rokiem ubiegłym?
Przedstawienie raportu na temat wybuchu epidemii
• Waszym celem jest skupienie uwagi dziennikarzy – oraz społeczeństwa – na globalnym
zagrożeniu wybuchem ptasiej lub świńskiej grypy.
• Jakie są dane statystyczne dotyczące zachorowalności lub śmiertelności, które chcesz
rozpowszechnić, dotyczące ostatniego wybuchu epidemii?
• Jakie są najważniejsze wnioski wyciągnięte z dotychczasowych doświadczeń,
związanych z wybuchem epidemii chorób zakaźnych?
• Jakie są implikacje dla polityki społecznej i personelu medycznego pracującego w tej
dziedzinie?
• Czym chcecie zainteresować czytelników gazet i czasopism? Co najprawdopodobniej
zainteresuje ogół społeczeństwa?
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• Jakie są metody prewencji chorób? Prasa będzie oczekiwać od was wskazówek
dotyczących tego, jak poradzić sobie z tym problemem.
• Możecie wspomnieć o badaniach, jakie powinny być wykonane w przyszłości w zakresie
rozwoju produkcji nowych szczepionek i leków.
Przedstawienie raportu z badań
• Waszym celem jest zrozumiałe zaprezentowanie głównych wyników badań i
przedstawienie tych ich fragmentów, które uważacie za najważniejsze.
• Jaka jest informacja, którą chcecie przekazać jako wynik waszych badań naukowych?
• Jakie są najważniejsze wnioski wypływające z badań?
• Jakie są implikacje dla polityki społecznej i personelu medycznego pracującego w tej
dziedzinie?
• Czym chcecie zainteresować czytelników gazet i czasopism? Co najprawdopodobniej
zainteresuje ogół społeczeństwa?
• Jaki alternatywny użytek można zrobić z uzyskanych wyników badań? Prasa będzie
oczekiwać od was wskazówek dotyczących sposobu interpretowania wyników.
• Możecie wspomnieć o tym, jakie przyszłe prace naukowe mogą być wykonane w oparciu
o uzyskane wyniki.
• Należy postawić się na miejscu decydentów, którzy będą podejmować działania w
oparciu o wyniki waszych badań i wyjaśnić mogące pojawić się wątpliwości co do ich
interpretacji.
Konferencja prasowa
Poniżej przedstawiono niektóre sugestie dotyczące tego, w jaki sposób przygotować się do
konferencji prasowej:
• Dziennikarze wykorzystują konferencję prasową, aby uzyskać informacje istotne z
punktu widzenia czytelników.
• Dziennikarze mogą zachowywać się odmiennie w stosunku do zespołu niezależnych
badaczy prezentujących swoje wyniki niż w stosunku do przedstawicieli władz.
• Osoby przedstawiające komunikat prasowy oraz prowadzące konferencję prasową muszą
posiadać pełną informację, aby być w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania.
• Należy być szczerym i otwartym oraz nie próbować zatajać części informacji.
Doświadczeni dziennikarze z pewnością zauważą taką sytuację i wyrażą wtedy swoje
podejrzenia.
• Rozpocząć należy krótkim oświadczeniem, wyjaśniającym kontekst konferencji. W
przypadku raportu o stanie zdrowia danej społeczności ważne jest przedstawienie
warunków jego ukończenia i opublikowania. Należy streścić informacje i wyniki badań,
które uznane są za ważne oraz podać szczegóły dotyczące treści komunikatu prasowego i
podkreślić swoją główną informację.
W następnej kolejności należy poprosić o zadawanie pytań. Przed odpowiedzią na pytania
należy upewnić się, że dziennikarz określił, jakie czasopismo lub gazetę reprezentuje. Gdy na
wszystkie pytania zostaną udzielone odpowiedzi lub minie wcześniej ustalony limit czasu (np.
30 minut), należy zakończyć konferencję.
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2. Komputeryzacja praktyki Grzegorz Margas
Metoda: Dyskusja
Uczestnicy: Lekarze w ramach kształcenia ustawicznego (CME) (15–20)
Cele:
1. Zrozumienie roli komputeryzacji praktyki w gromadzeniu, wyszukiwaniu i
analizowaniu informacji.
2. Określenie wyzwań i barier związanych z komputeryzacją.
3. Rozwijanie umiejętności aktywnego uczestniczenia w grupach dyskusyjnych i jasnego
formułowania opinii.

Sugerowany program:
Część
Działanie
Metoda/technika
Czas
1
Komputeryzacja praktyki jako wyzwanie Wprowadzenie do
10 min
problemu
2
Zidentyfikowanie głównych zalet i wad Analiza SWOT w całej 30 min
procesu komputeryzacji w praktyce
grupie
3
SWOT – i co dalej?
Podsumowanie analizy 5 min
SWOT
Opis dyskusji:
Sesja rozpoczyna się krótkim przedstawieniem problemu jak również prezentacją ogólnego
zarysu sesji i jej celów. Grupa jest informowana o przebiegu sesji.
Wykładowca przedstawia podstawowe informacje statystyczne dotyczące poziomu
komputeryzacji praktyk lekarzy pierwszego kontaktu w kraju, w którym prowadzone są
warsztaty (w porównaniu z innymi krajami). Wykładowca prezentuje przykładowy zakres
opcji programów IT (np. gromadzenie danych administracyjnych i medycznych,
wyszukiwanie informacji, wspieranie podejmowania decyzji w praktyce lekarza rodzinnego).
Należy wspomnieć, że ciągły postęp technologiczny znacznie zmienił podstawową opiekę
zdrowotną na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Lekarze rodzinni zaczęli postrzegać
systemy IT jako metodę łatwiejszego zarządzania rozrastającą się ilością informacji o
pacjentach. Komputery w początkowym okresie były wykorzystywane jedynie w celach
administracyjnych, ale lekarze podstawowej opieki zdrowotnej coraz częściej zaczęli ich
używać do innych zadań, takich jak przepisywanie leków, pisanie skierowań, zlecanie badań,
odbieranie wyników badań oraz szukanie pomocy w podejmowaniu decyzji klinicznych.
Elektroniczny rekord medyczny (ang. EMR – Electronic Medical Record) jest
skomputeryzowanym rekordem medycznym stworzonym w jednostce świadczącej opiekę
zdrowotną, takiej jak szpital lub gabinet lekarski. Takie rekordy mogą zawierać w sobie cały
zakres różnych danych w postaci kompleksowej, obszernej lub streszczonej, w tym dane
demograficzne, wywiad medyczny, leki i alergie, stan immunizacji, wyniki badań
laboratoryjnych oraz badania obrazowe. Elektroniczny rekord zdrowia (EHR – Electronic
Health Record) jest rozwijającą się koncepcją definiowaną jako systematyczne gromadzenie
elektronicznej informacji na temat zdrowia indywidualnych pacjentów lub populacji. Jest to
136

koncepcja szersza niż EMR, ponieważ dotyczy różnych warunków opieki zdrowotnej dzięki
osadzeniu jej w połączonym za pomocą sieci rozległym przedsięwzięciu skupiającym
systemy informacyjne.
Niechęć do stosowania systemów i oprogramowania EMR w praktyce wiąże się z
następującymi czynnikami: koszty, niska dostępność wypróbowanych i przetestowanych
systemów, problemy z wprowadzaniem danych, brak jednolitych standardów,
niedoświadczeni sprzedawcy, problemy z zachowaniem poufności danych pacjentów oraz
kwestie bezpieczeństwa i aspekty prawne. Jednakże ci, którzy wdrożyli systemy EMR,
stwierdzili, że korzyści, jakie zyskują lekarze i pacjenci, są większe niż trudności związane z
pokonywaniem przeszkód.
W następnej części wykładowca prezentuje strukturę „SWOT” dyskusji, dzieląc tablicę na
cztery części: S – atuty (ang. strengths), W – słabe strony (ang. weaknesses), O – szanse (ang.
opportunities), T – zagrożenia (ang. threats). Grupa powinna wymyślić od trzech do siedmiu
argumentów w każdej z wymienionych kategorii. Wykładowca notuje je na tablicy w postaci
wypunktowanej listy. Na koniec wykładowca przedstawia ogólny zarys i próbuje
podsumować dyskusję, podkreślając rolę skomputeryzowanych rekordów w efektywnych
działaniach z zakresu promocji zdrowia i prewencji chorób.
Wykładowca powinien położyć specjalny nacisk na poniżej przedstawione argumenty:
S (ang. strengths) – atuty: redukcja kosztów; lepsze przechowywanie rekordów; redukcja
błędów medycznych; poprawa jakości opieki; promocja medycyny EBM; lepszy dostęp do
rekordów medycznych; wymiana rekordów; źródło prawnych i statystycznych danych do
badań naukowych oraz poprawy jakości; indywidualnie dopasowany sposób przeglądania
(wyświetlania) odpowiedni dla różnych specjalistów.
W (ang. weaknesses) – słabości: znaczne koszty inwestycyjne związane z IT, obejmujące
sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz koszty konserwacji; początkowe pochłanianie
większej ilości czasu; wymagana podstawowa wiedza z zakresu IT; konieczne jest
przeprowadzenie szkolenia personelu; kwestie bezpieczeństwa, takie jak zapory i programy
antywirusowe, hasła, kwestie dotyczące poufności danych (150 osób ma dostęp do rekordu
pacjenta w USA w trakcie jednej hospitalizacji); rekrutacja i zatrudnienie doświadczonego
personelu IT; niezawodność sieci elektrycznej; konieczny jest dostęp do Internetu;
uzależnienie od komputerów; kwestie prawne takie jak podpis elektroniczny.
O (ang. opportunities) – szanse: źródło finansowania z przemysłu farmaceutycznego,
organizacji rządowych i zawodowych; zmniejszenie liczby błędów medycznych
spowodowanych nieczytelnymi wpisami; wyeliminowanie podwójnego wprowadzania
danych dotyczących tej samej informacji w różnych postaciach; krótsze wizyty; mniej
niepotrzebnych badań; mniej niepotrzebnych terapii; poprawa produktywności; lepsza
koordynacja terapii; obniżenie kosztów; upomnienia i przypomnienia medyczne; poprawa
możliwości przechowywania przez dłuższy okres.
T (ang. threats) – zagrożenia: brak standardów – terminologii, kodowania,
interoperacyjności; kwestie bezpieczeństwa i poufności; niechęć personelu do podejmowania
wyzwań; niskie kompetencje sprzedawców w dostarczaniu akceptowalnych produktów;
długotrwała ochrona i przechowywanie rekordów.
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Materiały:
Slajdy
Wyposażenie:
Komputer
Projektor multimedialny
Tablice, flamastry
Jedna sala wykładowa do przeprowadzenia sesji plenarnej i dodatkowe cztery pomieszczenia
do pracy w grupach

Prezentacja:
Komputeryzacja praktyki
(do pobrania ze strony Projektu GAP - http://www.gapproject.klrwp.pl)
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VIII. Relacje z pacjentem
1. Podstawowe zasady relacji z pacjentem Katarzyna Karolina Machaczek,
Malcolm David Whitfield
Metoda: Odgrywanie ról
Uczestnicy: Lekarze w trakcie specjalizacji (5–20)
Cele:
Krytyczne zrozumienie kluczowych czynników determinujących jakość relacji między
pacjentami a lekarzami pierwszego kontaktu z uwzględnieniem wyników leczenia,
terapii oraz stanu zdrowia pacjentów.
2. Podkreślenie roli komunikacji na płaszczyźnie lekarz–pacjent w uzyskaniu
optymalnego poziomu opieki zdrowotnej, oraz zademonstrowanie dobrych
umiejętności komunikacji.
3. Zastosowanie umiejętności komunikacyjnych w celu zaangażowania, zrozumienia i
zjednania pacjentów.
1.

Sugerowany program:
Część
1
2
3
4
5

Działanie
Wprowadzenie do ćwiczeń
Podstawowe zasady zaleceń dobrej praktyki
medycznej (ang. Good Medical Practice)
Opracowanie scenariusza/zapoznanie się z
narzędziami do oceny
Symulowana wizyta/konsultacja
Wrażenia i odczucia związane z prezentacją
i podsumowanie

Metoda/technika
Prezentacja plenarna
Samodzielne czytanie

Czas
5 min
10 min

Praca indywidualna

5 min

Odgrywanie ról
Dyskusja plenarna

10 min
15 min

Opis warsztatów:
Sesja rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem, prezentacją ogólnego zarysu sesji oraz jej
celów.
Następnie każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i ma 10 minut na ich przeczytanie.
Wykładowca może samodzielnie przygotować własne materiały, wykorzystać materiały
specyficzne dla kraju, w którym odbywają się warsztaty lub wydrukować przykładowe
materiały
opracowane
w
Wielkiej
Brytanii
(www.gmcuk.org/guidance/good_medical_practice.as).
Następnie
poszczególnym
uczestnikom
szkolenia przydziela się różne role. Jeden z uczestników powinien odgrywać rolę lekarza,
inny uczestnik rolę pacjenta. Jeden uczestnik szkolenia ma funkcję obserwatora. Uczestnicy
kursu odgrywający role pacjenta i lekarza mają 5 minut na przygotowanie się do odegrania
roli. W tym czasie pozostali uczestnicy otrzymują tabele i zapoznają się z narzędziami do
oceny.
Podczas tego ćwiczenia uczestnicy szkolenia odgrywający role lekarza są proszeni o
udzielenie rady i pomocy pacjentowi związanej z problematyką promocji zdrowia i prewencji
chorób (np. rzucenie palenia, opracowanie planu redukcji masy ciała). Należy się upewnić, że
podczas dyskusji z „pacjentem” przestrzegane są wszystkie zalecenia z zakresu dobrej
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praktyki medycznej (ang. GMP – Good Medical Practice) ustalone przez General Medical
Council (lub inne zalecenia właściwe dla danego kraju).
Lekarz i pacjent przeprowadzają symulowaną wizytę. Reszta grupy słucha i obserwuje
konwersację z „pacjentem” i opisuje swoje odczucia, czy zalecenia GMC (lub inne zalecenia)
zostają spełnione odnośnie do dobrych relacji z pacjentem. Pomocniczo do oceny można użyć
tabeli pt. „Ocena działań i czynności uczestników”.
Sesja kończy się dyskusją plenarną z wystawieniem przez uczestników szkolenia opinii na
temat przedstawionych działań i czynności, a wykładowca podsumowuje zajęcia.
Materiały:
Materiały dla uczestników szkolenia – Podstawowe zasady zaleceń dobrej praktyki medycznej
(ang. Principles of Good Medical Practice)
Narzędzia do oceny – wydrukowane kopie
Wyposażenie:
Jedno pomieszczenie na sesję plenarną
Wykładowca może przygotować swoje własne materiały, wykorzystać materiały specyficzne
dla danego kraju lub wydrukować przykładowe materiały opracowane w Wielkiej Brytanii
(www.gmc-uk.org/guidance/good_medical_practice.asp).

Ocena działań i czynności uczestników
Zalecenie
Jak i czy zalecenie zostało
spełnione

Wynik (1–5)
1 – nie spełniono
5 – całkowicie spełniono

Słuchanie pacjenta
Zadawanie pytań pacjentom na
temat ich postrzegania własnego
stanu zdrowia
Respektowanie zdania pacjentów
na temat ich własnego zdrowia
Reagowanie na obawy
pacjentów i ich preferencje
Udzielanie informacji pacjentom
w sposób dla nich przystępny i
zrozumiały
Informowanie pacjentów o
towarzyszącym ryzyku i
wątpliwościach
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Odpowiadanie na pytania
pacjentów oraz informowanie
ich o planowanej dalszej opiece
Upewnienie się, czy pacjent jest
powiadomiony, w jaki sposób
informacja jest przekazywana w
obrębie zespołu oraz osobom,
które będą zajmować się opieką
nad nim
Dodatkowe komentarze:

Wynik całkowity:
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2. Rozwijanie kompetencji służących komunikacji na płaszczyźnie lekarz–pacjent
Gediminas Raila, Linas Šumskas
Metoda: Dyskusja
Uczestnicy: Lekarze w ramach kształcenia ustawicznego (CME) (15–20)
Cele:
Rozwijanie kompetencji służących komunikacji między lekarzem a pacjentami w
kontekście podejścia zorientowanego na pacjenta.
2. Poprawa kompetencji do pracy w grupach oraz zapewniania wsparcia w obrębie
praktyki i społeczeństwa
3. Poprawa umiejętności nauczania i prowadzenia dyskusji.
4. Rozwijanie u uczestników kwalifikacji do nauczania oraz wdrażania strategii, które
wspomagają motywację pacjenta oraz przestrzeganie zaleceń lekarskich.
1.

Sugerowany program:
Część
1

2
3
4
5

Działanie
Wprowadzenie do problemu. Grupa
otrzymuje informacje na temat zadania.
Ustalane są limity czasowe
Dyskusja w dużej grupie
Dyskusja w małych grupach
Raporty ze wszystkich grup
Końcowe uwagi i wnioski. Dodanie
istotnych kwestii, które wg instruktora
zostały pominięte

Metoda/technika
Prezentacja plenarna

Czas
10 min

Dyskusja plenarna
Praca grupowa
Prezentacja plenarna
Prezentacja plenarna

10 min
30 min
30 min
20 min

Opis dyskusji:
Sesja rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem do problemu, prezentacją ogólnego zarysu
sesji oraz jej celów. Grupa zostaje poinformowana o przebiegu sesji.
Uczestnicy są proszeni o zaprezentowanie głównych problemów, które pojawiły się w trakcie
indywidualnych lub grupowych konsultacji z pacjentem. Wprowadza się i dyskutuje
następujące tematy:
1. Partnerstwo lub proces jednokierunkowy. Akceptacja i osądzanie, autonomia i
zależność.
2. Metodyka prowadzenia wizyty – podejście skupione wokół lekarza i wokół pacjenta.
3. Bariery komunikacyjne, bariery werbalne i niewerbalne, mające wpływ na proces
komunikacji.
4. Motywacja i opór pacjenta.
Następnie uczestnicy zostają podzieleni na mniejsze grupy. Każda grupa zostaje poproszona o
wykonanie jednego z poniższych zadań:
1. Planowanie spotkania w grupach.
2. Określenie komunikacji niewerbalnej, która ma wpływ na komunikację
interpersonalną.
3. Pomoc innym osobom w wypowiadaniu się.
4. Poprawa motywacji pacjenta.
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Zadania wyjaśnia się, korzystając z prezentacji PowerPoint, i rozpoczyna się dyskusja w
małych grupach.
Po dyskusji w małych grupach, jeden lub dwóch członków z każdej grupy prezentuje jej
wyniki, sugestie i ustalenia.
Pod koniec sesji wykładowca podsumowuje wyniki sesji i prezentuje ostateczne wnioski i
zalecenia.
Materiały:
Slajdy

Wyposażenie:
Komputer
Projektor multimedialny
Tablice, flamastry
Duże pomieszczenie wykładowe na sesję plenarną i dodatkowe cztery małe pomieszczenia do
pracy w grupach
Prezentacja:
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych między lekarzem a pacjentem
(do pobrania ze strony Projektu GAP - http://www.gapproject.klrwp.pl)
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IX. Społeczności lokalne
1. Local Involvement Network (LINK) (sieć powiązań lokalnych) Mubarak Ismail

Metoda: Nauczanie w oparciu o scenariusz
Uczestnicy: Lekarze w trakcie specjalizacji (20–30)
Cele:
Zrozumienie złożoności relacji pacjenta z różnymi świadczeniodawcami opieki
zdrowotnej i innymi organizacjami pomocniczymi.
2. Zrozumienie wpływu działań i świadczeń na szeroką skalę na relacje na płaszczyźnie
lekarz–pacjent.
3. Zapoznanie się z przykładami skutecznego budowania relacji z pacjentem na szeroką
skalę.
1.

Sugerowany program:
Część
Działanie
1
Wprowadzenie do ćwiczeń
2
Local Involvement Networks – LINKs (sieci
powiązań lokalnych)
3
Dyskusja podczas spotkania LINK
4
Dzielenie się własnymi doświadczeniami

Metoda/technika
Prezentacja plenarna
Prezentacja plenarna

Czas
5 min
15 min

Odgrywanie ról
Dyskusja w grupach

20 min
20 min

Opis warsztatów:
Sesja rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem, prezentacją ogólnego zarysu sesji oraz jej
celów.
Następnie wykładowca przedstawia podstawowe informacje na temat LINKs, podkreślając
ich rolę w rozwijaniu relacji z pacjentami w systemach opieki zdrowotnej i społecznej.
W tej sesji uczestnicy są proszeni o odgrywanie różnych ról, związanych z angażowaniem
pacjentów w czynności związane z promocją zdrowia i prewencją chorób. Zaleca się, aby
korzystać ze struktury typowej dla LINKs. Wykorzystanie takich sieci doprowadziło do
wyraźnego zwiększenia zaangażowania pacjentów i postępu w rozwijaniu dobrych relacji z
pacjentem na terenie Wielkiej Brytanii. Idea LINKs polega na współpracy w ramach sieci,
która daje wiele okazji pacjentom, opiekunom oraz innym osobom korzystającym ze
świadczeń do wyrażenia swoich opinii na temat opieki zdrowotnej, jaką otrzymują i którzy w
ten sposób przyczyniają się do tego, jak świadczone są opieka zdrowotna i społeczna.
Podczas sesji uczestnicy są dzieleni na grupy liczące od pięciu do dziewięciu osób. Osoba
prowadząca szkolenie przydziela uczestnikom do wypełnienia role typowe dla LINKs, takie
jak:
– Pacjenci
– Opiekunowie
– Pojedyncze osoby
– Grupy społeczne
– Grupy wyznaniowe
– Stowarzyszenia mieszkańców
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–
–
–

Organizacje wolontariuszy
Osoby zajmujące się zdrowiem/lekarze
Władze lokalne

Uczestnicy są proszeni o przedyskutowanie w swoich grupach, w jaki sposób poradziliby
sobie z problemem natury zdrowotnej, który wydaje się największym wyzwaniem w ich
społeczności (np. uzależnienie od alkoholu, otyłość). Czas przeznaczony na dyskusję wynosi
20 minut.
Po zakończeniu dyskusji każdy uczestnik powinien podzielić się w obrębie grupy
spostrzeżeniami i doświadczeniami na temat tego:
- W jaki sposób można wzmocnić pozycję pacjenta poprzez działania organizacji i
społeczności.
- Jak łatwo można poprawić relacje między lekarzem a pacjentem poprzez działania
związane z angażowaniem społeczeństwa i pomoc taką jak np. system LINKs.
Materiały:
Slajdy
Wyposażenie:
Komputer
Projektor multimedialny
Jedno pomieszczenie na sesję plenarną
Prezentacja:
Sieci powiązań lokalnych (ang. LINK - local involvement network)
(do pobrania ze strony Projektu GAP - http://www.gapproject.klrwp.pl)
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2. Rola podstawowej opieki zdrowotnej w świadczeniu opieki w społeczności
lokalnej Maciek Godycki-Ćwirko, Jarosław Krawczyk
Metoda: Analiza przypadku
Uczestnicy: Lekarze w ramach kształcenia ustawicznego (CME) (12–20)
Cele:
Poprawa umiejętności w opracowywaniu obszernych i kompleksowych
programów opieki dla pacjentów ze skomplikowanymi problemami.
2. Odświeżenie stanu wiedzy uczestników na temat struktury świadczeń z zakresu
opieki w środowisku lokalnym
3. Poprawa świadomości oraz umiejętności w ocenie potrzeb i świadczeń z zakresu
opieki w środowisku lokalnym
1.

Program:
Część

Działanie

1

Wprowadzenie i prezentacja przypadku

2

Rola lekarza pierwszego kontaktu –
sporządzenie notatek SOAP dotyczących
przypadku
Ocena potrzeb z zakresu opieki w środowisku
lokalnym
Ocena świadczeń w ramach opieki
społeczności lokalnej
Prezentacja wyników i dyskusja

3
4
5

Metoda/technika
Czas
Narzędzia edukacyjne
Prezentacja plenarna
10 min
Ćwiczenia indywidualne 10 min

Praca grupowa

20 min

Praca grupowa

20 min

Dyskusja plenarna

30 min

Opis sesji z prezentacją badania dotyczącego przypadku:
Sesja rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem, prezentacją ogólnego zarysu sesji oraz jej
celów.
Następnie wykładowca przedstawia przypadek pacjenta z problemem natury medycznej i
niemedycznej w kontekście społeczności i kosztów ogólnych. Uczestnicy są proszeni o
indywidualne wypełnienie notatek SOAP (ang. subjective, objective, assessment, plan –
subiektywnie, obiektywnie, ocena, plan).
Przed ćwiczeniem uczestnicy otrzymują dwa kwestionariusze: Survey Tool for Needs
Assessment (Ankieta do oceny potrzeb) oraz Survey Tool for Services Assessment (Ankieta
do oceny świadczeń). Jeżeli padnie takie pytanie, wówczas wykładowca wyjaśnia znaczenie
takich narzędzi badawczych dla danego kraju. Jeżeli to konieczne, kwestionariusze można
modyfikować, umieszczając w nich kwestie, które są ważne i specyficzne dla danego kraju
lub społeczności, których dotyczy dyskusja.
W tym momencie uczestników szkolenia należy podzielić na dwie lub trzy grupy. W każdej
grupie wybiera się przewodniczącego, co ułatwia dyskusję i prezentowanie wyników. W
każdej grupie uczestnicy szkolenia są proszeni o odegranie roli pacjenta opisanego w
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przypadku oraz wypełnienie kwestionariusza oceny potrzeb. Następnie każda grupa tworzy i
zapisuje na tablicach listę potencjalnych potrzeb.
Na drugim etapie każdy z uczestników szkolenia odgrywający rolę pacjenta wypełnia
kwestionariusz oceny świadczeń. Następnie ponownie przygotowywana jest lista
potencjalnych świadczeń lub usług. Należy zobrazować lukę pomiędzy potrzebami a
świadczeniami.
Podczas dyskusji plenarnej prezentowane są i omawiane wyniki każdej grupy. Przedstawia się
listy zaproponowanych potrzeb i świadczeń. Omawia się różnice (luki) pomiędzy potrzebami
a świadczeniami. Jeżeli to konieczne, wykładowca komentuje wnioski wysunięte przez
uczestników szkolenia oraz możliwości specyficznego profesjonalnego zaangażowania.
Następny etap to stworzenie listy skierowań, jakie powinien otrzymać pacjent oraz
opracowanie planu wizyt kontrolnych.
Należy podkreślić, że skoordynowana opieka ma najwięcej pożądanych atrybutów. Trzeba
zaznaczyć, że należy dążyć do aktywnego uczestnictwa i zaangażowania pacjenta.
Następnie nauczyciel podsumowuje wyniki i kończy sesję. Należy podkreślić, że w
przypadku pacjentów ze złożonymi i kompleksowymi problemami potrzebny jest również
kompleksowy plan postępowania. Powinna być zapewniona pomoc społeczna, pozytywne
wsparcie oraz opieka wielodyscyplinarna. Oceny należy powtarzać okresowo.
Materiały:
Slajdy
Survey Tool for Needs Assessment (Ankieta do oceny potrzeb)
Survey Tool for Services Assessment (Ankieta do oceny świadczeń)
Wyposażenie:
Komputer
Projektor
Tablice, flamastry
Jedno pomieszczenie na sesję plenarną, wystarczająco duże do pracy w trzech grupach (lub
trzy dodatkowe małe pomieszczenia)
Ankieta dla członków społeczności – ocena potrzeb2

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania.
1. Zakreśl pola, które dotyczą Ciebie:
Mężczyzna | Kobieta
2. Grupa wiekowa

2

o

Poniżej 25 roku życia

o

26–39 rok życia

o

40–54 rok życia

Wykorzystano dzięki uprzejmości Health Canada
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o

55–64 rok życia

o

65 lat lub więcej

3. Jestem niepełnosprawny/a lub choruję na chorobę przewlekłą (której nie można
całkowicie wyleczyć).
Tak | Nie
Mam bliskich członków rodziny, którzy są niepełnosprawni lub chorują na chorobę
przewlekłą.
Tak | Nie
Jeżeli tak, co można zrobić, aby Ci pomóc (lub członkowi Twojej rodziny) w dalszym
niezależnym życiu w Twojej społeczności?
--------------------------------------------------------------------------------------4. Byłem/am przyjęty/a do szpitala w ubiegłym roku.
Tak | Nie
5. Korzystałem/am z opieki domowej w mojej społeczności w ciągu ostatnich dwóch lat.
Tak | Nie
Jeżeli tak, to jakiego rodzaju?
------------------------------------------------------------------------------------------6. Opiekuję się osobą niepełnosprawną lub osobą w podeszłym wieku.
Tak | Nie

7. Zaznacz pole, które najlepiej odzwierciedla Twoje zdanie na temat danego
stwierdzenia.
Stwierdzenie na temat
zdrowia

Zgadzam
się w
pełni

Zgadzam Nie
się
zgadzam
się

Zupełnie
się nie
zgadzam

Nie
dotyczy

Jestem zdrowy/a.
Ćwiczę regularnie.
Stosuję zdrową dietę.
Moja rodzina pomaga w
opiece nade mną, gdy
jestem chory/a.
Moje mieszkanie wymaga
remontu, aby było
bezpieczniejsze dla mnie
do codziennego
funkcjonowania (np.
podjazd, schodki itp.).
Potrzebuję wyposażenia
pomocniczego w domu
(uchwyty, poręcze,
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podwyższony sedes itp.).
Mogę otrzymać ten rodzaj
i zakres opieki, jaka jest
mi potrzebna do życia w
moim mieszkaniu.
Jestem zadowolony/a ze
świadczeń opieki
pielęgniarskiej w domu,
jakie otrzymuję.
Robię wszystko, co mogę
dla siebie z pomocą mojej
rodziny, a opieka domowa
pomaga w rzeczach, w
których nie dajemy sobie
rady.
Członkowie rodziny
powinni pomagać, gdy
ktoś jest chory.
Opieka domowa nie
powinna zastępować
pomocy, jaką daje rodzina.
Świadczenia opieki
domowej opierają się na
potrzebach zdrowotnych
danej osoby.
Zostałem wypisany/a ze
szpitala, wymagając
opieki pielęgniarskiej w
domu.
Zostałem wypisany/a ze
szpitala, zanim udało się
zorganizować opiekę
pielęgniarską w
warunkach domowych.
Ja lub moja rodzina
otrzymaliśmy
odpowiednie świadczenia
w warunkach domowych,
gdy to było potrzebne.
Są wyszkoleni pracownicy
pomagający osobom
potrzebującym pomocy
podczas kąpieli.
Wiem, do kogo
zatelefonować, gdy moja
rodzina potrzebuje
pomocy w opiece
domowej.
Korzystanie ze świadczeń
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opieki domowej
umożliwia mi (lub
członkowi mojej rodziny)
mieszkanie we własnym
mieszkaniu w sposób
bardziej niezależny, niż
gdyby nie istniała opieka
domowa.
Pielęgniarka
środowiskowa odwiedza
mnie w domu, gdy
zachodzi taka potrzeba.
Pielęgniarka przeszkoliła
mnie odnośnie do moich
problemów zdrowotnych.
Jeżeli zachodzi potrzeba,
mogę skontaktować się z
osobą zajmującą się
uzdrawianiem lub
zielarstwem.
Wiele przecierpiałem/am,
ponieważ w mojej
społeczności nie były
dostępne świadczenia z
zakresu opieki domowej.
Zakres opieki domowej
można zwiększyć lub
zmniejszyć w zależności
od moich aktualnych
potrzeb.
Czuję, że personel
zajmujący się opieką
domową dba o mnie lub
członka mojej rodziny,
który otrzymuje opiekę.
Ankieta dla członków społeczności – ocena świadczeń3
Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania.
1. Jak uważasz, w jakim stopniu poniżej wymienione świadczenia są dostępne dla
członków Twojej społeczności?
Rodzaje świadczeń z zakresu
opieki domowej, które należy
rozwijać lub zmienić
Ocena dokonywana przez klienta/
podopiecznego w celu zapewnienia,
3

To, co mamy, Trzeba
Bardzo
jest
zwiększyć potrzebne
wystarczające zakres

Nie mam
pewności

Wykorzystano dzięki uprzejmości Health Canada
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że opieka domowa opiera się na
potrzebach zdrowotnych danej
osoby.
Osoby świadczące opiekę zdrowotną
pracują wspólnie dla dobra klienta
(pacjenta).
Opieka pielęgniarska w domu (np.
opatrunki, wykonywanie iniekcji,
szkolenia itp.).
Szkolenia na temat cukrzycy i
opieka.
Pielęgnacja stóp.
Szkolenie, jak zapobiegać
powikłaniom chorób i zaburzeń.
Pomoc w domu – ułatwia dbanie o
mieszkanie.
Opieka osobista – pomoc np. przy
kąpieli itp.
Serwis posiłkowy –
przygotowywanie posiłków dla osób,
które same nie potrafią przyrządzić
sobie jedzenia.
Zastępcza opieka domowa – opieka
świadczona na rzecz osób
niepełnosprawnych, aby umożliwić
odpoczynek i czas wolny opiekunom.
Czy uważasz, że personel opieki
domowej jest odpowiednio
wyszkolony, stan jego wiedzy jest
aktualny i wykonuje pracę, którą mu
wyznaczono?
Czy dostępna jest wystarczająca ilość
świadczeń wspierających rodzinę,
jeżeli umierająca osoba dokona
wyboru, aby umrzeć w domu?
Czy uważasz, że otrzymujesz opiekę
wystarczająco szybko po zgłoszeniu
prośby o pomoc? Na przykład w
ciągu 48 godzin od zgłoszenia?
2. Jeżeli w społeczności istniałaby możliwość rozbudowy zakresu usług i świadczeń
opieki domowej poza podstawowe ramy świadczeń polegające na ocenie klienta
(podopiecznego/pacjenta), pomocy domowej (prowadzenie domu i opieka
osobista) i domowej opiece pielęgniarskiej, to jakie trzy z poniżej wymienionych
aspektów uważasz za najbardziej potrzebne w społeczności, w której żyjesz?
Zaznacz trzy najbardziej potrzebne.
o Programy opieki dziennej nad dorosłym (ang. Adult Day Programs) (opieka poza
domem w ciągu dnia)
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o Programy związane z przygotowywaniem i dostarczaniem posiłków (ang. Meal
Programs), jak np. dowożenie posiłków (ang. meals on wheels)
o Wyjaśnianie i towarzyszenie podczas wizyt lekarskich
o Potrzeby transportowe na wizyty lekarskie itp.
o Świadczenie opieki paliatywnej dla osób pragnących umrzeć w domu
o Opieka psychiatryczna dla pacjentów opieki domowej
o Programy promocji zdrowia, wellness i/lub fitness
o Rehabilitacja i terapia zajęciowa
o Oferta wellness dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych
o Grupy wsparcia dla osób z cukrzycą i innymi chorobami
o Kąpiel lecznicza (specjalnie wyposażona wanna znajdująca się we wspólnym miejscu)
o Wykłady i warsztaty na tematy związane ze zdrowiem (proszę wymienić, jakiego
rodzaju)
3. Co uważasz za dobre w świadczeniach z zakresu opieki domowej w Twojej
społeczności?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Komentarze

Dziękujemy za poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety.

Prezentacja:
Rola podstawowej opieki zdrowotnej w obszarze opieki świadczonej w środowisku
lokalnym
(do pobrania ze strony Projektu GAP - http://www.gapproject.klrwp.pl)
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