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Wstęp 

 

Raport powstał w ramach umowy RAS pomiędzy Bankiem Światowym (BŚ), a Narodowym Funduszem 

Zdrowia (NFZ). Celem raportu jest przedstawienie wybranych narzędzi wsparcia pacjentów i zespołów 

medycznych w zarządzaniu chorobami przewlekłymi. 

 

Raport stworzony był jako zbiór inspiracji do tworzenia narzędzi na poziomie POZ i danej społeczności 

odpowiadających problemom i możliwości 

 

Dowiedziono w licznych badaniach, że dobre zarządzanie chorobą przewlekłą, w tym samo zarządzanie 

przez pacjenta i jego rodzinę, ze wsparciem fachowców może znacząco poprawić stan zdrowia pacjenta, 

jakość życia, zmniejszyć częstość zaostrzania choroby czy częstotliwość hospitalizacji (Nolte, Knai i 

Saltman, 2014). 

 

Raport prezentuje narzędzia z zakresu zarządzania, edukacji, komunikacji, monitoringu, które mają na celu 

wspomóc pacjenta i zespół medyczny w zarządzaniu chorobą. Raport nie jest wyczerpującym źródłem 

wiedzy, stanowi natomiast zbiór narzędzi przydatnych polskim pacjentom, świadczeniodawcom i 

płatnikowi. 

 

Raport podzielono na dwie główne części: przegląd narzędzi według ich typu oraz przegląd dostępnych 

programów dla wybranych siedmiu chorób przewlekłych. Choroby wybrano na podstawie najczęściej 

raportowanych do NFZ rozpoznań w placówkach POZ, AOS i szpitalach w Polsce. Są to: 

1. Cukrzyca typu 2 

2. Nadciśnienie 

3. Astma i POChP  

4. Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) 

5. Choroba zwyrodnienia stawów obwodowych  

6. Zespoły bólowe kręgosłupa 

7. Demencja i Alzheimer 
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Duże znaczenie dla zarządzania chorobą przewlekłą mają procesy organizacyjne i kliniczne często opisane 

w protokołach (ścieżkach) klinicznych. Poniższe zestawienie skupia się jedyna na narzędziach 

dodatkowych wspierających zarządzanie chorobą przewlekłą przez samego pacjenta lyb zespół medyczny 

nie wkraczając w interwencje kliniczne.  

 

Elementy, które są istotne dla wsparcia prowadzenia choroby przewlekłej, a nie są objęte niniejszym 

opracowaniem to:  

 

1. System planowania świadczeń (Delivery system design) jako zapewnienie skutecznej, wydajnej opieki 

klinicznej oraz wsparcie pacjenta w prowadzeniu własnej choroby (self-management). Świadczenie 

efektywnej opieki nad pacjentem chorym przewlekle wymaga jasnego określenia roli i zadań personelu, 

ciągłego dostępu do aktualnych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta; oraz wprowadzenia kontroli 

uzupełniających (tzw. follow-up) jako standard w opiece zdrowotnej. Jest to system, w którym to zdrowie, 

a nie choroba stanowi podstawę opieki zdrowotnej. System planowania świadczeń obejmuje: 

 funkcjonowanie i planowanie pracy zespoły POZ 

 kierownictwo zespołu, czyli wybór lidera zespołu  

 systemy użyte do planowanie harmonogramów i follow-up (śledzenie pacjenta)  

 planowane wizyty osób z chorobami przewlekłymi 

 kontynuacja opieki (koordynacja)  

 

2. Wsparcie decyzyjne (decision suport) oznacza promowanie opieki klinicznej zgodnej z dowodami 

naukowymi i preferencjami pacjentów. Wsparcie decyzyjne to ciągłe unowocześnianie, uaktualnianie i 

wprowadzanie nowych protokołów klinicznych i postępowania, praktyk, programów edukacyjnych i 

konsultacji w ramach zarządzania chorobą oraz edukacja i aktywizacja pacjenta. Cechy działań 

wspierających: 

 wytyczne oparte na dowodach 

 zwiększenie kwalifikacji i wiedzy świadczeniodawcy na temat zarzadzania chorobom i 

samoopieki  

 Informowanie pacjentów na temat istniejących wytycznych  
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3. System informacji klinicznej (Clinical information systems) to system, który umożliwia dostęp do 

aktualnych, przydatnych informacji na temat pacjenta i populacji z chorobami przewlekłymi, jest on 

krytyczną częścią zarzadzania chorobami przewlekłymi. Efektywny system informacji klinicznej pozwala 

na terminowe przypomnienia, identyfikację populacji oraz ułatwia planowanie opieki oraz nadzór nad 

chorobą oraz jej leczeniem i zmianami trybu życia pacjenta. Taki system może zawierać następujące 

elementy:  

 rejestracja (lista pacjentów podzielona na choroby) 

 przypomnienia dla świadczeniodawców  

 informacja zwrotne dla zespołu 

 informacja na temat istotnych podgrup pacjentów z chorobami przewlekłymi i ich potrzeb 

 plany opieki nad pacjentami (wspólny plan opieki) (Institute for Healthcare Improvements, 

2017) 

 

Rodzaje działań wspierających samo-zarządzanie chorobą mogą przyjmować wiele form: szkolenia, 

counceling (poradnictwo behawioralne), motywacyjne itp. Narzędzia wsparcia to między innymi: 

podręczniki, szkolenia, aplikacje, protokoły wsparcia dla pacjentów, protokoły komunikacji. 

 

W zależności od choroby, jej zaawansowania, wieku pacjenta, organizacji systemu ochrony zdrowia i 

poziomu współpracy ze środowiskiem lokalnym, można zaproponować różne narzędzia wsparcia 

prowadzenia chorób przewlekłych.  Część z nich może być stosowana w różnych chorobach.  

 

Dla dobrego prowadzenia choroby przewlekłej potrzebną są także dostarczane o czasie informacje o 

stanie zdrowia pacjenta czy monitorowanie jego poczynań. Narzędziem wspierającym tego typu działania 

są systemy IT i urządzania telemedyczne. W raporcie przytaczamy przykłady aplikacji, pomagających 

pacjentom czy zespołom medycznym. Należy mieć jednak świadomość, że przykłady nie wyczerpują 

wiedzy na ten temat.   

 

Skoordynowana i pro aktywna opieka farmaceutyczna może także pełnić funkcje wspomagające 

samozarządzanie chorobą. Współpraca farmaceuty z zespołem medycznym i pacjentem oraz używanie 

narzędzi IT monitorujących wykupowane leki czy interakcje między lekami może przyczynić się do lepszej 

kontroli choroby.  
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Metodologia 

Niniejszy raport powstał na bazie przeglądu literatury naukowej, analizy dostępnych materiałów 

dydaktycznych dotyczących istniejących programów i narzędzi samoopieki, przeglądu publikacji, 

wywiadów z międzynarodowymi praktykami zajmującymi się POZ i zagadnieniami samo opieki, a także 

analizą wybranych przykładów w Polski.  

 

Kryteria doboru przykładów to: 

 naukowo potwierdzona skuteczność danych działań 

 możliwość zaadaptowania, zmodyfikowania i przeniesienia na grunt Polski 

 elementy wdrożeniowe, które mogą zainspirować świadczeniodawców i pacjentów do 

wdrożenia narzędzi w Polsce.  
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Dlaczego potrzebne jest wsparcie pacjentów w zarządzaniu chorobą?  

 

W ramach wzmocnienia działań wprowadzających opiekę koordynowaną w Polsce, konieczne jest 

stworzenie narzędzi wspomagających zarówno zespół POZ jak i samego pacjenta i jego rodzinę. Narzędzia 

te mogą być na różnym etapie rozwoju, uwzględniając te obecnie opracowywane przez NFZ, np. ścieżki 

diagnostyczno-terapeutyczne, jak również narzędzia komunikacji pomiędzy świadczeniodawcą a 

pacjentem, narzędzia z zakresu prewencji i interwencji, zarządzania, a także nowe koncepcje narzędzi 

dotyczących reguł i systemów kontroli, zbierania danych oraz monitoringu i ewaluacji modeli.  

 

Statystycznie, mieszkająca w Polsce osoba w wieku 65 lat lub więcej, zgłasza 3,6 choroby lub dolegliwości 

przewlekłe. Kobiety średnio zgłaszają więcej chorób niż mężczyźni, a liczba chorób gwałtownie rośnie wraz 

z wiekiem. 

 

Występowanie różnych, często przewlekłych schorzeń określa się w literaturze przedmiotu mianem 

wielochorobowości. Z raportów epidemiologicznych wynika, że u 65 na 100 osób w wieku 65 lat i więcej 

występuje wielochorobowość, przy czym odsetek osób cierpiących na więcej niż jedną chorobę 

jednocześnie podnosi się wraz z wiekiem. 

 

 

Tabela. 1 Najczęściej zgłaszane choroby lub dolegliwości przewlekłe 

 

Mężczyźni % Kobiety % 

Wysokie ciśnienie krwi 47,2 Wysokie ciśnienie krwi 56,3 

Bóle dolnej partii pleców 36,2 Choroba zwyrodnieniowa stawów 47,3 

Choroba zwyrodnieniowa 
stawów 

29,0 Bóle dolnej partii pleców 45,5 

Choroba wieńcowa, dusznica 
bolesna 

24,8 Bóle szyje i bóle chroniczne 33,9 

Bóle środkowej partii pleców 24,0 Bóle środkowej partii pleców 32,4 

Bóle szyjne i bóle chroniczne 23,7 Choroba wieńcowa, dusznica 
bolesna 

28,0 

Choroby prostaty (przerost 
prostaty) 

22,5 Cukrzyca 17,6 
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Cukrzyca 17,7 Choroba tarczycy 17,2 

Zawał serca i jego następstwa 13,0 Nietrzymanie moczu, problemy z 
kontrolą pęcherza moczowego 

15,4 

Źródło: GUS 2016  

  

Choroby przewlekłe w statystykach NFZ 

Polska, jak wszystkie kraje rozwinięte, przeżywa epidemię chorób niezakaźnych. Liczba zgonów z powodu 

chorób niezakaźnych wzrosła w ciągu ostatnich 25 lat o około 2 punkty procentowe. Ponad 90% wszystkich 

zgonów w Polsce spowodowanych jest przez choroby niezakaźne.  

 

Najczęściej raportowane choroby przewlekłe w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) to nadciśnienie, 

cukrzyca czy choroba niedokrwienna serca.   

 

Wykres. 1 Liczba pacjentów i konsultacji na poziomie POZ w 2015 (dane NFZ) 

 

Źródło: Dane NFZ 2015 
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W Polsce, na poziomie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej najczęściej raportowanymi chorobami 

przewlekłymi są: astma, cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca i choroba 

zwyrodnieniowa stawów obwodowych: 

 

 

 

Wykres 2.  Liczba świadczeń i pacjentów na poziomie AOS w 2017 (dane NFZ)  

 

Źródło: Dane NFZ 2017 
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„multidyscyplinarny wysiłek w celu poprawy jakości i efektywności kosztowej opieki nad wybranymi 

pacjentami cierpiącymi na choroby przewlekłe” W 2006 r., Disease Management Association of America 

włączyło do swojej definicji aspekt samodzielnego leczenia i zdefiniowało DM jako „system 

skoordynowanych interwencji opieki zdrowotnej i komunikacji dla populacji z chorobami, w których 

samokontrola wykonywana przez pacjenta jest istotna”. (DMAA, brak daty) 

 

Dellby (1996) identyfikuje trzy elementy 

zarządzania przebiegiem choroby: 

 Baza wiedzy, kwantyfikująca strukturę 

ekonomiczną choroby i obejmująca wytyczne w 

zakresie opieki, jaka powinna być zapewniona, 

przez kogo i w jakich okolicznościach, dla 

każdego elementu procesu; 

 System realizacji opieki pozbawiony tradycyjnych rozgraniczeń pomiędzy medycznymi 

specjalizacjami i instytucjami; 

 Proces ciągłej poprawy, który rozwija i udoskonala bazę wiedzy, wytyczne i system realizacji.”  

 

Niniejsze opracowanie skupia się na narzędziach, które mogą wspomóc działania profilaktyczne i 

prowadzenie chorób przewlekłych z punku widzenia świadczeniodawcy i pacjenta.  

 

Definicja samoopieki (self-management) 

 

Pojęcie samoopieki opisuje postępowanie człowieka cierpiącego na chorobę przewlekłą w celu poradzenia 

sobie z jej skutkami, polepszenia lub ustabilizowania stanu zdrowia. Dodatkowo, wsparcie w zakresie 

samoopieki opisuje, co pracownicy służby zdrowia, placówki zdrowia i system opieki zdrowotnej 

zapewniają, aby wspomóc pacjentów w samodzielnym zarządzaniu swoją chorobą. (Von, Gruman, 

Schaefer, Curry i Wagner, 1997) Jednak, w praktyce i literaturze, termin "samoopieka (self-management) 

“ jest często używany zamiennie z pojęciami takimi jak dbanie o samopoczucie (self-care), edukacja 

pacjenta (patient education), umocnienie roli pacjenta (patient empowerment), coaching zdrowotny, 

wywiad motywacyjny, zintegrowana zarządzanie chorobą i inne. 

 

Zarządzanie chorobą: 
„Multidyscyplinarny wysiłek w celu poprawy 
jakości i efektywności kosztowej opieki nad 

wybranymi pacjentami cierpiącymi na 
choroby przewlekłe” 
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Definicją samoopieki przyjętą w tym raporcie jest definicja zaproponowana przez US Institute of 

Medicine, która określa samoopiekę jako ‘działania, które osoby z jednym lub wieloma chorobami 

przewlekłymi muszą podejmować na rzecz własnego zdrowia. Zadania te obejmują umiejętności związane 

z zarządzaniem medycznym, zarządzaniem rolami i emocjami wynikającymi z choroby.’ (Adams, Greiner i 

Corrigan, 2004)  

 

Wsparcie samodzielnego zarządzania chorobą 

(self-management) rozumiane jest jako 

"systematyczne świadczenie usług edukacyjnych i 

interwencji wspierających pacjenta przez 

pracowników służby zdrowia w celu zwiększenia 

umiejętności i pewności pacjentów w 

zarządzaniu swoimi chorobami, włączając w 

to regularne oceny postępów i problemów, ustalania celów i wsparcie w rozwiązywaniu problemów". 

(Curry i Corrigan, 2003). Ta definicja nie tylko podkreśla fakt, że wsparcie samoopieki (self-management) 

to coś więcej niż tylko edukacja, pomaga ona również zobrazować podstawowy mechanizm przyczynowy, 

będący podstawą wielu nowoczesnych programów wspierających samoopiekę (self-management). Takie 

programy prowadzą przede wszystkim do zmian w samodzielności i skuteczności własnych działań (self-

efficacy) w zarządzaniu własnym zdrowiem, a zmiany w zachowaniu zdrowotnym pacjentów są 

drugorzędne. Uważa się, że zmiany w skuteczności działań samego pacjenta (self-efficacy) mają 

bezpośredni wpływ na stan zdrowia pacjenta, co z kolei wpływa na poziom wykorzystania świadczeń 

opieki zdrowotnej. (Lorig, Seleznick, Lubeck, Ung i Chastain, 1989) 

 

Działania, które można podejmować w ramach samoopieki to: 

 samo-monitoring stanu zdrowia   

 wsparcie samoopieki (self-management suport) poprzez: 

o dodatkowe informacje na temat choroby 

o zajęcia edukacyjne 

o zajęcia wspierające jak np. Sportowe czy grupy wsparcia 

 wsparcie w samoopiece dla rodziny pacjenta 

 adresowanie potrzeb i obaw pacjenta lub jego rodziny 

Samo opieka to coś więcej niż tylko 
edukacja-  pomaga zobrazować 

podstawowy mechanizm przyczynowy, 
będący podstawą wielu nowoczesnych 

programów wsparcia. Prowadzi do zmian 
w samodzielności i skuteczności własnych 

działań. 
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 efektywna zmiana zachowań pacjenta oraz wzajemna wsparcie (peer suport)  

 szacowanie i monitorowanie potrzeb w samoopiece i aktywności w nią związanych 

 

Należy jednak zawsze pamiętać, że wsparcie samoopieki jest działaniem kompleksowym i mimo wielu 

elementów opisanych oraz przetestowanych w przeglądach systemowych, żaden z nich nie wyróżnia się 

jako najważniejszy czy najskuteczniejszy. Metaanalizy pokazały wyraźnie, że skoordynowane i 

wielowątkowe wsparcie dostosowane do potrzeb i możliwości pacjentów ma największą skuteczność. 

Podstawowe elementy efektywnych narzędzi zawierają: 

 zapewnienie wiedzy i informacji dotyczących chorób przewlekłych 

 strategie psychologiczne wspierające osoby przystosowujące się do życia z chorobami 

przewlekłymi 

 praktyczne wsparcie opieki dostosowanej do konkretnego schorzenia przewlekłego. Rodzaj 

samoopieki dopasowany do schorzenia zawierające radzenie sobie z wykonywaniem codziennych 

czynności; doradcze plany działania dotyczące szybkiego właściwego działania w przypadku 

pogorszenia w stanach podatnych na znaczne zaostrzenia; (intensywne) trening dopasowane do 

stanu pacjenta umożliwiające samoopiekę konkretnych zadań klinicznych. 

 wsparcie społeczne w razie potrzeby. 

 inne potencjalnie skuteczne elementy zawierające aspekty monitorowania stanu zdrowia przez 

pacjenta z informacją zwrotną oraz praktycznym wsparciem przestrzegania leczenia (Taylor i inni, 

2014) 

 

 

 

 

 

Narzędzia wsparcia – przykłady 

 

Wsparcie w zarzadzaniu choroba może być dostarczane za pomocą różnych narzędzi. W zależności od 

potrzeb populacji i umiejętności personelu medycznego. Narzędzia można podzielić na: 

 
Skoordynowane i wielowątkowe 

wsparcie dostosowane do potrzeb i 
możliwości pacjentów ma największą 

skuteczność. 
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 Szkolenia i grupy wsparcia 

 Telemedycyna i mZdrowie 

 Formularze i narzędzia organizacyjne ułatwiające podejmowanie decyzji (również na poziomie IT) 

 Narzędzia wsparcia komunikacji (pielęgniarka- pacjent, grupy wsparcia pacjentów itp.) 

W tym rozdziale opisano i przedstawiono przykłady wykorzystania powyższych grup narzędzi w praktyce.  

 

Szkolenia i grupy wsparcia 

We wdrażaniu programów zarządzania chorobą wykorzystuje się wiele technik mających na celu 

zmotywowanie pacjenta do zmiany swojego zachowania.  Najczęściej stosowanymi metodami są techniki 

z dziedziny psychoterapii poznawczo-behawioralnej, takiej jak terapia poznawczo-behawioralna lub dialog 

motywacyjny.  

 

Terapia poznawczo behawioralna (ang. CBT – Cognititve Behavior Therapy) 

Terapia poznawczo behawioralna (CBT) to zorganizowana psychoterapia, która skupia się na obecnym 

stanie pacjenta. Celem CBT jest rozwiązanie bieżących problemów i nauczenie pacjenta umiejętności które 

pomogą w zmodyfikowaniu dysfunkcyjnego myślenia i zachowania. Wszystkie interwencje wykorzystujące 

teorie poznawczo-behawioralne zakładają, że sposób w jaki ludzie postrzegają i opisują swoje 

doświadczenia, ma wpływ na to jak się czują i zachowują. 

 

W CBT wykorzystuje się różne techniki poznawcze i behawioralne, oraz inne strategie i techniki takie jak 

rozwiązywania problemów lub metody psychoterapeutyczne, w tym: terapię dialektyczno-behawioralną, 

terapię akceptacji i zaangażowania, terapię Gestalt, terapię skoncentrowaną na współczuciu, świadomości 

(mindfullness), terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach, dialog motywacyjny, psychologię pozytywną, 

psychoterapię interpersonalną i dochodzi do zaburzenia osobowości, psychoterapię psychodynamiczną. 

 

Instytut Beck’a założony przez twórcę CBT oferuje pakiet arkuszy roboczych do wykorzystania przez 

terapeutów CBT. Kopie formularzy mogą być powielane. Koszt pakietu to około 108 PLN (30 USD). Instytut 

prowadzi również szkolenia na temat CBT dla organizacji, terapeutów, świadczeniodawców którzy chcą 

zacząć wykorzystywać metody CBT w opiece nad swoimi pacjentami. 

https://www.beckinstitute.org/product/cognitive-therapy-worksheet-packet/
https://www.beckinstitute.org/product/cognitive-therapy-worksheet-packet/
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Dialog motywacyjny (Motivational interviewing) 

Jest to metoda zwiększania wewnętrznej motywacji do zmiany poprzez badanie, ocenę i zmianę 

ambiwalencji pacjenta. Opiera się ona głównie na pracy Millera i Rollnick’a w dziedzinie psychoterapii 

poznawczej i behawioralnej. Jest to szereg umiejętności dla klinicystów skupiający się na aspektach 

‘etapów zmian’ i teorii zmian zachowań. Szkolenie lekarzy, pielęgniarek i innego personelu jak i wdrożenie 

wywiadów motywacyjnych jest podejmowane w wielu formatach i zakresach. Nie jest to podejście 

strukturalne, dlatego tez każda organizacje podchodzi do szkolenia i wykorzystania tych metod w 

odpowiedni dla swoich możliwości i potrzeb populacji sposób. 

Więcej na stronie http://www.motivationalinterviewing.org/ 

 

W Polsce dostępne są szkolenia z dialogu motywacyjnego dla świadczeniodawców np. prowadzone przez 

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej  

 

Chronic Disease Self-Management model (Stanford model) 

Jednym z bardziej znanych programów szkoleniowych o udowodnionej skuteczności jest kurs 

przygotowany przez naukowców Stanford University. Wyniki badań pokazały znaczną poprawę w 

sprawności fizycznej, lepsze zarzadzanie objawami poznawczymi i lepszą komunikację z lekarzami u osób 

które ukończyły program Stanforda w porównaniu z grupą kontrolną, która nie brała udziału w programie. 

Zanotowano też poprawę w samoocenie stanu zdrowia, zmęczenia, samopoczucia, niepełnosprawności 

oraz ograniczeń społecznych. Ukończenie programu było też skorelowane z mniejszą liczbą dni 

spędzonych w szpitalach oraz mniejszą ilością wizyt ambulatoryjnych oraz hospitalizacji, co było również 

widoczne w zmniejszonych kosztach opieki nad tymi osobami (1: 4 cost –saving ratio). Zostało też 

udowodnione, że program redukuje wizyty SOR o około 5% oraz liczbę hospitalizacji o 3% (Ahn i inni, 2013)  

 

Chronic Disease Self-Management Program (CDSMP) to model wsparcia zarządzania chorobami 

przewlekłymi, którego głównym celem jest usamodzielnienie pacjenta w zarządzaniu swoją chorobą, oraz 

ograniczenie zasięgu i rozwoju choroby. Program składa się z 2,5 godzinnych szkoleń odbywających się raz 

na tydzień przez 6 tygodni. Jest on przeznaczony dla osób z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów, 

preferowana wielkość grupy to 12-16 osób. Sukces i efektywność programu zależą od wysokiego poziomu 

uczestnictwa i wzajemnego wsparcia pacjentów. Zajęcia prowadzone są przez dwóch liderów, którzy 

http://www.motivationalinterviewing.org/
http://pttm.org.pl/
http://pttm.org.pl/
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odbyli trening pod okiem Master Trenera (lub sami nim są), przy czym co najmniej jeden z liderów 

powinien być osobą, która sama cierpi na chorobę przewlekłą i nie jest personelem medycznym. Liderzy 

prowadzą szkolenia zgodnie z podręcznikiem, w którym to autorzy programu opisali przebieg warsztatów 

i interakcje z uczestnikami. Liderzy nie mogą dodawać lub zmieniać materiałów lub interwencji zawartych 

w programie, powinni jednak prowadzić spotkania używając własnych słów tak, aby informacje kierowane 

do uczestników były jak najbardziej przystępne. Jasno określone warunki wdrażania programu mają na 

celu utrzymanie i kontrolę wysokich efektów programu, jego czasu i kosztów wdrożenia. Podręcznik lidera 

nie został jeszcze przetłumaczony na język polski.  

 

Głównymi tematami spotkań są techniki radzenia sobie z problemami wynikającymi z choroby (ból, 

izolacja); odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne; odpowiednie stosowanie leków, nauka efektywnej 

komunikacji z osobami bliskimi jak i świadczeniodawcami, odżywianie, podejmowanie decyzji. Wszystkie 

interwencje użyte w programie są oparte na dowodach i aktualizowane co 6 lat. Oznacza to, że zostały 

one ocenione w badaniach naukowych, a ich wyniki zostały opublikowane w recenzowanych 

czasopismach. Program zawiera wszystkie potrzebne materiały do wdrożenia programu na całym świecie.  

 

Oprócz flagowego programy CDSMP, istnieją inne programy skoncentrowany na poszczególnych 

chorobach. Model Stanforda oferuje następujące programy: 

 Chronic Disease Self-Management (również dostępny online i korespondencyjnie) 

 Diabetes Self-Management (również dostępny online) 

 Chronic Pain Self-Management  

 Cancer: Surviving and Thriving (również dostępny online) 

 HIV: Positive Self-Management 

 Building Better Caregivers (również dostępny online) 

 

Oprócz edukacji na temat konkretnych chorób przewlekłych, każde szkolenie składa się ze standardowych 

elementów takich jak: planowanie działań, podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie problemów. 

Szkolenia są zaprojektowane tak, aby pacjenci dopasowali zajęcia do swoich potrzeb i w zależności od nich 

pracowali nad zmianami behawioralnymi i problemami związanymi z chorobą. Program Stanforda nie 

wyklucza innych programów terapeutycznych lub edukacyjnych w których uczestniczy pacjent w czasie 

trwania programu. 
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Programy Self-management Resource Center (SMRC) wiążą się z relatywnie niskimi kosztami, lecz nie są 

od nich wolne. Jeśli organizacja wdrażająca program zamierza finansować koordynatora programu oraz 

liderów, a także dostarczać materiały uczestnikom, musi posiadać wystarczające środki które pokryją 

długoterminowe koszty programu. Choć dokładny koszt programu różni się w zależności od instytucji, 

powinien on oscylować wokół 1 079 PLN (300 USD) na uczestnika, pokrywając wszystkie koszty: szkolenia, 

materiały, nadzór, reklamę, rejestrację itp. W większości przypadków liderzy są wolontariuszami i nie 

otrzymują wynagrodzenia, sugerowane jest jednak stypendium ok. 540-720 PLN (150-200 USD) za 6 

tygodniowy program.  

 

Do organizacji programu Stanforda w placówce wymagana jest licencja Programu Stanforda. Koszty 

licencji różnią się w zależności od zakresu programu:  

 

Liczba programów Liczba szkoleń Liczba 
treningów 
dla liderów 

Cena 

Jeden, wybrany program np. CDSMP 30 lub mniej 2 1 797 PLN (500 USD) 
Jeden, wybrany program np. CDSMP Do 110 5 5 392 PLN (1,500 USD) 

Jeden, wybrany program np. CDSMP Do 70  3 3 594 PLN (1,000 USD) 
Wszystkie dostępne programy Stanforda Do 100 (wszystkich 

programów) 
6 5 392 PLN (1,500 USD) 

Wszystkie dostępne programy Stanforda Do 65 (wszystkich 
programów) 

4 3 594 PLN (1,000 USD) 

 

Licencja jest ważna na 3 lata od momentu zakupu i może być rozszerzona w każdym momencie. W 

przypadku organizacji, która ma pełnić rolę patrona dla innych agencji, dostępne jest tzw. licencja 

‘umbrella’.  

 

Wszystkie poniższe elementy są potrzebne do wdrożenia programu i muszą być zapewnione przed jego 

rozpoczęciem: 

• Licencja programu SMRC 

• Koordynator programu 

• Master Trenerzy posiadający certyfikat i będący aktywni (organizacja może ‘wypożyczyć’ trenera od 

innej instytucji) 

• Wyszkoleni i aktywni liderzy 
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• Systematyczna rekrutacja (marketing) 

• Wsparcie profesjonalistów 

• Protokół kryzysowy 

• Miejsca spotkań łatwo dostępne dla uczestników 

• Materiały programowe 

• Zapewnienia jakości /strategia wierności 

 

Więcej informacji na stronie Programu https://www.selfmanagementresource.com/  

 

Expert Patients Programme, Wielka Brytania 

W Wielkiej Brytanii, National Health System (NHS) prowadzi bezpłatny kurs samoopieki pod nazwą Expert 

Patients Programme (EPP). Został on stworzony na bazie modelu przygotowanego przez naukowców 

Stanforda. Program ten jest przeznaczony dla osób dorosłych cierpiących na jedno lub więcej schorzeń 

przewlekłych np. astmę, POChP, depresję, cukrzycę, choroby serca, stwardnienie rozsiane, chorobę 

Parkinsona, przewlekły ból pleców lub inną chorobę długoterminową, i mieszka w danej lokalizacji. 

Pacjenci mogą przyjść na spotkania ze swoimi opiekunami. Jeden program składa się z sześciu 2,5 

godzinnych sesji prowadzonych co tydzień przez dwóch wyszkolonych nauczycieli, którzy, tak jak kursanci, 

cierpią na choroby przewlekłe. W ten sposób, mogą oni udzielać praktycznych porad w oparciu o własne 

doświadczenia z chorobą. W grupie znajduje się maksymalnie 16 osób z różnymi schorzeniami. Obecność 

na wszystkich zajęciach jest rekomendowana, lecz nie jest wymagana, jeżeli koliduję to z wizytą u lekarza 

lub złym samopoczuciem. Lokalizacja programu jest wybrana tak, aby była ona dostępna dla każdego, z 

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, może to być np. ośrodek zdrowia, szkoła, ośrodek kultury.  

 

Celem 6 tygodniowego kursu jest pomoc pacjentom w radzeniu sobie z chorobą, znalezienie rozwiązań 

problemów związanych z chorobą i jej konsekwencjami, oraz sprawienie, aby pacjenci czuli się w kontroli 

nad chorobą i swoim zdrowiem zdobywając nowe umiejętności. 

Tematy sesji obejmują: 

• radzenie sobie z objawami takimi jak ból i zmęczenie 

• walka z depresją lub złym samopoczuciem 

• techniki relaksacyjne 

https://www.selfmanagementresource.com/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120511062115/http:/www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4018578.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120511062115/http:/www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4018578.pdf
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• aktywność fizyczna 

• zdrowe odżywianie, dieta 

• komunikacja z rodziną, przyjaciółmi i pracownikami służby zdrowia 

• planowanie przyszłości 

• ustawianie celów i kroków do ich osiągnięcia 

• pozostanie sprawnym i aktywnym w środowisku  

 

Zapisy na program odbywają się na zasadzie otwartej rejestracji lub skierowania pacjenta przez lekarza 

lub pielęgniarkę.  

 

Do tej pory, osoby biorące udział we wcześniejszych edycjach programu stwierdziły, że EPP pomógł im w 

poczuciu większej kontroli nad chorobą, nauce nowych umiejętności w zarządzaniu zdrowiem i 

komunikacji z pracownikami służby zdrowia, wykorzystaniu informacji i umiejętności do poprawy jakości 

życia, wsparciu osób cierpiących na tą samą chorobę. Po odbytym kursie grupy absolwentów kontynuują 

nieformalne spotkania, aby dzielić się nowymi doświadczeniami i wzajemnie się wspierać. 

 

The Flinders Program™ of chronic condition self-management 

Innym szkoleniem w zakresie samoopieki jest program Flinders’a opracowany na Uniwersytecie Flindersa 

w Australii. Jest on przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników służby-zdrowia np. 

dietetyków, mających bezpośredni kontakt z pacjentem chorym na choroby przewlekłe.  

 

Program oparty jest metodach terapii poznawczo-behawioralnej, technice rozwiązywania problemów i 

wywiadu motywacyjnego. Wymaga on aktywnej partycypacji pacjenta w podejmowaniu decyzji na temat 

jego stanu fizycznego, emocjonalnego i społecznego. Program ten identyfikuje sześć charakterystyk dobrej 

praktyki we wspieraniu samoopieki oraz dostarcza narzędzi do oceny poziomu zdolności pacjenta w 

zarządzaniu chorobą, oraz narzędzia wspomagające lekarza w utworzeniu planu opieki nad pacjentem.  

 

Program Flinders’a polega na ocenie samoopieki oraz zaplanowaniu działań w czasie indywidualnych 

spotkań z pacjentem. Wykorzystywane są w tym celu standaryzowane narzędzia oraz formularze takie jak: 

http://www.flinders.edu.au/medicine/fms/sites/FHBHRU/documents/publications/FLINDERS%20PROGRAM%20INFORMATION%20PAPER%20FINAL_M.pdf
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 SNAP Assessment -narzędzie oceny SNAP ma na celu pomóc lekarzom w ocenie pacjenta pod 

względem czynników ryzyka w zakresie: palenia tytoniu, odżywiania, alkoholu i aktywności 

fizycznej. 

 Partners in Health Scale (PiHS) – kwestionariusz składający się z 12 pytań, wykorzystywany w celu 

oceny wiedzy i zachowania w zarządzaniu chorobą u osób przewlekle chorych. 

 Cue and Response Questionnaire – dodatek do PIHS wykorzystuje szereg otwartych pytań 

(bodźców) aby zgłębić i potwierdzić przez specjalistę ważność odpowiedzi pacjenta podanych w 

PIHS. Wywiad ten jest procesem motywacyjnym dla pacjenta i pierwszym krokiem w zmianie 

zachowania. Może być wykorzystywany indywidualnie lub łącznie z PIHS. 

 Problems and Goals, czyli zdefiniowanie problemów i celów to następne narzędzie które ma na 

celu identyfikację problemów wpływających na życie pacjenta w chorobie. Pozwala ono na 

określenie celów, które pacjent może podjąć, aby polepszyć swoją sytuację zdrowotną.  

  Care Plan to podsumowanie informacji niezbędnych do prowadzenia programu samoopieki.  

  

 

Aby móc wdrażać program Flinders’a, wymagana jest akredytacja trenerów programu. Proces akredytacji 

składa się z dwudniowego kursu szkoleniowego, złożenia i zatwierdzenia trzech studiów przypadku przez 

klinicystów, którzy po zakończeniu procesu stają się aktywnymi trenerami. Koszt jednego szkolenia to 

około 915-2440 PLN (330 – 880 AUD). W celu uzyskania dokładnych informacji należy skontaktować się z 

biurem programu. Więcej informacji na temat Programu Flinders’a na stronie http://flindersprogram.com  

 

Grupy wsparcia 

Popularnym wsparciem o udowodnionej skuteczności w samoopiece są programy wzajemnego wsparcia 

(peer-support program). Dobrze zaprojektowane i wdrożone spotkania grup wsparcia owocują aktywacją 

i wzmocnieniem pacjenta w zarządzaniu własną chorobą, oraz dają możliwość wsparcia i wymiany 

doświadczeń między osobami z podobnymi problemami. Programy te są również tańsze od innych 

interwencji, ponieważ są one prowadzone głównie przez wolontariuszy (często także cierpiących na daną 

chorobę). 

 

file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/Flinders%20Partners%20in%20Care%20scale.doc
file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/Flinders%20Partners%20in%20Care%20scale.doc
file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/Cue-and-Response-Interview.doc
file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/Flinders%20Care%20Plan%20Patient%20Friendly%20MD%20Template.rtf
http://flindersprogram.com/
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Podręcznik California Healthcare Foundation zawiera informacje na temat empirycznych i teoretycznych 

aspektów wdrażania programów grup wsparcia analizując 7 modeli przetestowanych w systemach opieki 

zdrowotnej, między innymi: grupy prowadzone przez profesjonalistę, prowadzone przez osobę z 

otoczenia (peer-mentor), wzajemna partnerstwo (reciprocal peer-partnership) lub programy 

wykorzystujące pocztę elektroniczną lub inne narzędzia internetowe. Wytyczne zawierają rekomendacje 

dla klinicystów lub menadżerów opieki na temat planowania, wdrażania i ewaluowania programów 

wzajemnego wsparcia.  

 

 

Narzędzia IT i aplikacje mobilne 

Technologia informacyjna ma coraz większe znaczenie i zastosowanie w ochronie zdrowia, również we 

wsparciu samoopieki. Jej zastosowanie we wspieraniu samoopieki może być wielorakie i oparte na 

narzędziach z zakresu telemedycyny, eHealth czy mHealth.  

 

Telemedycyna 

Coraz bardziej popularne jest wykorzystanie telemedycyny we wspieraniu samoopieki, nie ma jednak 

jednoznacznych badan stwierdzających wyższość wykorzystywania telemedycyny nad innymi metodami 

np. szkoleniami. Do tej pory nie stwierdzono negatywnych efektów wykorzystania telemedycyny co 

sugeruje, że mogą one być wykorzystywane we wspieraniu zarządzania chorobą jednak dalsze badania 

nad efektami takich metod są potrzebne. (Hanlon i inni, 2017) 

Postęp w wykorzystaniu narzędzi monitorujących i innowacyjnych rozwiązań informatycznych w 

monitoringu i samoopiece pacjenta z chorobami przewlekłymi stwarza nowe możliwości dla aktywnego 

uczestnictwa pacjentów w zarządzaniu własną chorobą.  

 

 

 

 

 

Przykładem użycia telemedycyny i telemonitoringu jest wykorzystanie inteligentnych czujników 

noszonych na ciele (Smart Wearable Body Sensors, SWS). Urządzenia te zawierają szereg różnych 

Nie ma jednoznacznych badan 
stwierdzających wyższość 

wykorzystywania telemedycyny nad 
innymi metodami. 

http://www.chcf.org/~/media/MEDIA%20LIBRARY%20Files/PDF/PDF%20B/PDF%20BuildingPeerSupportPrograms.pdf
file:///C:/Users/WB504738/Desktop/‘Smart%20wearable%20body%20sensors%20for%20patient%20self-assessment%20and%20monitoring’
file:///C:/Users/WB504738/Desktop/‘Smart%20wearable%20body%20sensors%20for%20patient%20self-assessment%20and%20monitoring’
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czujników, które mogą być używane do monitorowania funkcji zdrowotnych pacjenta i przesyłania danych 

do osobistego urządzenia lub tzw. chmury danych. Różnorodność czujników można przypisać rodzajowi 

bodźców na które reagują (np. fizjologiczne funkcje życiowe, ruchy ciała i substancje organiczne) oraz 

miejsca ich zaczepu (odzież, implant podskórny, itp.) . Możliwość wyświetlenia wyników na telefonie lub 

tablecie pacjenta wspomaga samoopiekę, kontrolę, śledzenie i ocenę danych. Możliwość wglądu w 

szczegółowe dane wspomaga też lekarza w podejmowaniu decyzji, komunikacji i opiece nad pacjentem. 

Wykorzystanie SWS w samoopiece ma udowodniony, pozytywny wpływ na jakość i satysfakcję z opieki 

(Appelboom i inni, 2014). Przykładami stosowania SWS są np. domowe monitory glukozy (soczewki 

Google) czy monitorowanie funkcji neurologicznych poprzez ‘Smart Watch’. Technologie SWS 

wykorzystywane są też w przypadkach chorób sercowo-płucnych, terapii fizycznej i rehabilitacji, oraz 

prewencji i motywacji pacjenta.  

 

Active Choices Program to program wdrażany w Kanadzie i Australii, polegający na spersonalizowanym 

wsparciu telefonicznym w celu zachęcenia osób będących w grupie ryzyka do regularnej aktywności 

fizycznej. Trener telefoniczny ma za zadanie wypracować rutynę ćwiczeń specjalnie dobranych do 

charakteru, możliwości i celów pacjenta oraz jego choroby. Trenerzy kształtują nawyki ćwiczeniowe 

poprzez edukację pacjenta na temat zarządzania chorobą, rozpoznanie celów, rozwiazywanie problemów. 

Program obejmuje jedno inicjujące spotkanie personalne, po którym w ciągu tygodnia następuje pierwszy 

kontakt telefoniczny. Następnym krokiem są cztery rozmowy, odbywające się co dwa tygodnie, po których 

częstotliwość kontaktu jest zmniejszona do telefonu raz w miesiącu. Cały program trwa sześć miesięcy. 

Porady trenera są dostosowane do gotowości osoby do zmiany i podkreślają kluczowe części społecznej 

teorii poznawczej (np. wsparcie społeczne, samoregulacja i skuteczność działań). 

 

Podobnym programem jest też program Self-Management Health Coach program w Kanadzie (utworzony 

na podstawie Active Choice Program). Nowy program trwa 3 miesiące i polega na cotygodniowych, 30-

minutowych telefonach do osób przewlekle chorych. Trener telefoniczny ma za zadanie wspierać pacjenta 

w podjętych działaniach mających na celu poprawę zdrowia, w tym wypadku rozmowa nie jest 

ograniczona tylko do tematu aktywności fizycznej. 

 

eHealth 

http://googleblog.blogspot.com/2014/01/introducing-our-smart-contact-lens.html
http://googleblog.blogspot.com/2014/01/introducing-our-smart-contact-lens.html
https://www.ncoa.org/resources/program-summary-active-choices/
http://www.selfmanagementbc.ca/healthcoachprogram
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Dyskusje na temat stylu życia (Tailored Lifestyle Conversations - TLC) to narzędzie wspomagające decyzje 

dotyczące pacjenta, które może zostać zintegrowane z systemem informacji medycznej i elektronicznymi 

kartami zdrowia. Narzędzie to zapewnia spersonalizowane informacje zwrotne dotyczące ryzyka 

behawioralnego, gotowości i pewności pacjenta w działaniach związanych z samoopieka. Ma to umożliwić 

pacjentom podejmowanie decyzji dotyczących poprawy zachowań zdrowotnych. TLC wspomaga 

świadomą i zrównoważoną dyskusję pomiędzy pacjentami a świadczeniodawcą na temat zmiany 

zachowań. TLC rekomenduje działania w zakresie samoopieki na podstawie analizy i informacji zwrotnych 

obejmujących zarówno dane kliniczne, jak i indywidualne preferencje pacjenta w oparciu o ich cechy 

psychospołeczne oraz ocenę korzyści i barier. Projekt LTC oparty jest na zasadach gestaltu, czyli 

psychologicznej idei ‘jednolitej całości’ wykorzystującej zasady percepcji wizualnej, która ułatwia 

przyswajanie i zapamiętywanie informacji. Mimo istniejących dowodów na jego skuteczność w 

zmniejszeniu ryzyka i zmianach behawioralnych u pacjentów z chorobami przewlekłymi, TLC nie jest 

szeroko wykorzystywane w opiece zdrowotnej. 

 

Artykuł na temat efektywności i wykorzystania LTC: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2815382/   

 

Aplikacje mobilne 

Rynek mobilnych aplikacji zdrowotnych jest jednym z bardziej dynamicznie rozwijających się sektorów na 

świecie. Świadczyć o tym może badanie Chomutare i inn. na temat aplikacji wpierających samoopiekę 

cukrzyków, gdzie liczba aplikacji iOS w ciągu dwóch lat (miedzy 2009 a 2011) wzrosła o 400%, trend ten 

obserwowalny jest również na innych platformach (np. Android). W przypadku programów dla cukrzyków, 

największa liczba aplikacji rejestruje przyjmowania leków, eksportuje dane, pomaga w diecie i zarzadzaniu 

wagą. Autorzy badania zauważyli jednak brak aspektów edukacyjnych w dostępnych programach, co w 

wytycznych klinicznych jest jednym z najważniejszych części wsparcia w zarzadzaniu własną choroba. 

(Chomutare, Fernandez-Luque, Arsand i Hartvigsen, 2011) 

 

Czasopismo OSOZ w raporcie specjalnym na 2017 rok na temat aplikacji mobilnych zaprezentowało 162 

zdrowotnych aplikacji mobilnych dostępnych na polskim i międzynarodowym rynku. W spisie aplikacji 

uwzględniono bardzo dużo programów skupiających się na zdrowym żywieniu (12 opisanych aplikacji) 

oraz aktywności fizycznej (26 aplikacji) np. Freeletics, Asystent Zdrowego Żywienia, FatSecret, Dieta PL. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2815382/
https://www.osoz.pl/static_files/ebook/Aplikacje_mobilne_2017_OSOZ_Polska.pdf
https://www.freeletics.com/en
http://ncez.pl/asystentzdrowegozywienia/
https://www.fatsecret.pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobiem.android.dieta&hl=pl
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Aplikacje takie jak SmokeFree, Livestrong.MyQuit Coach to dostępne narzędzia pomocne w rzuceniu 

palenia. W raporcie zawarto również listę aplikacji monitorujących stan zdrowia, przykładem jest 

decadoo-HealthScroe, która ocenia wstępny poziom zdrowia użytkownika i śledzi wskaźniki związane z 

dieta, aktywnością, snem, dane na temat ciała i samopoczucia. Wykorzystuje również techniki 

motywacyjne i gry online w celu zwiększenia zaangażowania użytkownika. Oprócz wspomnianych aplikacji 

które służą całej populacji, istnieje wiele aplikacji skoncentrowanych na wybranych grupach osób, które 

potrzebują ukierunkowanego wsparcia w danej chorobie np. Glooko, mySugr. Na liście aplikacji 

uwzględniono również programy które maja przypominać o dawkowaniu leków oraz nadzorować terapię 

np. MyTherapy Meds & Pill Reminder.  

 

Przykładem wykorzystania mZdrowia i rehabilitacji (mHealth) jest aplikacja iMHeare która ma 

udokumentowany, pozytywny wpływ na zarządzanie własną chorobą. Do tej pory aplikacja 

wykorzystywana jest przez osoby z rozszczepem kręgosłupa, choć w przyszłości planowane jest jej 

rozszerzenie, aby uwzględnić inne choroby przewlekłe. (Dicianno i inni, 2015) Aplikacja jest przeznaczona 

dla pacjentów, umożliwiając im wysyłanie danych na temat samoopieki do klinicystów, którzy później te 

dane analizują i odsyłają odpowiedź z odpowiednimi informacjami i rekomendacjami na temat planu 

działania do pacjenta.  

 

Innym przykładem wykorzystania aplikacji mobilnych w opiece nad osobami przewlekle chorymi jest 

aplikacja My AF, utworzone przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ETK) dla osób cierpiących na 

migotanie przedsionków (atrial fibrillation– AF). Aplikacja zawiera najnowsze informacje na temat 

choroby, w tym informacje na temat ryzyka udaru mózgu, dostępnego leczenia, zmian stylu życia i 

zarządzania chorobą. Aplikacja zapisuje też dane i symptomy chorego, oraz indywidualne zapiski pacjenta, 

co przygotowuje i wspomaga chorego w komunikacji z lekarzem. W rezultacie pacjenci używający aplikację 

są bardziej świadomi i poinformowani na temat choroby i istniejących programów leczenia i radzenia sobie 

z chorobą, co poprawia samopoczucie, długoterminowe rezultaty i przestrzeganie terapii przez pacjenta. 

Materiał edukacyjny wykorzystane w aplikacji zostały przygotowane przez grupy pacjentów i grupę 

zadaniową ETH-AF, wspieraną przez British Heart Foundations.  

 

ETK utworzyło również aplikację dla świadczeniodawców mających pod swoja opieką pacjentów 

cierpiących na migotanie przedsionków. Aplikacja "AF Manager" wykorzystuje zintegrowane dane 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.portablepixels.smokefree&hl=pl
https://itunes.apple.com/us/app/livestrong-myquit-coach-dare-to-quit-smoking/id383122255?mt=8
https://info.dacadoo.com/
https://www.glooko.com/
https://mysugr.com/
https://www.mytherapyapp.com/
http://www.imhere.pitt.edu/about/
https://itunes.apple.com/de/app/my-af/id1191274398?l=en&mt=8
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Guidelines-derivative-products/af-manager-and-my-af-apps
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pacjenta w celu zaproponowania opcji leczenia zgodnie z wytycznymi ETK Clinical Practice on Fibrillation 

Atrial Fibrillation 2016. AF Manager zapewnia interaktywną platformę edukacyjną, która pomaga 

scharakteryzować pacjentów, ocenia ryzyko udaru mózgu i krwawienia, kataloguje objawy i jakość życia 

pacjenta, oraz wskazuje zalecane metody leczenia na podstawie wytycznych ETK Clinical Practice on 

Fibrillation Atrial Fibrillation 2016. Informacje zebrane przez pacjenta przez aplikacje ‘My AF’ są 

udostępniane i zintegrowane z aplikacją ‘AF Manager’ co wpływa na efektywność konsultacji medycznych 

i ich całościowość. Głównymi celami aplikacji stworzonych przez ETK jest szybkie i łatwe dostarczenie 

informacji i wytycznych leczenia AF dla pracowników służby zdrowia; edukacja świadczeniodawców i 

pacjentów; dostarczenie narzędzi które umożliwiają personalizacje działań profilaktycznych i zarządzania 

chorobą; ułatwienie podejmowania wspólnych decyzji na temat opieki i działań pacjenta; poprawa 

komunikacji między pacjentem a lekarzem; poprawa dokumentacji medycznej; oraz zbieranie danych do 

celów badawczych. Aplikacja jest dostępna w języku angielskim, bez dodatkowych opłat w większości 

sklepów z aplikacjami (Google Play, Apple Store).  

 

National Insitute for Health and Health Excellence w Wielkiej Brytanii stworzył algorytm pomagający 

klinicystom POZ identyfikację chorób psychicznych. Jest to interaktywny diagram z informacjami na temat 

identyfikacji chorób oraz następnych kroków które należy podjąć w przypadku wstępnego rozpoznania 

np. skierowania pacjenta do specjalisty, dalsza ocena pacjenta. Każdy diagram można również 

wydrukować.  

 

Innym algorytmem wykorzystywanym w podstawowej opiece zdrowotnej w celu przewidywania oraz 

identyfikacji depresji u pacjentów jest predictD-Europe risk algorithm (PERA) wykorzystywany w Hiszpanii. 

W 2011 roku, międzynarodowa walidacja tego narzędzia i jego potencjalnego zastosowania poza 

Hiszpanią wykazała, iż  PERA jest najlepszym narzędziem do przewidywania depresji w ośrodkach POZ w 

Europie. (Á Bellón i inni, 2011) 

 

Przykładem takich algorytmów poza Europą jest algorytm postepowania w przypadku pacjenta z 

podejrzeniem depresji w Nowej Zelandii. W tym przypadku algorytmy rozróżniono według stanu depresji 

(mild lub moderate) oraz charakterystyki grupy pacjentów ( young people and adults).  

  

http://pathways.nice.org.uk/pathways/common-mental-health-disorders-in-primary-care#path=view%3A/pathways/common-mental-health-disorders-in-primary-care/identifying-and-assessing-common-mental-health-disorders.xml&content=view-node%3Anodes-asking-questions-to-identify-depression
https://www.health.govt.nz/system/files/documents/publications/depression_guideline.pdf
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Wsparcie decyzyjne  

Przykładem wsparcia decyzyjnego dla personelu POZ w edukacji na temat samoopieki jest EXPERT tool, 

interaktywny program, który pomaga w dobraniu aktywności fizycznej dla pacjentów z chorobami 

kardiologicznymi lub osób z grupy ryzyka (m.in. osoby cierpiące na cukrzycę, POChP, nadciśnienie). 

Narzędzie może być używane przez 

personel medyczny podczas rekomendacji 

optymalnej rehabilitacji ćwiczeniowej, wymaga 

ono wpisania w odpowiednie miejsca w arkuszu informacji klinicznych i charakterystyki pacjenta. Program 

na podstawie przedstawionych informacji analizuje dane i istniejące rekomendacje dotyczące aktywności 

fizycznej. Produktem finalnym programu jest spersonalizowany plan ćwiczeń oparty na wytycznych EAPC 

(European Association for Palliative Care) dopasowany do patologii choroby i charakterystyki pacjenta 

oraz informacje na temat niezbędnych środków ostrożności. Tak przygotowane rekomendacje, pomagają 

lekarzowi zachować czujność i środki ostrożności podczas przepisywania zaleceń ćwiczeń dla pacjenta, 

oraz umożliwia eksport rekomendacji do karty pacjenta, ich przegląd i porównanie.  Licencja 

oprogramowania to koszt 35 EURO, jest dostępne na stronie ETK dla członków EAPC. 

 

Więcej na temat EXPERT tool na stronie Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego 

https://www.escardio.org/Education/Practice-Tools/CVD-prevention-toolbox/EXPERT-Tool i w artykule 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2047487317702042 

 

Brief Action Planning (BAP) to technika wsparcia samoopieki, która polega na zorganizowanym procesie 

określenia celów i opracowaniu konkretnego planu działań pacjenta. BAP jest pomocne personelowi 

medycznemu i niemedycznemu, który ma na celu pomóc pacjentom w dokonywaniu zmian zachowań 

mających wpływ na ich zdrowie i samopoczucie. BAP oparte jest na zasadach i praktyce wywiadu 

motywacyjnego oraz teorii i badaniach dotyczących zmian behawioralnych, podkreślających znaczenie 

współczucia, akceptacji, partnerstwa i aktywacji pacjenta. Przegląd literatury i przypadków wykazał, że 

BAP to pomocna technika wspomagania samoopieki, szczególnie w przypadku bardzo zajętych lekarzy. 

Wspomaga ona promowanie zmiany zachowań zdrowotnych i budowania skuteczności pacjenta w celu 

poprawy długoterminowych wyników klinicznych w leczeniu chorób przewlekłych i zapobiegania 

chorobom (Gutnick i inni, 2014) White Paper na temat BAP przygotowany przez Center of Collaboration, 

Innovation and Motivation opisuje koncept BAP, proces jego powstania, kluczowe kompetencje 

Aktywacja pacjenta to stan wiedzy, 
umiejętności i zaufania pacjenta w temacie 
zarządzania własnym zdrowiem i chorobą 

https://www.escardio.org/Education/Practice-Tools/CVD-prevention-toolbox/EXPERT-Tool
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2047487317702042
https://centrecmi.ca/wp-content/uploads/2017/08/BAP_White_Paper_2014-09-30.pdf
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personelu, oraz omawia możliwości aplikacji tej techniki w kontekście opieki zdrowotnej. Zawiera on 

studium przypadku oraz linki do materiałów video opisujących BAP i jego wykorzystanie w codziennej 

pracy lekarza.  

 

Dostępne formularze wspierające wdrażanie BAP to na przykład materiały dla klinicysty na temat 

wykorzystania techniki BAP w grupie pacjentów, formularz pacjenta ułatwiający stawianie celów , 

stawianie celów za pomocą chmurek, BAP flow chart, podręcznik wdrażania BAP . Istnieje wiele organizacji 

w USA i Kanadzie, które prowadzą szkolenia dla profesjonalistów medycznych na temat BAP i jego 

wykorzystania we wspieraniu samoopieki pacjentów. Są to darmowe kursy które można odbyć 

personalnie lub online, na przykład szkolenia prowadzone przez Center of Collaboration, Innovation and 

Motivation. 

 

Institute for Healthcare Improvement (IHI) stworzył narzędzie wspierające lekarzy w prowadzeniu 

programów samoopieki ‘Partnering in Self-Management Support: A Toolkit for Clinicians’. W podręczniku 

z 2009 roku znajdują się kroki, które świadczeniodawca powinien podjąć, przed, podczas i po wizycie 

pacjenta, aby zapewnić efektywne wsparcie w samoopiece. Zebrano w nim interwencje, które mają 

największy wpływ na pacjenta oraz jego zarządzanie chorobą, wraz z odnośnikami do pomocnych 

narzędzi. Między innymi diagramy bąbelkowe (buble diagram), dinner plate menues, formularz dla 

pacjenta wspomagający komunikacje z lekarzem. 

 

Aktywacja pacjenta to stan wiedzy, umiejętności i zaufania pacjenta w temacie zarządzania własnym 

zdrowiem i chorobą. Wiedza na temat stany aktywacji pacjenta jest niezmiernie ważna do podejmowania 

efektywnych kroków we wspieraniu samoopieki przez profesjonalistów.  

 

Ankieta Patient Activation Measure (PAM) opracowana przez Insignia Health jest pomocnym 

narzędziem dla lekarza w przewidzeniu przyszłych zdarzeń medycznych pacjenta oraz poziomu jego 

aktywizacji. PAM jest dostępne w formie programu, który można zainstalować na tablecie lub telefonie. 

Ankieta składa się z pytań, na które pacjent samodzielnie udziela odpowiedzi, na przykład podczas 

oczekiwania na wizytę. Wyniki ankiety są przedstawione w klarowny sposób, gdzie na podstawie 

odpowiedzi w PAM, pacjent klasyfikowany jest do jednej z czterech grup pacjentów wg. poziomu 

https://centrecmi.ca/wp-content/uploads/2017/08/Using_BAP_in_Groups_2016_03_23.pdf
https://centrecmi.ca/wp-content/uploads/2017/08/BAP_Goal_Setting_Worksheet_2015-03-16-copy-21.pdf
https://centrecmi.ca/wp-content/uploads/2017/08/GoalSettingWithCloudsEnglishAug2013VCH-copy.pdf
file:///C:/Users/WB504738/Desktop/,%20BAP%20flow%20chart
https://centrecmi.ca/wp-content/uploads/2017/08/BAP_Guide_2016-08-08.pdf
https://centrecmi.ca/brief-action-planning/#1502747768234-1ae9be65-e53a
https://centrecmi.ca/brief-action-planning/#1502747768234-1ae9be65-e53a
http://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/SelfManagementToolkitforClinicians.aspx
file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/SMS%20Materials%20for%20patients/RIChronicCareCollaborative_BubbleDiagramDiabetes.pdf
file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/SMS%20Materials%20for%20patients/DinnerPlateMenus_DiabetesAsthmaHypertension.pdf
file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/MCGHealth_DocTalkForm%20(1).pdf
file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/MCGHealth_DocTalkForm%20(1).pdf
http://www.insigniahealth.com/products/pam-survey
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aktywacji: niezaangażowany i przytłoczony; coraz bardziej świadomy, lecz nadal mający problemy; 

podejmujący działania; utrzymujący nowe zachowania i starający się o więcej.  

 

Bardzo ważnym aspektem w opiece nad osobami przewlekle chorymi i wsparciu samoopieki jest 

uwzględnienie oraz zaadresowanie potrzeb społeczno-środowiskowych pacjenta. Przykładem pomocnego 

narzędzia, które wspomaga ocenę potrzeb pacjenta i wyróżnia odpowiednie działania świadczeniodawcy 

jest protokół Reagowania i Oceny Zasobów, Zagrożeń i Doświadczeń Pacjenta (Protocol for Responding to 

and Assessing Patient Assets, Risks, and Experiences - PREPARE), używany przez np. Keiser Permanente i 

Blue Cross. Projekt ten został wdrożony w USA, aby pomóc świadczeniodawcom w gromadzeniu danych 

potrzebnych do lepszego zrozumienia i adresowania niemedycznych determinantów zdrowia.  

 

Komunikacja  

Jednym z najważniejszych aspektów we wsparciu samoopieki jest efektywna komunikacja między 

pacjentem, lekarzem, pielęgniarką, bliskimi i innymi osobami zaangażowanymi w opiekę nad przewlekle 

chorym. Używanie metod takich jak dialog motywujący, ‘health coaching ‘wymaga od profesjonalistów 

dodatkowych szkoleń w aktywnym słuchaniu, wspólnym wyznaczaniu celów i podejmowaniu decyzji. 

 

Dobra współpraca i komunikacja między lekarzem lub 

pielęgniarką i pacjentem, jest wysoce ceniona z punktu 

widzenia świadczeniodawcy oraz pacjenta, jednak nie zawsze 

jest ona wykorzystywana w praktyce. Poczucie bycia 

niewysłuchanym przewija się przez analizy jakościowe opieki 

medycznej, a głównym powodem niezadowolenia pacjentów jest niezgodności pomiędzy specjalistami i 

pacjentami w zrozumieniu celów samoopieki, oraz zbytniej koncentracji specjalistów na terapeutycznych 

planach działań w zakresie usług medycznych, przy jednoczesnej potrzebie pacjentów do szerszego 

poradnictwa na temat życia z chorobą. Zidentyfikowanie potrzeb, przekonań i życzeń pacjenta, oraz 

odpowiednie do tego dopasowanie samoopieki jest odpowiedzialnością klinicysty. Zaufanie do lekarza 

może bezpośrednio wpłynąć na zachowania pacjenta w zakresie zarządzania chorobą oraz wykorzystania 

zasobów opieki zdrowotnej. (Macdonald, Stubbe i Tester, 2013) 

 

Dobra komunikacja między 
pacjentem, lekarzem, pielęgniarką, 

bliskimi i innymi osobami 
zaangażowanymi w opiekę- kluczem 

do sukcesu. 

http://www.nachc.org/wp-content/uploads/2015/10/PRAPARE_Paper_Version_Revised_3_2016_Clean.pdf
http://www.nachc.org/wp-content/uploads/2015/10/PRAPARE_Paper_Version_Revised_3_2016_Clean.pdf
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Schwartz Center Rounds® wdrażane przez King’s Fund, a teraz The Point of Care Foundation to miesięczne, 

jednogodzinne sesje dla pracowników placówki medycznej, aby omówić trudne emocjonalne i społeczne 

problemy wynikające z opieki nad pacjentem. Celem tych spotkań jest wsparcie profesjonalistów w 

dostarczaniu troskliwej opieki.  

 

Towarzystwo Pielęgniarek ze stanu Ontario w Kanadzie utworzyło podręcznik zawierający strategie 

wspierające zarządzanie własną choroba w przypadku pacjentów chorych przewlekle. Wytyczne to zbiór 

najlepszych praktyk pielęgniarskich dostarczający zasobów niezbędnych do wsparcia praktyki 

pielęgniarskiej opartej na dowodach. Wytyczne powinny być traktowane jako narzędzie wspomagające 

podejmowanie decyzji w indywidualnej opiece nad chorym w celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia 

w samoopiece. Dokument, oprócz wytycznych postępowania, zawiera materiały do wykorzystania w 

kontakcie z pacjentem np. kwestionariusz dotyczący zdrowia pacjenta, narzędzia pomagające ustalić plan 

działań, przykładowy plan działań oraz listę innych programów samoopieki i źródeł na ten temat.  

 

Podręcznik można wykorzystywać oraz kopiować (za wyjątkiem jego część chronionych prawami 

autorskimi), w sytuacji, gdzie potrzebna jest zmiana materiału (adaptacja), wymagana jest pisemna zgoda 

Towarzystwa. W przypadku wykorzystania podręcznika przez inną organizację, należy ten dokument 

poddać zmianom odpowiadającym konkretnym potrzebom placówki i grupy pacjentów. 

 

Następnym krokiem w podwyższeniu kwalifikacji oraz jakości opieki nad osobami przewlekle chorymi są 

dodatkowe kursy i edukacja świadczeniodawców w zakresie samoopieki. Choices and Changes to 

interaktywny, półdniowy warsztat komunikacyjny, oferowane przez Instytut Komunikacji w Opiece 

Zdrowotnej, Inc. Warsztat ten dostarcza dostawcom usług zdrowotnych umiejętności i technik dla 

efektywnej interakcji z pacjentem.  

 

Ewaluacja oraz monitoring stanu samoopieki oraz motywacji pacjenta jest bardzo ważną częścią programu 

zarządzania choroba przez pacjenta. Przykłady dialogów między świadczeniodawcą oraz pacjentem w 

ramach zarządzania chorobą oraz analizy efektywności programu samoopieki można znaleźć w 

opracowaniu California Health Care Foundation „ Helping Patients Manage Their Chronic Conditions’  

 

Dodatkowym wyzwaniem jest komunikacja wykorzystująca narzędzia IT, czyli telekonsultacje, chaty, 

media socjalne, fora itp. Ze względu na coraz to nowocześniejsze podejście do kontaktu z pracownikami 

https://www.kingsfund.org.uk/projects/schwartz-center-rounds
http://rnao.ca/sites/rnao-ca/files/Strategies_to_Support_Self-Management_in_Chronic_Conditions_-_Collaboration_with_Clients.pdf
http://healthcarecomm.org/wp-content/uploads/2013/09/CC-workshop-overview_Rev_9-11-13.pdf
http://www.chcf.org/~/media/MEDIA%20LIBRARY%20Files/PDF/PDF%20H/PDF%20HelpingPatientsManageTheirChronicConditions.pdf
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służby zdrowia, powstały podręczniki, które mają na celu pomóc personelowi medycznemu w komunikacji 

z pacjentami wykorzystując narzędzia IT. Takim narzędziem jest na przykład Telenursing self-assessment 

tool, czyli lista działań i tematów które pielęgniarka powinna podjąć podczas rozmowy telefonicznej z 

pacjentem. Po odbytej rozmowie, dzwoniący personel może ocenić proces oraz efektywność rozmowy, 

oraz wyciągnąć wnioski. Innym narzędziem wspierającym personel w komunikacji IT jest Social media 

toolkit przygotowany przez Center for Disease Control and Prevention, który przedstawia techniki 

komunikacji medycznej przy wykorzystaniu mediów społecznościowych.  

 

Wytyczanie celów i planowanie działań (goal setting and action plan) – dostępne modele i 

narzędzia  

Z przegląd literatury przedmiotu wynika, że wytyczanie celów, ich rozpoznanie oraz monitorowanie 

postępu w programach wspierających samoopiekę wzmaga ich efektywność. The American Diabetes 

Association, American Association of Diabetes Educators i American Heart Association rekomendują 

ustalanie celów (goal-setting) oraz planowanie działań jako jedną z najważniejszych części wsparcia 

samoopieki. (Bodenheimer i Abramowitz, 2010) Ustalenie celów i planu działania zawiera się w wywiadzie 

motywacyjnym przeprowadzanym przez lekarza, pielęgniarkę lub koordynatora.  

 

Istnieje wiele technik, które pomagają lekarzowi lub 

pielęgniarce w asystowaniu pacjenta w wyznaczaniu 

celów. Jednym z nich jest model 6A, który składa się 

z sześciu komponentów: zaadresowanie przekonań 

pacjenta (Agenda), ocena (Assess), doradztwo (Advise), uzgodnienie (Agree), wspomaganie (Assist) i 

organizacja (Arrange).  

Cele, do których będzie dążył pacjent muszą spełniać wymagania celów SMART, czyli być: 

 Skonkretyzowane (ang. Specific) 

 Mierzalne (ang. Measurable) 

 Osiągalne (ang. Achievable)  

 Istotne (ang. Realistic)  

 Określony w czasie (ang. Time Bound) 

 

 
Jasne rozpoznanie oraz 

monitorowanie postępu w programach 
wspierających samoopiekę wzmaga ich 

efektywność 

file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/telenursing%20self-assessment%20tool.pdf
file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/telenursing%20self-assessment%20tool.pdf
file:///C:/Users/WB504738/AppData/Roaming/Microsoft/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/socialmediatoolkit_bm.pdf
file:///C:/Users/WB504738/AppData/Roaming/Microsoft/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/socialmediatoolkit_bm.pdf
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Powyższe techniki są szerzej opisane w materiale edukacyjnym dla personelu w zakresie techniki ustalania 

celów w zarządzaniu chorobą, przygotowanym przez Uniwersytet w Michigan. The Health Foundation 

stworzyło również materiał informacyjny dla lekarzy, który pokazuje, jak rozmawiać z pacjentem, aby 

ustalić SMART cele i rozwiązać napotkane przez pacjenta problemy. Przykładami narzędzi skierowanymi 

do pacjentów i ułatwiającymi rozpoznanie celów i tworzenie planu działań są np. Bubbel Diagram, Dinner 

Plate Menues, Conviction Confidence Ruler. Pomagają one w sposób wizualny przygotować pacjenta do 

podjęcia decyzji, na przykład poprzez edukację na temat aspektów stylu życia wpływających na zdrowie. 

 

Lekarz i pacjent powinni uzgodnić i zapisać plan działań, który opisuje: co, jak długo, jak często, gdzie 

pacjent będzie robił, aby polepszyć stan swojego zdrowia, jest to tak zwany ‘Plan Działań’ (Action Plan). 

Pacjent i lekarz rozpisują tam również problemy, które pacjent może napotkać podczas wykonywania 

działań, wraz z możliwymi rozwiązaniami tych kwestii. Przykładem takiego planu jest action plan używany 

w US Davis Medical Center lub Neighbourhood Family Practice.   

 

Oprócz efektywnej komunikacji z pacjentem, bardzo ważna dla sukcesu programów wspierających 

samoopiekę jest również komunikacja wewnętrzna pomiędzy profesjonalistami medycznymi. Technika 

SBAR (Sytuacja-Tło - Ocena - Rekomendacja) wdrażana przez Keiser Permanente, stanowi ramy dla tego 

typu komunikacji. SBAR jest mechanizmem przydatnym do przeprowadzania rozmowy na temat opieki 

nad pacjentem pomiędzy lekarzami oraz innym personelem medyczny. Technika SBAR przygotowuje 

zespól medyczny do komunikacji z lekarzem na temat wytyczania kroków, które należy podjąć przed 

rozmową z lekarzem; informacji, które powinny być przekazane podczas rozmowy, aby komunikacja 

przebiegła w jak najbardziej płynny i efektywny sposób. Wzór procesu SBAR pomaga personelowi w 

ustrukturyzowaniu najważniejszych informacji potrzebnych do podjęcia decyzji co do leczenia pacjenta. 

Przykłady wsparcia samoopieki w wybranych chorobach 

Cukrzyca typu 2  

Badania wskazują, że samoopieka w przypadku cukrzycy ma udowodniony pozytywny wpływ na kontrole 

poziomu glukozy we krwi, chociaż brak jest badań które analizowałyby długoterminowe skutki tych 

interwencji. Z dostępnych badań wynika też że jakość życia (QoL) u pacjentów podejmujących działania 

samoopieki nie zmienia się. Brak zmiany w QoL może być jednak uważany za pozytywny znak na korzyści 

file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/goal%20setting%20teaching%20module.pdf
file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/handout%20for%20practicionaires_goal_setting_and_action_planning.docx
file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/SMS%20Materials%20for%20patients/RIChronicCareCollaborative_BubbleDiagramDiabetes.pdf
file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/SMS%20Materials%20for%20patients/DinnerPlateMenus_DiabetesAsthmaHypertension.pdf
file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/SMS%20Materials%20for%20patients/DinnerPlateMenus_DiabetesAsthmaHypertension.pdf
file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/SMS%20Materials%20for%20patients/RIChronicCareCollab_ConvictionConfidenceRuler.pdf
file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/Action_Plan.pdf
file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/Action_Plan.pdf
file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/SMS-Step4-NFP-SMG%20Action%20Plan%20English-Spanish-LJ.pdf
http://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/SBARTechniqueforCommunicationASituationalBriefingModel.aspx
http://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/SBARTechniqueforCommunicationASituationalBriefingModel.aspx
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samoopieki, gdyż czas potrzebny na przeprowadzanie interwencji mógł wpłynąć negatywnie na 

odczuwalna jakość życia. (Cochran i Conn, 2008) 

 

W przypadku cukrzycy, wsparcie w zarzadzaniu choroba 

przez samego pacjenta jest dostarczane w postaci 

szerokiej gamy interwencji przez różne osoby, 

profesjonalistów lub osoby z otoczenia, dlatego nie jest możliwe jednoznaczne określenie 

najefektywniejszego modelu dostarczania takiego wsparcia. Mnogość i randomizacja dostępnych badań 

na temat samoopieki i ich rozbieżność może być dowodem na fakt że nie ma jednej metody dostarczania 

wsparcia, a różne modele mogą być równie efektywne. Dlatego ważne jest, aby organizacje i osoby 

wdrażające program samoopieki zawsze brały pod uwagę charakterystykę populacji i systemu, na 

podstawie których wybierana jest najefektywniejsza metoda wsparcia.   

 

Programy wspierające zarządzanie swoją chorobą u osób z cukrzycą konsekwentnie poprawiają wyniki 

leczenia oraz wskaźniki kontrolne, takie jak: HbA1c, cholesterol, ciśnienie krwi, kryzysy cukrzycowe. Szereg 

ewaluacji programów promujących edukację na temat cukrzycy wykazało poprawę kontroli nad 

poziomem HbA1c, BMI, ciśnienia krwi i cholesterolu. W programach wdrażanych systemowo, lekarze 

podstawowej opieki uzyskali zachęty finansowe, aby uczestniczyć w szkoleniach, umożliwiając im 

osiągnięcie standardowej edukacji w zakresie cukrzycy, w tym wsparcia samoopieki. (Taylor i inni, 2014) 

 

Meta-analiza Cochrane z 2013 wykazała ograniczoną 

efektywność komputerowych programów samoopieki dla 

osób cierpiących na cukrzyce (np. programy internetowe, 

aplikacje na telefonach). Zaobserwowano nieznaczne efekty w kontroli stężenia glukozy w krwi, przy czym 

efekt na poziom HbA1c był większy w grupie osób biorących udział w interwencjach wykorzystujących 

telefony komórkowe, w porównaniu z programami internetowymi w domach pacjentów. Nie znaleziono 

dowodów świadczących o korzyściach interwencji z wykorzystaniem programów komputerowych na inne 

wskaźniki biologiczne lub jakiekolwiek efekty kognitywne, behawioralne lub emocjonalne pacjentów z 

cukrzycą typu 2. (Pal, Eastwood, Michie, Farmer i Barnard, 2013) 

 

Samoopieka w przypadku 
cukrzycy ma udowodniony 

pozytywny wpływ na kontrole 
poziomu glukozy we krwi. 

Programy komputerowe i aplikacje 
mają ograniczoną skuteczność w 

samoopiece dla osób cierpiących na 
cukrzycę. 
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W zarządzaniu chorobą przez pacjenta w przypadku cukrzycy 

ważna jest również rola kontroli uzupełniających (follow-up). 

Udowodniono, że cotygodniowe, automatyczne wiadomości 

telefoniczne od pielęgniarki mają pozytywny wpływ na proces 

opieki, aktywność fizyczną i funkcjonalność, oraz nieznacznie lepsze wyniki metaboliczne (HbA1c, ciśnienie 

krwi, cholesterol). (Schillinger, Handley, Wang i Hammer, 2009) 

Poniżej przedstawiono wybrane przykładami wsparcia pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2. 

 

Model Stanforda oferuje program specjalnie stworzony dla osób z cukrzycą typu 2 zgodnie z zaleceniami 

Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Podczas programu, pacjenci uczą się technik radzenia 

sobie z symptomami cukrzycy, zmęczeniem, bólem, hiper/hipoglikemią, stresem oraz problemami 

emocjonalnymi, między innymi depresją, gniewem, frustracją i strachem. Innymi tematami szkolenia są: 

dobieranie ćwiczeń w celu utrzymania i poprawy wytrzymałości, zdrowe odżywianie i odpowiednie 

stosowanie leków. Uczestnicy programu są również szkoleni w zakresie komunikacji z klinicystami i w 

technikach wspomagających współpracę ze specjalistami ochrony zdrowia. Co tydzień, uczestnicy 

programu twarzą plany działań, dzielą się swoimi doświadczeniami oraz pomagają sobie nawzajem w 

przeprowadzaniu programu samoopieki.  

 

DECIDE (Decision-making Education for Choices in Diabetes Everyday) to program utworzony przez 

specjalistów z John Hopkins University, który w randomizowanych badaniach wykazał korzyści kliniczne i 

behawioralne u pacjentów z cukrzycą. DECIDE to narzędzie edukacyjne dostosowane do umiejętności i 

poziomu wiedzy pacjenta, które uczestnik programu wykonuje we własnym tempie. Program dostarczany 

jest przez lekarza personalnie lub przez platformę online. Składa się on z krótkiego modułu edukacji 

pacjenta oraz serii szkoleń w rozwiazywaniu problemów (problem-solving).  Celem programu jest 

poprawienie umiejętność zarządzania własną chorobą, podejmowanie decyzji oraz wspieranie w 

przestrzeganiu zachowań zdrowotnych.  Badania wykazały pozytywny wpływ programów DECIDE na 

wyniki kliniczne i behawioralne osób z cukrzycą typu 2. Największy wpływ na wyniki kliniczne i 

behawioralne spośród sposobów prowadzenia programu DECIDE, miał program samokształcenia (self-

study) (Fitzpatrick i inni, 2016). Program może być prowadzony personalnie przez personel medyczny lub 

poprzez aplikacje na telefonie, tablecie, czy komputerze pacjenta.  

 

Istotna rola kontroli 
uzupełniających (follow-up) 

 

https://www.selfmanagementresource.com/programs/small-group/diabetes-self-management/
https://www.johnshopkinssolutions.com/solution/decide-decision-making-education-for-choices-in-diabetes-everyday/
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Wykorzystanie nowej forum edukacji online, a mianowicie gier ‘spaced education’ (SE) w edukacji 

pacjentów na temat zarządzania własną choroba ma udowodniony pozytywny wpływ na poziom 

hemoglobiny A1c. Gry SE oparte są na psychologicznych zjawiskach: efekcie odstępu i efekcie testu, w celu 

poprawienia retencji informacji oraz zmiany zachowania pacjenta. Osobie grającej przedstawiane są 

przypadki, w odpowiednich odstępach czasu, po czym należy odpowiedzieć na pytania ich dotyczące, 

następnie przedstawiona jest prawidłowa odpowiedz i wyjaśnienie tematu. W randomizowanych 

badaniach z udziałem świadczeniodawców wykazano, że metodologia SE poprawia zdobywanie wiedzy, 

zwiększa retencję uczenia się przez okres do 2 lat i poprawia wyniki kliniczne.  

 

Możliwość rywalizacji między użytkownikami w grach SE znacznie zwiększa zaangażowanie wśród 

uczestników. Gry te mogą być również wykorzystywane przez klinicystów, co w rezultacie udowodnione 

jest poprawiać wyniki zdrowotne pacjentów. Gry SE online mogą być nowym podejściem do poprawy 

wyników wśród rozproszonych geograficznie pacjentów z cukrzycą i innymi chorobami przewlekłymi. 

Więcej na temat badania i gier SE w edukacji na temat zarządzania swoja chorobą: 

http://care.diabetesjournals.org/content/40/9/1218 

 

 

Przykładem aplikacji mobilnej pomagającej w zarządzaniu cukrzycą jest np. OnTrack Diabtes w Australii. 

OnTrack dostarcza informacji o cukrzycy typu 2; rekomendacje działań, aby lepiej zarządzać stanem 

zdrowia; wskazówki dotyczące budowania sieci wsparcia; wskazówki dotyczące prostych zmian stylu życia; 

oraz szczegółowe informacje o tym, gdzie uzyskać pomoc. Jednym z narzędzi wykorzystywanym w aplikacji 

są quizy na temat samoopieki w cukrzycy, przykładem jest Selfcare Quiz w którym pacjent odpowiadając 

na pytania ocenia swoje działania z zakresu zarządzania chorobą. Po czym, na podstawie wyników quizu, 

otrzymuje rekomendacje w jaki sposób poprawić swoje zachowanie.   

 

The Robert Wood Johnson Foundation w ramach Diabetes Initiative stworzyła podręcznik dla 

świadczeniodawców na temat wdrażania programów  samoopieki, a w szczególności interwencji 

wspierających pacjenta w radzeniu sobie z chorobą i negatywnymi emocjami. Podręcznik zawiera listę 

aktywności, które klinicysta może podjąć w ramach programów samoopiek. Zakres podejść mających 

wpływ na emocje pacjenta i ich wpływ na efektywności samoopieki jest szeroki, zaczynając od 

http://care.diabetesjournals.org/content/40/9/1218
https://www.ontrack.org.au/diabetes/
http://www.diabetesinitiative.org/support/documents/HealthyCopinginDiabetesFINAL9-9-09.pdf
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wykorzystania teorii poznawczo-behawioralnej, komunikacji (np. Ask Me 3), podejmowanie decyzji, grupy 

wsparcia, trening w zakresie aktywności fizycznej (np. Life Skills program) czy techniki mind-body,  

 

Program edukacyjny ‘Advancing Diabetes Self-management’ to przykład programu prowadzonego w USA 

w sieci przychodni POZ ‘Community Healthcare Center, Inc.’. Program został utworzony dla pacjentów 

zdiagnozowanych z cukrzycą typu 2, jako dodatkowa część działań w zarządzaniu chorobą. Program został 

stworzony przez centrum w odpowiedzi na małą efektywność programów edukacyjnych i programów 

samoopieki, wynikającą z różnic kulturowych, środowiskowych i socjoekonomicznych populacji. Głównym 

założeniem programu jest bliskie połączenie wytyczania celów w samoopiece z elastyczną, wszechstronną 

edukacją pacjenta, która może być dostarczana w grupie lub indywidulanie przez certyfikowanego 

edukatora cukrzycy (Certified Diabetes Educators). Interwencje wykorzystywane w programie są 

dostosowane do indywidualnych okoliczności i potrzeb pacjenta.  

 

Certified Diabetes Educators (CDEs) zapisuje pacjentów do programu na zasadzie skierowania 

zainteresowanych osób przez lekarza lub pielęgniarkę i przeprowadza wstępną, indywidualna ocena 

pacjenta w zakresie jego wiedzy na temat cukrzycy, sytuacji psychospołecznej, kulturowej i społecznej 

pacjenta, przeprowadza też wstępną identyfikację depresji. Pacjenci ze współistniejącą depresją są 

skierowani do programu behawioralnego prowadzonego przez terapeutę. Pacjenci bez problemów 

psychologicznych, mogli następnie zdecydować się wziąć udział w jednej z następujących czynności: 

indywidualne sesje edukacyjne, sesje grupowe, sesje aktywności fizycznej i kluby gotowania.  

 

Najważniejsze osiągnięcia programu to rozpoczęcie screeningu depresji u wszystkich chorych na cukrzycę, 

zintegrowanie usług w zakresie zdrowia behawioralnego i włączenie ich do programu samodzielnego 

zarządzania cukrzycą, poszerzenie roli pielęgniarek w przeglądzie i wsparciu realizacji celów w 

samodzielnym zarządzaniu chorobą, oraz opracowanie narzędzi do analizy celów i ich realizacji.  

 

Wraz ze zmianami w systemie w celu poprawy opieki klinicznej, programy cukrzycy i usługi w CHC 

poprawiły samopoczucie i jakość życia osób z cukrzycą. (Anderson i Christison-Lagay, 2008) 

 

Więcej informacji na temat programu oraz dostęp do materiałów (np. Six-Session Diabetes Self-

Management Curriculum, topics to be covered, patient flow chart, goal tracking tool, self-management 

file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/BeyondAskMe3-Communication.pdf
http://www.diabetesinitiative.org/programs/DICHC.html
http://www.diabetesinitiative.org/resources/tools/documents/18-CHC-TTM-SMGwithadherencescale-English-portrait_web_000.pdf
http://www.diabetesinitiative.org/resources/topics/documents/7-CHC-SelfManagementGoals-English-RWJ047915_resources_web.pdf
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form) wykorzystywanych w programie znajduje się na stronie 

http://www.diabetesinitiative.org/programs/DICHC.html . Dodatkowo, Diabetes Initiative zebrała 

narzędzia i materiały edukacyjne dla pacjentów z różnych źródeł i programów samoopieki zainicjowanych 

na terenie USA m.in. broszury na temat rzucenia palenia, ćwiczeń, diety, monitoringu poziomu cukru). Są 

one dostępne na stronie http://www.diabetesinitiative.org/resources/type/patientEdMaterials.html  

TuDiabetes to forum internetowe, gdzie osoby chore na cukrzycę lub ich bliscy mogą znaleźć informacje i 

wsparcie w działaniach, które pomogą im w zarządzaniu swoją chorobą. TuDiabetes polega na wpisach 

blogowych, wymianie pomysłów i doświadczeń na forum dyskusyjnym, oraz zebraniu informacji 

dotyczących zarządzania cukrzycą typu 1 i 2.  TuDiabetes jest program wdrażanym przez organizację 

Beyond Type 1, · która jest organizacją filantropijną wykorzystującą moc mediów społecznościowych i 

technologii w celu wsparcia osób chorujących na cukrzycę w codziennym życiu.  

Istnieje również wiele narzędzi, które wspomagają wymianę, analizę informacji na temat pacjenta chorego 

na cukrzycę na podstawie danych pompy insulinowej lub pomiarów glukozy we krwi. Przykładem takiego 

oprogramowania jest np. LifeBringer, SugarStats, TelCare.   

 

Narzędzia pomocne w komunikacji pacjent-lekarz oraz podejmowaniu decyzji to na przykład 

przygotowane przez MayoClinic, Diabetes Medication Decision Aid Cards. Mają one na celu wspomóc 

lekarza i pacjenta w podejmowaniu decyzji na temat terapii lekowej. Informacje zebrane z obecnie 

istniejących badań na temat leczenia cukrzycy podzielono na siedem części tematycznych, które mogą być 

interesujące dla pacjenta (np. wpływ na wagę, wymagane monitorowanie, wpływ na aktywność fizyczną, 

koszt leczenia, sposób dawkowania, skutki uboczne). Użycie kart podczas konsultacji jako narzędzia 

pomocniczego w dobraniu terapii lekowej, ułatwia lekarzowi zrozumienie potrzeb pacjenta, a w 

przypadku pacjentów zwiększa ich poziom wiedzy na temat poszczególnych terapii co skutkuje 

indywidualnym i świadomym dopasowaniem terapii do pacjenta. Badanie na temat narzędzi 

pomagających w podejmowaniu wspólnych decyzji wykazało, iż wykorzystanie Decison Aid Cards 

poprawiło wyniki decyzyjne, takie jak wiedza pacjenta oraz jego rola w podejmowaniu decyzji, bez 

istotnego wpływu na wyniki kliniczne. (Branda i inni, 2013) 

 

Narodowy Instytut Diabetologii i Chorób Układu pokarmowego i nerek w USA stworzył bibliotekę narzędzi 

pomocnych w zarządzaniu oraz prewencji cukrzycy typu 2. Znajduje się tam miedzy innymi: interaktywny 

http://www.diabetesinitiative.org/resources/topics/documents/7-CHC-SelfManagementGoals-English-RWJ047915_resources_web.pdf
http://www.diabetesinitiative.org/programs/DICHC.html
http://www.diabetesinitiative.org/resources/type/patientEdMaterials.html
http://www.tudiabetes.org/
http://www.lifebringer.com/
https://sugarstats.com/
http://telcare.com/
http://shareddecisions.mayoclinic.org/decision-aid-information/decision-aids-for-chronic-disease/diabetes-medication-management/
https://www.niddk.nih.gov/health-information/professionals/clinical-tools-patient-education-outreach?cs=ndep
https://www.niddk.nih.gov/health-information/professionals/clinical-tools-patient-education-outreach?cs=ndep
https://ndep.nih.gov/resources/diabetes-healthsense/make-a-plan.aspx
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plan działań dla pacjentów który można łatwo wydrukować i powiesić na lodowce; webinaria dla 

klinicystów z komunikacji z pacjentem chorym na cukrzyce; spersonalizowana lista leków, podręcznik jak 

stworzyć ‘pill card’ i dużo innych narzędzi dla pacjentów i świadczeniodawców w formie formularzy, video, 

prezentacji, testów.     

 

Istnieje niewiele dostępnych materiałów wspomagających zarzadzanie cukrzyca przez pacjenta w języku 

polskim. Większość materiałów skupia się na zapobieganiu zespołowi stopy cukrzycowej u osób chorych 

na cukrzyce. Przykładem takich materiałów są ulotki edukacyjne na temat stopy cukrzycowej, wskazówki 

postępowania dla pacjenta lub materiały dla lekarzy i pielęgniarek, które mają ułatwić przygotowanie 

pacjenta do samokontroli i samo-pielęgnacji stóp. Zostały one przygotowane przez producenta maści 

Flexitol we współpracy z Polską Federacją Edukacji w Diabetologii.   

 

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii zebrała również materiały oraz rekomendacje dotyczące 

diabetologii, w których znajdują się plan opieki, wytyczne komunikacji interpersonalnej, oraz zalecenia dla 

personelu w przygotowaniu pacjenta do samoopieki i samokontroli stóp.  

 

Firma Abbot Diabetes Care, produkująca gleukometry, udostępnia pacjentom na swojej stronie materiały, 

przygotowane w konsultacji ze specjalistami diabetologami dotyczące tematów związanych z samoopieką 

osób chorych na cukrzycę. Na przykład, materiały pomocne w samokontroli, czyli: dzienniczek 

samokontroli, informacje na temat częstotliwość i celu pomiarów wskaźników, 9 kroków prawidłowego 

pomiaru glikemii, 10 zdrowych nawyków pomocnych w walce z cukrzycą. Inne materiały dostępne na 

stronie firmy to wskazówki żywienia, przykładowe jadłospisy i przepisy dla cukrzyków, talerz zdrowego 

odżywiania, indeks glikemiczny, lista wymienników węglowodanowych, najczęstsze błędy żywieniowe 

pacjentów oraz quiz testujący wiedzę pacjenta na temat cukrzycy.  

 

Strona edukacyjna w języku polskim to na przykład OddajCukier.pl, zawiera ona informacje na temat 

cukrzycy, wizyty u diabetologa oraz leków, nie ma tam jednak informacji na temat zarządzania własną 

chorobą, ani możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami. Polski portal społecznościowy dla 

cukrzyków to CukrzycaPolska.  

 

https://ndep.nih.gov/resources/diabetes-healthsense/make-a-plan.aspx
https://www.niddk.nih.gov/health-information/professionals/clinical-tools-patient-education-outreach/plain-language-diabetes-messages-clear-simple
https://www.niddk.nih.gov/health-information/professionals/clinical-tools-patient-education-outreach/plain-language-diabetes-messages-clear-simple
http://www.safemedication.com/safemed/MyMedicineList/MyMedicineList_1.aspx
https://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/patients-consumers/diagnosis-treatment/treatments/pillcard/pillcard.pdf
https://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/patients-consumers/diagnosis-treatment/treatments/pillcard/pillcard.pdf
http://f.flexitoldlastop.pl/pdf/4_Flexitol_A5_ulotka_dla_pacjenta_1.pdf
http://f.flexitoldlastop.pl/pdf/5_Flexitol_Procedura_nr6_materialy_Flexitol.pdf
http://f.flexitoldlastop.pl/pdf/5_Flexitol_Procedura_nr6_materialy_Flexitol.pdf
http://www.pfed.org.pl/materia322y-pfed.html
http://xidoneo.pl/jak-zyc-z-cukrzyca/materialy-edukacyjne
http://xidoneo.pl/jak-zyc-z-cukrzyca/materialy-edukacyjne/materialy-samokontrola
http://xidoneo.pl/broszury/dzienniczek_samokontroli_cukrzyca_typu2.pdf
http://xidoneo.pl/broszury/dzienniczek_samokontroli_cukrzyca_typu2.pdf
http://xidoneo.pl/broszury/9-krokow-pomiaru.pdf
http://xidoneo.pl/broszury/9-krokow-pomiaru.pdf
http://xidoneo.pl/broszury/dziesiec_nawykow.pdf
http://xidoneo.pl/jak-zyc-z-cukrzyca/materialy-edukacyjne/materialy-prawidlowe-odzywianie
http://xidoneo.pl/broszury/talerz-zdrowego-zywienia.pdf
http://xidoneo.pl/broszury/talerz-zdrowego-zywienia.pdf
http://xidoneo.pl/broszury/indeks-glikemiczny.pdf
http://xidoneo.pl/broszury/wymienniki-weglowodanowe.pdf
http://xidoneo.pl/broszury/bledy-zywieniowe.pdf
http://xidoneo.pl/broszury/bledy-zywieniowe.pdf
http://xidoneo.pl/broszury/wiedza_o_cukrzycy.pdf
http://oddajcukier.pl/#!/strona-glowna
http://cukrzycapolska.pl/forum/forums/cukrzyca-typu-2/
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Nadciśnienie 

Meta-analiza dostępnych badań w nadciśnieniu 

wskazuje, że wsparcie w samoopiece w zakresie 

nadciśnienia może być dostarczane na wiele 

sposobów oraz przez różnych specjalistów z obszaru 

zdrowia. W szczególności w zakresie nadciśnienia 

zauważalny jest wpływ technologia na wsparcie w zarządzaniu swoja chorobą i może stać się coraz bardziej 

przydatnym narzędziem w przyszłości. 

 

Jest jednak jasne, że wsparcie w samoopiece przynosi najlepsze efekty, kiedy składa się ono ze złożonych 

działań. Inne dowody na poparcie działań dotyczących stylu życia i reżimu lekowego są niespójne. Nie 

istnieje jeden typ działań który jest efektywniejszy niż inne; może to być spowodowane faktem, że 

pojedyncze działanie nie jest tak efektywne jako działanie wspierające, lub z powodu niedostatku badań i 

dowodów w tym zakresie.  

 

W rutynowej opiece nad osobami z nadciśnieniem, 

programy wspierające samoopiekę wdrażane 

kompleksowo na wszystkich poziomach są efektywne w 

zmniejszeniu ciśnienia krwi pacjentów oraz odpowiedniego zażywania leków. (Taylor i inni, 2014)   

 

Program wdrażany przez Uniwersytet w Południowej Karolinie, The Smartphone Medication Adherence 

Stops Hypertension (SMASH) to program, w którym uczestnicy otrzymali elektroniczne podajniki z 

komorami do codziennego stosowania leków. Taca "MedMinder" została zaprogramowana tak, aby 

przypomnieć pacjentom kiedy mają przyjąć dawkę leku. Pierwszym przypomnieniem było migające 

światło, drugim przypomnieniem był głośnym dźwiękiem. Gdy pierwsze dwa przypomnienia nie zadziałały, 

pacjent otrzymał automatyczną wiadomość telefoniczną. Uczestnicy otrzymali również przenośny 

monitor ciśnienia krwi i monitorowali swoje ciśnienie co trzy dni. Pacjenci dostawali również 

spersonalizowane wiadomości motywacyjne na swojego smartphone, a lekarz zajmujący się pacjentem 

otrzymywał cotygodniowe zautomatyzowane raporty dotyczące przestrzegania dawkowania leków przez 

pacjentów i dane na temat ich poziomu ciśnienia krwi. 

 

Wsparcie w nadciśnieniu 
dostarczane jest poprzez różne 
narzędzia, między innymi nowe 

technologie. 

Najlepsze efekty mają działania 
wielowątkowe, skoordynowane i 

różnorodne. 

https://tachl.musc.edu/Projects.aspx
https://tachl.musc.edu/Projects.aspx
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Projekt zarzadzania i ewaluacji ciśnienie krwi w domu i online (Home BP) w Wielkiej Brytanii to program 

wykorzystujący komputer personalny pacjenta. Celem programu jest dostarczenie zestawu narzędzi 

wspierających kontrolę stanu zdrowia przez samego pacjenta, wsparcie behawioralne i porady dotyczące 

modyfikacji stylu życia. Inna interwencja oparta na telemedycynie i pielęgniarkach behawioralnych miała 

na celu zwiększenie samokontroli pacjentów w przyjmowaniu leków. Pielęgniarka zajmująca się 

pacjentami cierpiącymi na nadciśnienie i objętymi Medicaid, wykonywała spersonalizowane rozmowy 

telefoniczne z naciskiem na edukację zdrowotną, odpowiednie zażywanie leków, informacje na temat 

skutków ubocznych oraz poprawy dawkowania leków. Pielęgniarka została przeszkolona i była dodatkowo 

wspierana przez skrypt widoczny na ekranie jej komputera podczas każdej rozmowy. 

 

W Szanghaju, przeprowadzono natomiast program wsparcia samoopieki w małych grupach pacjentów 

(10-12 osób). Każde spotkania trwało 2,5 godziny i były prowadzone przez przeszkolonego lekarza, cały 

program trwał 5 tygodni. Plan szkolenia składał się z edukacji na temat nadciśnienia, trening w mierzeniu 

własnego ciśnienia, stawianie sobie celów oraz ich ewaluacji, diety, aktywności fizycznej, kalkulacji BMI, 

edukacja na temat leków i ich dawkowania etc. Pacjenci dostawali również podręcznik zarządzania swoją 

chorobą, w którym znajdowały się: informacje na temat ciśnienia krwi oraz wpływu stylu życia na chorobę, 

plan działań do wypełnienia, kalendarz pomiarów ciśnieni i  informacje na temat leków. Materiały w wersji 

angielskiej i chińskiej są dostępne od autora projektu Feng Xue.  

 

Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart Association - AHA) stworzyło również 

materiały dla pacjenta na temat mierzenia, monitorowania ciśnienia krwi, zmniejszenia ilość spożywanej 

soli, tabela pomiarów ciśnienie nią, działań które pacjent może podjąć , przepisy oraz konsekwencji 

wysokiego ciśnienia oraz wiele innych materiałów edukacyjnych. Przygotowano też listę pytań, które 

pacjent może zadać lekarzowi na temat swojego ciśnienie krwi. Aby użyć materiałów AHA trzeba spełnić 

podane warunki oraz uiścić odpowiednią opłatę. Warunki tłumaczenia, cennik i inne informacjie na temat 

wykorzystania materiałów przedstawione są na stronie AHA.  

 

BloodPressure UK to organizacja pozarządowa wspierające walkę z nadciśnieniem w UK. Na stronie można 

znaleźć broszury dla pacjenta informujące jak i dlaczego mierzyć ciśnienie krwi, dostarcza również 

możliwości dyskusji na forum, oraz broszurę informacyjna na temat wysokiego ciśnienia krwi (również w 

języku polskim).  

https://www.phc.ox.ac.uk/research/hypertension/management/home-bp
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3717688/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2412838/#!po=26.4706
http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@hcm/documents/downloadable/ucm_445846.pdf
http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@hcm/documents/downloadable/ucm_492922.pdf
http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@hcm/documents/downloadable/ucm_300625.pdf
http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@hcm/documents/downloadable/ucm_300625.pdf
http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@hcm/documents/downloadable/ucm_305157.pdf
http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@hcm/documents/downloadable/ucm_486661.pdf
https://recipes.heart.org/
http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@hcm/documents/downloadable/ucm_464947.pdf
http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@hcm/documents/downloadable/ucm_464947.pdf
http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@hcm/documents/downloadable/ucm_304909.pdf
http://www.heart.org/HEARTORG/General/Copyright-Permission-Guidelines_UCM_300404_Article.jsp#.WdOBicgjHcs
http://www.bloodpressureuk.org/BloodPressureandyou
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Strona Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oferuje podstawowe informacje na temat 

nadciśnienia, leczenia, monitorowania oraz wpływu stylu życia na chorobę. Niestety, znajduje się tam 

mało informacji co pacjent może sam zrobić, aby lepiej zarządzać własnym zdrowiem. Więcej praktycznych 

informacji na temat diety, aktywności fizycznej dla pacjenta znajduje się na stronie Medycyny Praktycznej, 

informacje te są przeznaczone jednak dla całej populacji.  

 

Astma i POChP 

Pomimo małej ilości badań na temat efektów wsparcia w samoopiece POChP, ogólne polepszenie 

standardów opieki ma pozytywny wpływ na wyniki procesu opieki. (Taylor i inni, 2014) Według Gadoury i 

innych (2005), programy samoopieki u pacjentów z POChP skutkują zmniejszeniem liczby krótko- i 

długoterminowych hospitalizacji tych pacjentów.  

 

Living Well with COPD program opiera się na partnerstwie publiczno-prywatnym między Montreal Chest 

Institute of the McGill University Health Centre, the Fonds de la Recherche en Santé du Québec 

Respiratory Health Network, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim Canada, GlaxoSmithKline, Johnson & 

Johnson, Novartis, Pfizer, the Canadian Lung Association, the Quebec Network for respiratory education 

(RQESR), pracownikami służby zdrowia oraz pacjentami w Kanadzie i poza nią. Program "Living Well with 

COPD" ma na celu pomóc lekarzom i pracownikom służby zdrowia w rozwijaniu partnerstwa z ich 

pacjentami, promując i wspierając samodzielne zarządzanie ich chorobą. U osób z chorobą przewlekłą, 

samoopieka stanowi cel sam w sobie, a nie tylko opcję leczenia. Celem programu jest przyjmowanie 

zdrowych zachowań i stylu życia oraz wypracowanie umiejętności niezbędnych do lepszego zarządzania 

swoją choroba przez pacjentów. Program składa się z obszernej edukacji pacjenta, prowadzonej podczas 

cotygodniowych, godzinnych wizyt przeszkolonych pracowników służby zdrowia (pielęgniarek, 

terapeutów oddechowych lub fizjoterapeutów) w domu pacjenta i trwa on 2 miesiące, co miesiąc 

wykonywane są też telefoniczne wizyty kontrolne (follow-up). Pozytywne efekty programów Living Well 

with COPD są obserwowalne po 2 latach od zakończenia programu. 

 

Materiały dydaktyczne użyte w programie składały się z flip-chart’u przeznaczonego dla edukatorów 

zdrowotnych; 7 modułów zawierające szczegółowe informacje na temat zarządzania POChP we wszystkich 

aspektach choroby; arkusze technik inhalacji; i plan działania. Materiały zostały napisane w jasnym, 

https://nadcisnienietetnicze.pl/dla_pacjentow/nadcisnienie_informacje/jak_obnizyc_cisnienie_tetnicze
https://nadcisnienie.mp.pl/informacje/dietaiwysilek/73394,dieta-wnadcisnieniu-tetniczym
http://www.livingwellwithcopd.com/
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prostym języku z przyjazną, optymistyczną grafiką. Program edukacyjny został opracowany na podstawie 

przeglądu literatury opartej na dowodach oraz opinii ekspertów medycznych, pacjentów i członków 

rodzin. Program jest w tym momencie używany w wielu państwach na świecie. Materiały oraz podręcznik 

wdrożenia programu dostępne są za darmo po zalogowaniu i mogą być wykorzystywane przez inne 

organizacje. Jednakże jest to odpowiedzialność wdrażającej organizacji, aby program zaadaptowany na 

podstawie kanadyjskiego przeszedł odpowiednią analizę i recenzje, oraz był zgodny z wytycznymi 

tłumaczenia i adaptacji.  

 

Wykorzystanie telemedycyny w samoopiece osób cierpiących na POChP powoduje zmniejszenie ryzyka 

hospitalizacji i wizyt na oddziale ratunkowym, nie zmienia jednak ryzyka śmierci. (McLean, i inni, 2012) 

Przykładem wykorzystania telemedycyny w zarządzaniu chorobą przez pacjenta jest stosowany przez 

Ayrshire & Arran, Medvivo's Home Pod. Umożliwia on monitorowanie wskaźników zdrowotnych 

związanych z POChP oraz niewydolnością serca. System ten składa się on z tabletu wykorzystującego 

system Windows lub Android, który jest podłączony do klinicznego systemu triage oraz urządzeń 

medycznych pacjenta poprzez Bluetooth lub USB. Pacjenci z niewydolnością serca otrzymali monitor 

ciśnienie krwi z funkcją blootooth oraz wagę z funkcja Bluetooth, które współdziałają z Home Pod. Interfejs 

użytkownika klinicznego (Clinical User Interface - CUI) jest oprogramowaniem do zarządzania pacjentem 

zainstalowanym na komputerze PC lub tablecie lekarza. Działa jak konsola zarządzająca, która współdziała 

z pacjentem oraz HomePod’em zapisując dane pacjenta, co pozwala na późniejsze dostosowanie leczenia, 

monitoring wskaźników oraz dopasowanie planu działań w samoopiece do potrzeb pacjenta. Zapis danych 

wspomaga również motywację pacjenta do działania i lepszego dbania o swoje zdrowie. Interwencja ta 

zmniejszyła koszt opieki o 40%, zredukowała liczbę wizyt u lekarza POZ o 26%, a wizyt w SOR o 70%. 

Dodatkowo, pacjenci raportowali lepsze samopoczucie, większe poczucie kontroli nad swoim stanem 

zdrowia i zmniejszenie stresu związanego z wizytami u lekarza lub w szpitalu. (NHS England) 

 

Telemedycyna może być wykorzystywana również w przypadku programów telerehabilitacji 

pulmonologicznej, przykładem jest projekt iTrain w Norwegii i Dani, gdzie testowano wpływ rehabilitacji 

osób z POChP z wykorzystaniem komunikacji na odległość. Pacjenci ćwiczyli we własnym domu na bieżni 

i mierzyli saturację krwi tlenem. Pacjent miał też dostęp do portalu z możliwością wglądu do własnych 

pomiarów, rozmowy z fizjoterapeutą w formie elektronicznej (np. chat) oraz przeprowadzania 

wideokonferencji z fizjoterapeutą za pośrednictwem tabletu podczas ćwiczenia. Pacjenci mieli też 

https://sctt.org.uk/programmes/home-and-mobile-monitoring/united4health-new/telehealth-enabled-service-delivery-models-overview/insight-technology-solutions-used-nhs-ayrshire-arran/
https://www.labwelfaretech.com/projects/itrain/?lang=en
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możliwość udziału w wideokonferencji z innymi osobami uczestniczącymi w projekcie podczas treningu 

domowego. Fizjoterapeuci biorący udział w projekcie współpracowali z pacjentami w celu opracowania 

zindywidualizowanego programu rehabilitacji. Program treningowy składał się z interwałów lub treningu 

utrwalającego na bieżni i ćwiczeń siłowych. Wyniki badania nie są jeszcze znane.  

 

Coaching w zakresie zdrowia (Health coaching) jest również wykorzystywany w przypadku pacjentów z 

POChP. Przykładem modelu coachingu w POChP jest teamlet Model. W tym modelu, wąski zespól który 

wykonuje coaching składa się z jednego lekarza i dwóch trenerów, którzy zajmują się indywidualnym 

pacjentem. Program składa się z czterech części, a mianowicie z: wizyty wstępnej trenera; wizyty lekarza i 

trenera; post-wizyty u trenera; oraz opieia trenera nad pacjentem między wizytami. Tematami 

poruszanymi na spotkaniach są: plan działań, przyjmowanie leków, zmiana w zachowaniu, nawigacja w 

systemie opieki zdrowotnej i pomoc w koordynacji opieki.  

 

COPD Foundation ma w swoich zasobach wiele materiałów edukacyjnych (mogą one być też 

przetłumaczone), które można kupić w określonej cenie. Przykładem takich materiałów są Slim Skinny 

Reference Guide, czyli seria 14-stronicowych podręczników dla pacjenta, który został zdiagnozowany z 

POChP. Każda broszura zawiera informacje na temat choroby oraz problemów, które pacjent może 

napotkać podczas radzenia sobie z chorobą, oraz metody które pomagają w jej zarządzaniu np. stres i 

metody radzenia sobie z nim. Celem podręcznika jest zapewnienie pacjentom informacji mających na celu 

podniesienia jakości życia w chorobie.  

 

COPD360social.org to forum społecznościowe, gdzie pacjenci chorujący na POChP mogą dzielić się swoimi 

doświadczeniami oraz informacjami na temat choroby. Prowadzone przez COPD Foundation.  

 

Asthma UK przygotowała broszurę z planem działania dla osób cierpiących na astmę. Plan działań jest 

współtworzony przez pacjenta oraz lekarza lub pielęgniarkę. Wypełniony plan zawiera informacje na 

temat zażywania leków, flow-chart z działaniami które pacjent ma podjąć w razie pogorszenia stanu 

zdrowia, kontakt do lekarza i pielęgniarki zajmujących się przypadkiem. Dostępne są również broszury 

edukacyjne dla pacjentów na temat życia z astmą. Wszystkie formularze i materiały Asthma UK są 

dostępne za małą oplata.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2988157/
http://www.med.umich.edu/1info/FHP/practiceguides/copd/SSRG.2012.pdf
http://www.med.umich.edu/1info/FHP/practiceguides/copd/SSRG.2012.pdf
https://www.copdfoundation.org/COPD360social/Community/Activity-Feed.aspx
https://www.asthma.org.uk/globalassets/health-advice/resources/adults/adult-asthma-action-plan.pdf
https://www.asthma.org.uk/globalassets/health-advice/resources/adults/live-well-with-asthma-booklet.pdf
https://www.asthma.org.uk/globalassets/health-advice/resources/adults/live-well-with-asthma-booklet.pdf
https://www.asthma.org.uk/globalassets/health-advice/resources/orderformfs.pdf
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Przykładem szkolenia profesjonalistów we wsparciu pacjentów w zarządzaniu chorobą jest Fundacja 

Asthma Australia, która oferuje profesjonalistom szkolenia z zakresu zarządzania pacjentem z astmą z 

bardzo mocnym naciskiem na edukację pacjenta lub sesje edukacyjne dla profesjonalistów – szkolenia 

‘helping others live well with asthma’, których głównym celem jest przedstawienie najnowszych 

wiadomości z tematu zarządzania astmą, perspektywy pacjenta oraz jego edukacji.  

 

Choroba niedokrwienna serca  

W meta-analizie programów wsparcia samoopieki dla choroby niedokrwiennej serca stwierdzono istotny 

statystycznie spadek śmiertelności i re-hospitalizacji po wdrożeniu programów ćwiczeń (w tym 

rehabilitacji kardiologicznej). Istnieją dowody, że programy edukacji pacjenta są związane z poprawą 

efektów pośrednich, takich jak zaprzestanie palenia i zmniejszone ciśnienie krwi, ale nie ma pewności co 

do tego, jak długo po zakończeniu programu te efekty się utrzymują. Porównanie rehabilitacji 

kardiologicznych odbywających się w domu przy pomocy narzędzi IT, a interwencji w ośrodku 

rehabilitacyjnym wykazało takie same efekty w obu przypadkach. (Health Information and Quality 

Authority, 2015) 

 

Podsumowując, brak jest programów i badań na temat 

samoopieki w zakresie choroby niedokrwiennej serca. Każda 

z metod aktywacji i edukacji pacjenta w celu zwiększenia jego 

skuteczności w zarządzaniu własną chorobą może być 

aplikowana u osób cierpiących na chorobę wieńcową np. Stanford program, Flinders program, metody 

wsparcia w aktywności fizycznej i diecie. Wiele materiałów wspomagających klinicystę i pacjenta znajduje 

się na stronie Heart Foundation. Są to informacje głównie na temat innych dolegliwości, lecz mogą one 

być zaadaptowane do potrzeb pacjentów cierpiących na chorobę wieńcową.  

Przykładem materiałów dla pacjentów z chorobą niedokrwienną serca może by podręcznik przygotowany 

przez Australijskiego ubezpieczyciela BUPA. BUPA prowadzi programy samoopieki dla swojej populacji, w 

związku z tym przygotowano podręczniki na temat zarządzania swoją chorobą. Podręcznik zawiera 

niezbędne informacje na temat choroby i radzenia sobie z nią. Jeden z podręczników skupia się na 

chorobie niedokrwiennej serca.  

 

Programy ćwiczeń, wsparcie 
rzucenia palenia czy edukacja 
przynoszą znaczne korzyści w 

polepszaniu zdrowia pacjenta. 

https://www.asthmaaustralia.org.au/nsw/education-and-training/i-am-a-health-professional/health-professional-education-online
https://www.asthmaaustralia.org.au/nsw/education-and-training/i-am-a-health-professional/health-professional-education-online
https://www.asthmaaustralia.org.au/nsw/education-and-training/i-am-a-health-professional/helping-others-live-well-with-asthma-workshop
https://www.asthmaaustralia.org.au/nsw/education-and-training/i-am-a-health-professional/helping-others-live-well-with-asthma-workshop
http://www.heartonline.org.au/resources/documents-and-links#medications
http://www.bupa.com.au/staticfiles/BupaP3/Health%20and%20Wellness/MediaFiles/PDFs/9622-10-11S%20-%20CAD%2022pp%20DL%20%28WEB%20READY%29.pdf
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Interwencja Text4Heart - mHealth w Nowej Zelandii wykorzystuje, jako dodatek do standardowej 

rehabilitacji kardiologicznej, motywujące wiadomości tekstowe SMS oraz dostęp do strony internetowej 

z dodatkowymi informacjami. Informacje przekazywane pacjentom były przygotowane wcześniej i 

skupiały się na informacjach o leczeniu, aktywności fizycznej, zmian trybu życia, diety, redukcji spożycia 

alkoholu, zmniejszenia poziomu stresu. Interwencja trwa 24 tygodnie.  

 

Wsparcie w zarządzaniu własną chorobą u osób z chorobą niedokrwienna serca nie powinno być 

ograniczone do wsparcia w zmianie zachowań pacjenta, bardzo ważną częścią jest też wsparcie 

emocjonalne. 

 

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne założyło stronę internetowa dla pacjentów z niewydolnością serca 

„słabe serce.pl” która zawiera informacje na temat niewydolność serca, objawów i powikłań, radzenia 

sobie z choroba. Na stronie znajdują się też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez pacjentów, 

wraz z możliwością zadania pytania, na które pacjent nie znalazł odpowiedzi w serwisie. Znajdują się tam 

również zalecenia co do diety, aktywności fizycznej i seksualnej, oraz informacje na temat samokontroli i 

ważnych wskaźników. Dostępny do pobrania paszport pacjenta z niewydolnością serca zawiera 

podsumowanie najważniejszych informacji na temat choroby i dzienniczek samokontroli do wypełnienia 

przez pacjenta.  

 

‘Pamiętaj o sercu’ to strona Instytutu Kardiologii, na której można znaleźć informacje na temat profilaktyki 

chorób serca w postaci 7 dobrych rad prof. Kardio, czyli poradnika profilaktyki kardiologicznej w formie 

krótkich informacji na temat czynników ryzyka. Na stronie znaleźć można też odpowiedzi na najczęściej 

zadawane pytania, informacje na temat diety dla osób z niewydolnością serca czy nadciśnieniem (wraz z 

przykładowymi przepisami) oraz testy sprawdzające m.in. motywację osoby do zaprzestania palenia, test 

uzależnienia od tytoniu, kalkulator ryzyka zawału serca, kalkulator BMI, oraz test na czynniki ryzyka chorób 

serca.  

 

Choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych 

Dowody o słabej lub średniej jakość wskazują, że programy samoopieki skupione na edukacji przynoszą 

niewielkie lub małe korzyści u osób ze zwyrodnieniem stawów. Pewnym jest jednak fakt, że nie powodują 

one szkody. W porównaniu ze zwykłą opieką, programy te mogą nieznacznie poprawić umiejętności 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4015816/
http://slabeserce.pl/
http://slabeserce.pl/files/pdf/paszport_pacjenta.pdf
http://www.pamietajosercu.pl/
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zarzadzania choroba, bólem i objawami, chociaż korzyści te mają mało prawdopodobne znaczenie 

kliniczne. (Kroon i inni, 2014) 

 

Arthritis New Zealand stworzyło między innymi podręcznik z ćwiczeniami dla osób cierpiący na 

zwyrodnienie stawów. Innymi narzędziami są również filmy video lub nagrania audio z ćwiczeniami, 

informacje na temat odżywiania,  broszura informacyjna na temat zwyrodnienia stów obwodowych.  

 

Arthritis NZ wraz z Ministerstwem Zdrowia wprowadziło też cyfrowy program wsparcia w samoopiece 

‘Managing Osteo Arthritis’ Program ten wspiera, edukuje i pomaga osobom z łagodnym lub 

umiarkowanym zwyrodnieniem stawów, aby pacjenci mogli lepiej zarządzać swoim stanem, poprawiać 

funkcjonowanie fizyczne i ogólną jakość życia. Osoby biorące udział w programie będą mogły 

komunikować się z innymi osobami, dzielić się doświadczeniami i wspierać się nawzajem w prywatnej i 

bezpiecznej społeczności wzajemnej pomocy. Mają oni również dostęp do osobistego trenera zdrowia 

(health coach) oraz szeregu ciekawych i wiarygodnych materiałów. Program obejmuje moduły 

samoopieki, które koncentrują się na zarządzaniu bólu, zwiększaniu aktywności fizycznej, zdrowym 

odżywianiu i ogólnym samopoczuciu fizycznym i emocjonalnym. Obejmuje również ustalanie celów, 

śledzenie stanu zdrowia i wsparcie społeczne. MOA zostanie dostarczona przez platformy internetowe i 

mobilne, co pozwala uczestnikom na uczestnictwo w projekcie i otrzymywać wsparcie z dowolnego 

miejsca w każdej chwili pod warunkiem, że mają dostęp do Internetu. 

 

Szwedzki program wsparcia samoopieki u osób ze zwyrodnieniem stawów nazywa się Better Care for 

Osteoarthritis Patients (BOA) i oferowany jest w partnerstwie ze Szwedzkim Towarzystwem 

Osteoarthritis. Głównym celem jest edukacja oraz wsparcie pacjenta w ćwiczeniach oraz kontrola wagi.  

Od rozpoczęcie programu w 2008 roku do stycznia 2017 z programu skorzystało 7500 pacjentów,  

 

MyJoint Plan to program internetowy wykorzystywany w Australii w celu pomocy pacjentom ze 

zwyrodnieniem stawów. Program ten pomaga pacjentom w stworzeniu planu działań w zarządzaniu 

chorobą oraz jego przestrzeganiu. Portal umożliwia również komunikację z profesjonalistami i innymi 

osobami cierpiącymi na tą samą chorobę.   

  

https://www.arthritis.org.nz/wp-content/uploads/2014/03/ARTHRITIS-NZ-Exercise-Book-Nov-2011-FINAL-WEB.pdf
https://www.arthritis.org.nz/wp-content/uploads/2014/03/Diet-DLE-Brochure-LR.pdf
https://www.arthritis.org.nz/pdfs/brochures/Osteo.pdf
https://www.melonhealth.com/announcements/2016/11/14/moa.html
https://boa.registercentrum.se/boa-in-english/better-management-of-patients-with-osteoarthritis-boa/p/By_o8GxVg
https://boa.registercentrum.se/boa-in-english/better-management-of-patients-with-osteoarthritis-boa/p/By_o8GxVg
https://www.myjointpain.org.au/
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Zespoły bólowe kręgosłupa  

Istnieje mało dowodów na wykorzystanie programów edukacyjnych we wsparciu samoopieki osób z 

bólem pleców. Jednakże, biorąc pod uwagę wysoką liczbę osób cierpiących na chroniczny ból pleców, 

konieczność samodzielnego zarządzania wydaje się być oczywista.  Porady i edukacja oraz informacja na 

temat programów ćwiczeń wydaje się najlepszym sposobem na wsparcie zarzadzania chorobą u osób z 

bólem kręgosłupa. (May, 2010) Wyniki jednego badania na temat bólu kręgosłupa i wsparcia w 

samoopiece wskazują, iż programy oparte na podejściu poznawczo-behawioralnym, szkolenie pacjentów 

w radzeniu sobie z chronicznym bólem pleców oraz zminimalizowaniem jego efektów na życie codzienne, 

miało pozytywny efekt na zdolności funkcjonalne, skuteczność w radzeniu sobie z bólem oraz jakość życia 

(QoL). (Taylor i inni, 2014)  

 

Wsparcie pacjentów w zarządzaniu bólem kręgosłupa może być prowadzone poprzez użycie Modelu 

Stanforda dla osób z bólem chronicznym. Program jest przeprowadzany na tych samych zasadach co inne 

programu modelu Stanforda. Tematy podejmowane podczas spotkań to techniki radzenia sobie z takimi 

problemami jak frustracja, zmęczenie, izolacja i złe samopoczucie. Trening w zakresie odpowiednich 

ćwiczeń pozwalających na utrzymanie i poprawę wytrzymałości, i elastyczności mięśni; odpowiedniego 

stosowania leków; komunikacji z rodziną, przyjaciółmi i pracownikami służby zdrowia; odżywiania, 

stymulowania aktywności i odpoczynku, oraz oceny dostępnego leczenia. 

 

Program internetowy FitBack to program online, który zapewnia dorosłym osobom cierpiącym na ból 

kręgosłupa, szkolenia i strategie behawioralne w celu zarządzania bólem i zapobiegania przyszłym 

epizodom bólu. Aplikacja FitBack jest kompatybilna z wieloma urządzeniami (telefon komórkowy, tablet, 

komputer) i została opracowana w porozumieniu z zespołem specjalistów. Zalecane czynności zostały 

wybrane w ten sposób, aby umożliwić pacjentom ich bezpieczne wykonywanie w domu, przy minimalnym 

sprzęcie i bez nadzoru. Interwencja ta opiera się na podejściu poznawczo-behawioralnym. Poprzez 

narzędzia monitorowania bólu i aktywności przez samego pacjenta, oraz informacje tekstowe i wideo, 

FitBack pomaga osobom cierpiącym na ból pleców zaplanowanie własnego podejścia do zarządzania 

chorobą i jej prewencji. W wiadomościach tekstowych i wideo zawarte są informacje na temat samoopieki 

według typu pracy danej osoby (siedzący, stojący, prowadzący pojazd, podnoszących).  

 

https://www.selfmanagementresource.com/programs/small-group/chronic-pain-self-management
https://www.selfmanagementresource.com/programs/small-group/chronic-pain-self-management
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4296097/#!po=70.0000
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 FitBack (firmy ORCA) ma na celu zachęcenie użytkowników do przyjęcia odpowiednich zachowań w 

zakresie radzenia sobie z bólem. Użytkownicy otrzymują cotygodniowe wiadomości e-mail z 

komunikatami o działaniach w samoopiece przypominającym o programie. Podczas każdego otwarcia 

aplikacji, użytkownik zachęcany jest do zapisania aktualnego poziomu bólu pleców przy użyciu 10-

punktowj skali "bólu" (Wg. skali bólu Wonga Bakera). FitBack zapewnia użytkownikom proste wykresy 7-

dniowe i 30-dniowe w celu zidentyfikowania tendencji w poziomie bólu w powiązaniu z kategorią 

aktywności. W badaniach, użycie FitBack przyniosło pozytywne efekty w zakresie czynników fizycznych, 

behawioralnych i treningowych po 4 miesiącach obserwacji. (Irvine i inni, 2015) 

 

Holenderski program "Real Health" oparty jest na zasadach poznawczo-behawioralnych i posiada 

holistyczne, multidyscyplinarne podejście bio-psycho-społeczne w kierunku szkolenia pacjentów z 

chronicznym bólem dolnych partii kręgosłupa. Pacjenci wykonują około 100 godzin treningu poznawczo-

behawioralnego. Program obejmuje dwutygodniowe zajęcia w grupie w podejściu "24-godzinnego 

hotelu" oraz dwa dni interwencji kontrolnej (follow-up) w ciągu roku. Zabiegi te zapewniają wyraźne 

korzyści dla pacjentów, w tym zmniejszenie bólu, stresu emocjonalnego, niepełnosprawności. (van Hooff 

i inni, 2010) 

 

Demencja/Alzheimer  

Udowodnione jest że zdrowy tryb życia, aktywność, ćwiczenia mózgu (brain-fitness) i dieta, która dobrze 

wpływa na serce i krążenie (np. DASH diet lub Meditereanan Diet) mają pozytywny efekt na pacjentów z 

Alzheimerem. (Alzheimer's Association, 2017) Należy jednak pamiętać o tym, że programy samoopieki u 

osób cierpiących jednocześnie na choroby przewlekłe i demencję, mogą przynosić o wiele mniejsze 

korzyści niż w przypadku pacjentów bez zaburzeń funkcji poznawczych. Dlatego bardzo ważne jest, aby 

osoba prowadząca taki program (lekarz, pielęgniarka itp.) rozpoznała oznaki choroby zaburzającej funkcje 

poznawcze. (Ibrahim i inni, 2017) Przykładem narzędzia wspomagającego samoopiekę nad osobami z 

demencją i inną choroba przewlekłą jest Inicjatywa Fight Alzhaimer Save Australia, gdzie można znaleźć 

podręczniki dla pracowników socjalnych na temat opieki nad pacjentem z demencja i inna choroba np. 

cukrzyca.  

 

Lekarz rodzinny jest w większości przypadków pierwszym kontaktem z osobą z oznakami demencji, 

dlatego też identyfikacja oraz ujawnienie choroby powinno dziać się na poziomie POZ. Dodatkowo, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4296097/#!po=70.0000
http://www.orcasinc.com/about-us/
https://rde.maartenskliniek.nl/publications/
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pierwsze informacje na temat radzenia sobie z chorobą, również na temat samoopieki, powinny być 

przekazywane pacjentowi oraz jego opiekunom przez lekarza POZ. (Mountain, 2006) 

 

Terapia zajęciowa jest bardzo ważną częścią opieki na chorymi na demencje. Udowodniono, iż 

rehabilitacja funkcjonalna wraz z grupową terapią zajęciową wzbogaconą o dodatkowe zajęcia z treningu 

pamięciowego, zajęcia usprawniająca funkcje sensorowo-motoryczne oraz aktywności promujące 

samoopiekę ma pozytywny wpływa na ogólne samopoczucie pacjentów, ich funkcje poznawcze oraz 

zmniejszenie objawów choroby. (Bach, Bach, Bohmer, Fruhwald i Grilic, 1995). Istnieje dowód na 

pozytywny wpływ domowej terapii zajęciowej (home-based occupation therapy) na zarówno opiekunów 

jak i na osoby cierpiące na demencje w zakresie codziennych aktywności (ADLs) (Gitlin, Corcoran, Winter, 

Boyce i Hauck, 2001) 

 

Self-maintanance therapy wdrażane w Niemczech wśród pacjentów z demencją. Metoda przeznaczona 

jest dla pacjentów i ich opiekunów. Na terapię składa się: wsparcie psychoterapeutyczne, szkolenie w 

samoświadomości, ułatwienie wykonywania codziennych czynności i walidacja komunikacji w opiece nad 

osoba chorą. (Romero, 2004) 

 

The Chronic Care Networks for Alzheimer’s Disease Model (Coon i inni, 2004) to model opieki nad osobami 

cierpiącymi na chorobę Alzheimera, który składa się z 4 komponentów:  

1) Identyfikacja osób z możliwym wskazaniem demencji, czyli dwufazowy proces identyfikacji 

pacjentów: Krok 1: użycie wyzwalaczy ‘triggers’ przez świadczeniodawcę; Krok 2: Ankieta rodzinna  

2) Dalsza diagnostyka choroby na poziomie pacjenta, m.in. badanie funkcji motorycznych, historia 

choroby, testy laboratoryjne, testy stanu psychicznego, techniki obrazowania.  

3) Zarządzanie opieką na podstawie planu opieki podzielonego na trzy okresy: początkowa 

identyfikacja, monitorowanie i leczenie, koniec życia. Plany opieki pokrywają 6 komponentów m.in. 

leczenie farmaceutyczne, dieta.  

4) Identyfikacja celów i wsparcie dla opiekunów w zależności od fazy opieki nad chorym. Rozpoznanie 

opiekunów i rodziny osoby chorej jako główne źródło opieki i pomocy Dual Track of Support  

 

Alzheimer Knowledge Exchange i CDRAKE ‘Community Practice’ stworzył BrainXchange network, jest to 

grupa zaangażowanych osób, która zobowiązała się dzielić wiedzą i doświadczeniami związanymi z 

https://www.researchgate.net/publication/261618255_Self-maintenance_therapy_in_Alzheimer's_disease
file:///C:/Users/WB504738/OneDrive%20-%20WBG/Self-management%20Support%20-%20Resources/Tools-for-Early-Identification-Assessment-and-Treatment%20Dementia.pdf
http://brainxchange.ca/Public/Who-We-Are/Our-History.aspx
http://brainxchange.ca/Public/Who-We-Are/Our-History.aspx
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interwencjami w zakresie samoopieki w demencji. Ma to na celu zwiększenie przepływu wiedzy na ten 

temat, wprowadzanie i przystosowanie nowych programów do nowych wyzwań oraz wpływ na 

decydentów i ich zaangażowanie w opiekę nad osobami z demencją. 

 

MAREP w Kanadzie prowadzi innowacyjny program dotyczący partnerstwa stron w podejmowaniu decyzji 

dotyczących opieki nad osobami z demencją ‘Authentic partnership’. Program składa się z narzędzia online 

Living with Dementia web tool, inicjatyw przyjaznym osobom starszym, serii podręczników ‘on nas dla 

was’ (by us for us series of guides) oraz podręcznika organizacji forum dla osób z demencją (dostępny za 

opłatą).  

 

Program Memory Clinic składający się z ośmiu 90 minutowych sesji grupowych (maksymalnie 7 osób) dla 

osób we wczesnym stadium demencji, prowadzone jest przez 2 profesjonalistów z Memory Clinic. 

Opiekunowie osób z demencją są zaproszeni na pierwszą i ostatnią sesję. Każde spotkanie poświęcone 

jest innym tematom, pacjenci dostają też książeczkę, w której opisane są każde zajęcia i dostępne jest 

miejsce na notatki. Tematy sesji to między innymi: jak być zdrowym, jak ćwiczyć pamięć, hobby, 

aktywności społeczne, jak zdobywać narzędzia i wiedze na temat choroby. Badanie oparte na tej 

interwencji wstępnie potwierdziły hipotezę pozytywnego efektu programu samoopieki na osoby we 

wczesnym stadium demencji. Niewielka poprawa została zaobserwowany w skuteczności pacjentów, a 

także raportowanej przez pacjentów niezależności, promowaniu wsparcia społecznego, dyseminacji 

informacji i wsparciu personelu medycznego. (Quinn i inni, 2016) Pomoc i porady dawana opiekunom i 

pacjentom muszą być oparte na indywidualnych faktach z życia rodziny i osób w otoczeniu tzw. 

mikrokultury i dostosowane tak, aby ta pomoc była wykorzystana w jak najlepszy sposób w danej sytuacji. 

 

Informacje dla pacjentów, rodziny, świadczeniodawców dostępne są między innymi na stronie 

australijskiej inicjatywy ‘Fight Dementia’. Materiały tam dostępne to na przykład narzędzie do planowania 

dawek leków lub opieki oraz działań mających na celu poprawę funkcji kognitywnych pacjenta.   

 

Podręcznik dla profesjonalistów opiekujących się osobami z demencją na temat rehabilitacji poznawczej i 

rehabilitacji pamięci został stworzony przez Towarzystwo Alzheimera w Irlandii i Uniwersytet w Dublinie. 

Podręcznik zawiera opisy i instrukcje interwencji i technik używanych w rehabilitacji kognitywnej.  

 

http://healthy.uwaterloo.ca/livingwithdementia/
file:///C:/Users/WB504738/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.fightdementia.org.au
http://www.alzheimer.ie/Alzheimer/media/SiteMedia/Services/Cognitive-Rehabilitation-Manual_1.pdf?ext=.pdf
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Zachęty w programach samoopieki 

Jedną z możliwych barier, która może przeszkodzić we wdrożeniu efektywnego programu samoopieki jest 

brak motywacji pacjenta do brania udziału w takim programie lub do zmiany swojego zachowania. Brak 

zaangażowania pacjenta może skutkować brakiem przestrzegania zaleceń lub nieprawidłowego ich 

stosowania, co w efekcie ma wpływ na finalne skutki programu. Głównym czynnikiem zaangażowania 

pacjenta w program jest jego motywacja, która może być wewnętrzna lub zewnętrzna, przy czym ta 

pierwsza polega na satysfakcji pacjenta z wykonywania danej czynności i jej efektów, a druga jest 

stymulowana zachętami zewnętrznymi takimi jak kary lub 

zachęty.  

 

 

Najbardziej popularną metodą motywacji pacjenta do zmiany swojego zachowania lub brania udziału w 

programach jest zachęta materialna (bony, kupony), a najczęściej finansowa wykorzystująca zasady 

ekonomii behawioralnej. Badania na ten temat ukazują pozytywny wpływ zachęt finansowych na zmianę 

zachowań pacjenta oraz przestrzegania zaleceń profesjonalistów (Giuffrida i Torgerson, 1997) Zachęty 

finansowe mogą być wprowadzane w formie zysku, straty lub loterii. W badaniu Patel et al. (2016) zachęty 

wdrażane w formie straty były najbardziej efektywne spośród ww. sposobów. Dlatego, we wdrażaniu 

programu wykorzystującego zachęty należy zwrócić szczególną uwagę na typ i projekt takiej zachęty. 

(Patel i inni, 2016) 

 

Istnieją różne typy programów zachęcających (incentive programs), mogą one nagradzać wyniki finalne 

pacjenta (np. HbA1c, BMI, rzucenie palenia), zmiany wynikające z podjęcia działań na rzecz zdrowego 

trybu życia (np. zmiana w wadze), lub zaangażowanie w proces zmiany (np. uczestnictwo w spotkaniach, 

monitorowanie i raportowanie wyników). Pierwsze dwa typy programów mogą faworyzować pewnego 

typu pacjentów, którzy łatwiej osiągają pożądane wyniki, natomiast trzeci typ zachęt nagradzający 

zaangażowanie w proces jest najbardziej obiektywnym. (Blondon, 2015) Wstępne badania potwierdzają, 

że ten typ programu jest bardziej efektywny niż programy oparte na wynikach. (Deci, Koestner i Ryan, 

1999) 

 

Ankieta przeprowadzano wśród amerykańskich pacjentów chorujących na cukrzycę udowodniła, iż 

większość osób jest pozytywnie nastawiona na zachęty finansowe (96% respondentów), 60% było 

Zaangażowanie pacjenta 
kluczem do sukcesu. 
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zainteresowanych zachętami niefinansowymi, a 72% samo-nagradzaniem, czyli nagradzaniem samego 

siebie po osiągnieciu danego celu. Efektywność takich programów może się różnić w zależności od 

postrzeganej trudności zmiany zachowań, jednak stawki które respondenci raportowali jako motywujące 

nie były wygórowane. Do stracenia 2,27kg oraz utrzymania tej zmiany przez rok motywowało 

respondentów 928 PLN (258 USD), a do 6.8 kg – 2 563 PLN (713 USD). (Blondon, 2015) Osoby biorące 

udział w programach mających na celu zrzucenie wagi pozytywniej przyjmowały zachęty w formie bonów 

na zakupy spożywcze, niż gotówkę lub bony na produkty luksusowe. Bony na zdrową żywność były 

szczególnie dobrze przyjmowane przez osoby w programie, ponieważ były one postrzegane jako forma 

wsparcia i leczenia otyłości, a nie jako nagroda za udział w programie.  (Promberger, Dolan i Marteau, 

2012) 

 

Zachęty finansowe są również pomocne w programach rzucenie palenia, ich efektywność została 

wykazana w przypadku całej populacji palaczy jak i osób chorych na choroby płuc, cierpiących na choroby 

psychiczne, oraz innych grup. (Sigmon i Patrick, 2012)  Pomimo udowodnionej skuteczności zachęt 

finansowych, standardowe leczenie uzależnienia od nikotyny jest bardziej akceptowalne niż zachęty 

gotówkowe w takich programu.    

 

Przykładem programu zachęt, który ma na celu poprawę zdrowia całej populacji jest program Vitality z 

Republiki Południowej Afryki wdrażany przez firmę ubezpieczeniową Discovery. Program polega na 

zbieraniu punktów za prozdrowotne zachowanie (takie jak badania profilaktyczne, aktywność fizyczna, 

zdrowe jedzenie) oraz zniżek na produkty jak zdrowa żywność, sprzęt sportowy etc. W efekcie, zebrane 

punkty odpowiadają poziomom Vitality (Vitality status), na bazie których dana osoba jest nagradzana w 

formie np. zniżki na loty, wakacje. Miesięczna składka za członkostwo w programie to około 58 zł.  

 

Sam fakt możliwości wzięcia udziału w darmowym programie, który ma na celu poprawę stanu zdrowia 

pacjenta jest motywacją samą w sobie do zaangażowania się w działania programu. Zachęty finansowe 

spotykają się z negatywna opinią za czym stoi argument, iż zachęty finansowe zmniejszają lub pozbywają 

pacjenta motywacji wewnętrznej. Badanie Hibbard i Greena udowodniło jednak brak wpływu motywacji 

zewnętrznej w formie finansowej na poziom motywacji wewnętrznej, a wręcz zauważono zwiększoną 

aktywność pacjenta w programach wykorzystujących zachęty. (Hibbard i Greene, 2014)  

 

https://www.discovery.co.za/vitality/join-today
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Mimo wielu badan wykazujących efektywność zachęt finansowych w programach rzucania palenia, 

spadku wagi czy przyjmowania leków, naukowcy nie doszli do konsensusu co do ich efektywności w 

przypadku wrażliwych populacji, na przykład osób chorych przewlekle, nieubezpieczonych lub 

mieszkających na obszarach wiejskich. (Kranker, 2017)  
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