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Wstęp

W roku 2002 Europejski Oddział Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych
(WONCA Europe), którego pełnoprawnym członkiem od 1996 roku jest Kolegium
Lekarzy Rodzinnych w Polsce, przyjął nową deﬁnicję dyscypliny, jaką jest
medycyna rodzinna. Poprzednia, pochodząca z 1974 roku i opracowana przez
Grupę Leeuwenhorst, traci na aktualności wraz ze zmianami zachodzącymi
w społeczeństwach naszego kontynentu i systemach opieki zdrowotnej.
Nowe ujęcie pryncypiów dyscypliny zmusiło do nowego spojrzenia na
zasady jej nauczania. Europejska Akademia Nauczycieli Medycyny Rodzinnej
(EURACT) podjęła prace nad ich określeniem. W efekcie długotrwałego
i złożonego procesu powstał dokument zatytułowany EURACT Educational
Agenda, który formalnie został zaakceptowany w czasie Kongresu WONCA
Europe w roku 2005. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, za pośrednictwem
swoich przedstawicieli, uczestniczyło zarówno w pracach nad nową deﬁnicją, jak
i przygotowaniu opracowania EURACT.
EURACT Educational Agenda jest dokumentem o charakterze europejskim, którego
wdrożenie w poszczególnych krajach naszego kontynentu wymaga specyﬁcznych
działań implementacyjnych. Wzorem innych organizacji członkowskich WONCA
Europe, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce podjęło się tego zadania. Już jesienią
2005 roku, w porozumieniu z przedstawicielami zakładów i katedr medycyny
rodzinnej oraz kluczowych, pozaakademickich ośrodków kształcenia lekarzy
rodzinnych, przygotowany został zgodny z wytycznymi EURACT plan implementacji,
którego kluczowym elementem stała się III Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli
i Tutorów Medycyny Rodzinnej. Na jej potrzeby grupy robocze opracowały sześć
warsztatów, odpowiadających poszczególnym kompetencjom lekarza rodzinnego.
Opracowano również ankietę na temat przydatności różnych metod kształcenia
i oceny w procesie nauczania poszczególnych kompetencji. Konferencja odbyła się
w Krakowie w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2006 roku, z udziałem ponad 150
nauczycieli z całego kraju i blisko pięćdziesięciu rezydentów medycyny rodzinnej.
W jej trakcie zrealizowane zostały wszystkie warsztaty oraz przeprowadzono
badanie z wykorzystaniem wspomnianej wyżej ankiety. Na podstawie analizy
wyników warsztatów i ankiety oraz w oparciu o dokument źródłowy, jaki stanowi
EURACT Educational Agenda, powstało niniejsze opracowanie. Jego zadaniem
jest przygotowanie podstaw do wprowadzenia takich zmian w programach
nauczania medycyny rodzinnej w Polsce, które pozwolą na wykształcenie w pełni
kompetentnego polskiego lekarza rodzinnego, zdolnego praktykować w zgodzie
z nowoczesnymi, europejskimi oczekiwaniami.
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Europejski program nauczania
medycyny rodzinnej –
EURACT Educational Agenda

Adam Windak
Tomasz Tomasik
Witold Lukas

Medycyna rodzinna jest tą dyscypliną medycyny, której znaczenie w nowoczesnych
systemach ochrony zdrowia zwiększa się. W czasach kiedy inne działy opieki
zdrowotnej stają się coraz bardziej bezosobowe, medycyna rodzinna umacnia swoją
popularność wśród pacjentów, stwarzając im warunki dla zachowania właściwych
relacji personalnych ze swoimi lekarzami. Doceniają ją również politycy z powodu
właściwej dla niej efektywności kosztowej. Jej znaczenie podkreśla także Światowa
Organizacja Zdrowia.
Nowa deﬁnicja medycyny rodzinnej przytacza 11 charakterystycznych cech
stanowiących fundament medycyny rodzinnej i grupuje je w 6 kluczowych
kompetencji lekarza rodzinnego. Według terminologii zaproponowanej przez Millera
kompetencje to zdolność zastosowania nabytej wiedzy, umiejętności i postaw
w konkretnej, zdeﬁniowanej sytuacji.
Zgodnie z założeniami EURACT Educational Agenda nabycie sześciu kluczowych
kompetencji wymaga osiągnięcia 25 podstawowych i 80 wtórnych celów
edukacyjnych. Ich określenie i ujęcie w jeden dokument wymagało długotrwałych
i wieloetapowych prac. Użycie w tytule oryginalnego opracowania określenia
„agenda” (program) jest oczywiście dyskusyjne. Autorzy zamierzali w ten sposób
podkreślić dwa istotne elementy. Po pierwsze, dokument jest dynamicznym
przeglądem tego, co aktualnie nauczane jest w medycynie rodzinnej. Po drugie
ukazuje, jakie dalsze działania należy podejmować. Zapewne doprowadzi do
pogłębionej reﬂeksji i dyskusji, zaowocuje poprawkami i w efekcie kolejnymi
opracowaniami, dotyczącymi edukacji w medycynie rodzinnej. Po kilku latach należy
spodziewać się następnej, poprawionej wersji dokumentu.

Nauczyciele medycyny rodzinnej oraz inne osoby zaangażowane w kształcenie
lekarzy rodzinnych mogą wykorzystywać „program” jako ramy pozwalające planować
i realizować nauczanie kluczowych kompetencji. Z kolei osobom będącym w trakcie
szkolenia dokument daje możliwość określania właściwych celów edukacyjnych
i monitorowania procesu ich osiągania. Osoby opracowujące programy studiów
medycznych powinny wykorzystać dokument do określenia priorytetowych
treści nauczania. Również zarządzającym systemami opieki zdrowotnej pomoże
on w ustalaniu właściwej polityki zdrowotnej. Wreszcie całemu środowisku
medycznemu ułatwi zrozumienie właściwych dla lekarzy rodzinnych kompetencji
i ich kluczowej roli w opiece zdrowotnej.

Dlaczego program
nauczania?
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Rekomendacje
dla osób
przygotowujących
programy
nauczania

Rekomendacje
dla naukowców

Medycyna rodzinna przez ostatnie 30 lat była dyscypliną wiodącą w rozwoju
metodologii nauczania i oceniania. Do sytuacji takiej doszło, pomimo że kształcenie
medyczne odbywało się na bazie innych specjalności medycznych, a ponadto
instytucje odpowiedzialne za nauczanie sporadycznie realizowały je w warunkach
podstawowej opieki zdrowotnej. Ostatnio coraz bardziej widoczna staje się
tendencja do zwiększania roli praktyk lekarzy rodzinnych w kształceniu. Europejska
Unia Lekarzy Ogólnych (UEMO) w swoim dokumencie określiła, że przynajmniej
50% nauczania medycyny rodzinnej powinno odbywać się w praktykach lekarzy
rodzinnych. Również każdy student powinien mieć możliwość odbywania
kształcenia w takich praktykach. Przed rozpoczęciem specjalizacji, w ramach stażu
podyplomowego należy stworzyć warunki do poznania praktyk lekarzy rodzinnych.
Z kolei szkolenie specjalizacyjne w medycynie rodzinnej musi zapewniać nabycie
kompetencji umożliwiających samodzielne praktykowanie. Również politycy
powinni nabrać przekonania, że na edukację w medycynie rodzinnej konieczne są
zwiększone nakłady.

Niniejsze opracowanie może być pomocne w określaniu tematów badawczych
niezbędnych do przeprowadzenia w niedalekiej przyszłości. Przykładowo, konieczne
jest badanie potwierdzające powszechną opinię, że najbardziej właściwym miejscem
do nauczania medycyny rodzinnej jest praktyka lekarza rodzinnego. W celu dalszego
rozwĳania programów kształcenia, konieczne są dokładne analizy obecnego systemu
nauczania. Określić należy, na jakie pytania badawcze nie ma jeszcze odpowiedzi,
w jakich obszarach potrzebne są dowody naukowe, na jakich zagadnieniach należy
koncentrować prace naukowe. Potrzebna jest również analiza roli, jaką odgrywa
nauczanie medycyny rodzinnej w całym systemie kształcenia medycznego.
Konieczne jest ustalenie:
• W jaki sposób najlepiej nauczać medycyny rodzinnej?
• Gdzie powinna być ona nauczana?
• Kiedy powinna być nauczana?
• Jakie treści dydaktyczne powinny zostać uwzględnione w programach nauczania
przyszłych lekarzy rodzinnych?
• Jaki zakres medycyny rodzinnej powinni poznać lekarze specjalizujący się
w innych dziedzinach?

Wytyczne
w zakresie
kształcenia
przeddyplomowego

Medycyna rodzinna powinna być uwzględniana w nauczaniu wszystkich lekarzy, na
każdym etapie edukacji. Pozytywne podejście studentów medycyny do tej dyscypliny
możliwe jest wówczas, gdy mają oni sposobność samodzielnego zmagania się
z problemami właściwymi dla medycyny rodzinnej oraz obserwowania nauczycieli
skutecznie rozwiązujących takie problemy. Uwzględnianie we wczesnym okresie
studiów medycznych nawet krótkiego stażu w praktyce lekarza rodzinnego może
ułatwić cały proces edukacji medycznej oraz poprawić rozumienie problemów
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pacjenta w szerokim, a nie tylko biomedycznym wymiarze. W okresie edukacji
przedklinicznej wykłady lub nauka w małych grupach z zakresu medycyny
rodzinnej zapewnia studentom nabycie podstawowej wiedzy, zanim rozpoczną
oni zajęcia z pacjentami. Studenci wydziału lekarskiego w późniejszym okresie
studiów powinni mieć możliwość integrowania zdobytej podczas studiów wiedzy
klinicznej i nabywania umiejętności rozwiązywania problemów zdrowotnych
pacjentów w warunkach praktyki lekarza rodzinnego. Istnieje również potrzeba
ukazania szkolącym się aspektów relacji lekarz–pacjent z uwzględnieniem podejścia
zorientowanego na pacjenta, jego problem i cel strategiczny. Wszystkie te działania
powinny przyczynić się do lepszego zrozumienia roli lekarza rodzinnego i jego
zespołu, pełnionej w podstawowej opiece zdrowotnej i w całym systemie ochrony
zdrowia.

Deﬁnicja medycyny rodzinnej z roku 2002 określiła kluczowe kompetencje, które
powinien posiadać lekarz rodzinny. „Europejski program nauczania medycyny
rodzinnej” odnosi się szczególnie do nauczania podyplomowego tej dyscypliny
w Europie, a jego punktem wyjścia są właśnie te kompetencje. W rozdziale 7
omówiono trzy niezbędne warunki wdrożenia efektywnej edukacji oraz podstawowe
wartości, które sprawiają, że medycyna rodzinna jest unikalną dyscypliną medyczną.
Niniejszy dokument wykorzystuje wymienione wyżej elementy jako szkielet dla
rozdziałów od 1 do 6. Elementy te powinny znaleźć istotne odniesienia w programach
kształcenia lekarzy rodzinnych, lub wręcz znajdować się w ich centrum. W każdym
rozdziale prezentowanego opracowania wymieniono specyﬁczne cele edukacyjne
oraz wynikające z nich właściwe metody edukacyjne i sposoby oceniania.

Autorzy „Europejskiego programu nauczania medycyny rodzinnej” zadecydowali, że
poruszane zagadnienia będą prezentowane na poziomie globalnym i pojęciowym,
bez rozstrzygania szczegółów takich jak czas lub miejsce szkolenia. W medycynie
rodzinnej powinno odchodzić się od nauczania polegającego na podziale czasowym
i dyscyplinarnym, na rzecz nauczania ukierunkowanego na osiąganie określonych
wyników i właściwych kompetencji. Nadal zbyt często programy szkolenia obejmują
arbitralnie ustalone okresy w wąskich specjalnościach medycznych (na przykład trzy
miesiące pediatrii, 4 miesiące ginekologii itd.). Należy więc rezygnować z takiego
opracowywania programu nauczania medycyny rodzinnej na rzecz programów
pozwalających nabywać odpowiednich kompetencji. Najlepszym miejscem do
nauczania medycyny rodzinnej jest praktyka lekarska, aczkolwiek specyﬁczne
umiejętności mogą być nabywane także w ośrodkach o wąskim proﬁlu. Ważne jest
również przypomnienie faktu, że rozwój zawodowy i kształcenie ustawiczne są
procesami trwającymi przez cały okres aktywności zawodowej lekarza i nie powinny
kończyć się w momencie uzyskania dyplomu specjalizacyjnego.
W prezentowanym dokumencie, jako edukacyjny paradygmat, autorzy postawili
w centrum uwagi kompleksowość codziennej praktyki lekarza rodzinnego oraz
kompleksowość nauczania. Medycyna rodzinna to dyscyplina o holistycznej

Szczególne
odniesienie
do nauczania
podyplomowego
(specjalizacyjnego)

Od nauczania
opartego
na podziale
czasowym
i dyscyplinarnym
do nauczania
opartego
na kompetencjach
i wynikach
(od obiektywizmu
do
konstruktywizmu)
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perspektywie, mająca do czynienia z chorobami i problemami uwzględniającymi
kontekst pacjenta i jego rodziny. Z kolei konstruktywizm jest modelem edukacyjnym,
który kształcenie studenta stawia w centralnym punkcie. Uczenie się jest
postrzegane jako proces w dużym stopniu zależny od wcześniejszych doświadczeń
oraz kontekstu, w jakim się odbywa. Rola nauczyciela w dużej mierze polega na
stymulowaniu i wspomaganiu tego procesu, a nie wyłącznie na przekazywaniu
wiedzy czy umiejętności. Ostatecznym celem jest sensowne, mądre działanie (action
in wisdom).
Pojęcie to dotyczy stosowania specjalistycznej wiedzy, ale centralnym punktem
odniesienia jest specyﬁczna sytuacja. Obejmuje ona najczęściej wiele problemów,
do których możliwe są różne, czasami przeciwstawne podejścia. Jednak w każdym
przypadku wymagane jest od lekarza rozwiązywanie występujących problemów.
Dotyczy to stosowania w praktyce takich umiejętności jak wykorzystanie posiadanej
wiedzy, reﬂeksja w działaniu i o działaniu, rozpoznawanie i rozumienie problemów
w oparciu o nabyte doświadczenie. Wymaga to również wykorzystania posiadanych
w pamięci wzorów postępowania odnoszących się do często występujących
w praktyce problemów. Wzory te pomagają w interpretacji bieżącej sytuacji.
Przedstawione zagadnienia tłumaczą, dlaczego „drzewo mądrości” stało się
symbolem „Europejskiego programu nauczania medycyny rodzinnej”.

Europejska
harmonizacja
na poziomie
kompetencji,
celów i wyników
nauczania

Harmonizacja różnych programów nauczania medycyny rodzinnej w Europie
jest zagadnieniem istotnym. W 1993 roku weszła w życie Europejska Dyrektywa
o wzajemnym uznawaniu kwaliﬁkacji medycznych. W żaden sposób nie odnosi się
ona do programów nauczania czy kompetencji i z tego powodu nie jest uznawana za
satysfakcjonującą. Promuje swobodę zatrudniania lekarzy w Europie, nie odnosząc
się do potrzeby zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług.

Deklaracja Bolońska z roku 1999 umożliwia rozwĳanie „Europejskiego Obszaru
Wyższej Edukacji”, który powinien powstać do roku 2010. Stąd wynika kolejna
potrzeba harmonizacji, wyrównywania standardów edukacyjnych, umożliwiania
wymiany studentów.

„Europejski program nauczania medycyny rodzinnej” opracowany
został w celu ułatwienia harmonizacji różniących się od siebie
programów edukacji w krajach Europy.
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Rozdział 1
Sławomir Chlabicz
Małgorzata
Makowiec-Dyrda

1.1. Wprowadzenie

Sprawowanie opieki podstawowej

Podstawę planu edukacyjnego w medycynie rodzinnej stanowi nauczanie wiedzy,
umiejętności i postaw niezbędnych do efektywnego sprawowania podstawowej
opieki zdrowotnej. Edukacja w zakresie sprawowania opieki podstawowej powinna
koncentrować się na zagadnieniach dotyczących specyﬁcznych obszarów tej
specjalizacji, a więc na sprawowaniu opieki medycznej, problemach związanych
z prowadzeniem praktyki i pracą zespołową na rzecz pacjenta, czy wreszcie na
zagadnieniach ekonomicznych dotyczących racjonalnego zarządzania ﬁnansami
w opiece zdrowotnej. Dla zapewnienia optymalnej opieki medycznej i wykorzystania
wszystkich możliwych „ogniw” systemu ochrony zdrowia konieczne jest zwrócenie
uwagi na zagadnienia dotyczące współpracy z lekarzami innych specjalności.
Prawidłowo opracowany plan szkolenia powinien przyczynić się do uzyskania przez
lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej umiejętności w zakresie
komunikowania się z pacjentem, podejmowania decyzji diagnostycznych
i terapeutycznych zarówno w odniesieniu do stanów nagłych, jak i schorzeń
przewlekłych, podejmowania racjonalnych działań z zakresu proﬁlaktyki i promocji
zdrowia, wykorzystywania wszystkich oferowanych przez system ochrony zdrowia
możliwości, w celu zapewnienia pacjentowi optymalnej opieki medycznej.
Umiejętności niezbędne do zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej mogą
być nabywane przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod edukacyjnych,
jednakże nauczanie prowadzone w warunkach praktyki lekarza rodzinnego w relacji
mistrz–uczeń odgrywa rolę nadrzędną.

1.2. Cele
edukacyjne

W efekcie szkolenia podyplomowego lekarz rodzinny potraﬁ:
1. Sprawować opiekę medyczną nad pacjentem.
2. Podejmować działania w odniesieniu do pełnego spektrum problemów
zdrowotnych.
3. Koordynować działania członków zespołu lekarza rodzinnego i innych
specjalistów.
4. Odpowiednio wykorzystywać możliwości (zasoby) systemu ochrony zdrowia.
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5. Udzielać właściwych świadczeń.
6. Skutecznie doradzać pacjentowi w sprawach ochrony zdrowia i reprezentować
jego interes w tym zakresie.
Realizacja powyższych celów wymaga:
Ad 1. Znajomości epidemiologii oraz symptomatologii schorzeń i innych
problemów zdrowotnych prezentowanych przez pacjenta, szczególnie
we wczesnych etapach chorób oraz w ich przewlekłych stadiach, a także
znajomości stosownych metod diagnostycznych i terapeutycznych.
Ad 2. Wiedzy i umiejętności w zakresie zapobiegania, diagnozowania, leczenia
i rehabilitacji w schorzeniach ostrych, przewlekłych i terminalnych, a także
postępowania w stanach nagłych z właściwą ich hierarchizacją.
Ad 3. Znajomości zasad funkcjonowania praktyki, umiejętności organizacji pracy
zespołowej oraz skutecznej współpracy z innymi specjalistami.
Ad 4. Znajomości struktury systemu ochrony zdrowia oraz funkcji jego
poszczególnych części, szczególnie w relacji do opieki podstawowej.
Ad 5. Umiejętności prowadzenia konsultacji z prawidłowym gromadzeniem,
przechowywaniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji,
a także działań na rzecz zapewnienia jakości opieki.
Ad 6. Umiejętności nawiązywania więzi i budowania partnerstwa z pacjentem,
właściwej komunikacji, efektywnego przywództwa, prowadzenia negocjacji
i osiągania kompromisu.

Nauczanie sprawowania opieki podstawowej wymaga stosowania zróżnicowanych
metod dydaktycznych. Uzyskanie stosownych kompetencji przez szkolonego powinno
zostać potwierdzone adekwatnymi sposobami oceny jego wiedzy, umiejętności
i postaw. Stosowne metody nauczania i oceny przedstawiono w tabeli 1.

1.3. Metody
nauczania i oceny

13
pryncypia-leczenia.indd 13

2007-03-23 12:10:57

Tabela 1. Metody nauczania i oceny poziomu nabytych kompetencji w zakresie
sprawowania opieki podstawowej
Cel edukacyjny

Metody dydaktyczne

Metody oceny

1. Sprawowanie
podstawowej opieki
zdrowotnej nad
pacjentem

 obserwacja

 obserwacja bezpośrednia

 praca pod nadzorem

 obserwacja pośrednia

 dyskusja w małej grupie

 egzamin pisemny

 rozmowa poglądowa
z nauczycielem

 test wielokrotnego
wyboru

 lektura podręczników
i prasy medycznej

 OSEK

 seminarium

 ocena dokumentacji
medycznej

 wykład

 egzamin ustny

 elektroniczne formy
edukacji
 laboratoryjne
ćwiczenia umiejętności
praktycznych
2. Podejmowanie działań
w odniesieniu do
pełnego spektrum
problemów
zdrowotnych

 praca pod nadzorem

 obserwacja bezpośrednia

 prezentacja

 OSEK

 omówienie (zagadnienia,
 ocena dokumentacji
konsultacji, przypadku,
medycznej
nagrania audio-wideo)
 test wielokrotnego
 dyskusja w małej grupie
wyboru
 rozmowa poglądowa
 obserwacja pośrednia
z nauczycielem
 seminarium

3. Koordynowanie działań
członków zespołu
praktyki lekarza
rodzinnego i innych
specjalistów

4. Odpowiednie
wykorzystywanie
możliwości (zasobów)
systemu ochrony
zdrowia

 praca pod nadzorem
 rozmowa poglądowa
z nauczycielem

 ocena dokumentacji
medycznej

 obserwacja

 opinia personelu
i pacjentów

 realizacja projektu

 obserwacja bezpośrednia

 odgrywanie ról

 obserwacja pośrednia

 rozmowa poglądowa
z nauczycielem

 ocena dokumentacji
medycznej

 dyskusja w małej grupie

 egzamin ustny

 warsztat

 egzamin pisemny

 seminarium
 wykład
 lektura podręczników
i prasy medycznej
 elektroniczne formy
edukacji
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5. Udzielanie właściwych
świadczeń

 praca poglądowa
 warsztat

 ocena dokumentacji
medycznej

 obserwacja

 obserwacja bezpośrednia

 dyskusja w małej grupie

 obserwacja pośrednia

 prezentacja

 opinia personelu
i pacjentów

 realizacja projektu
 odgrywanie ról

 sprawozdanie, raport,
praca poglądowa

6. Skuteczne doradzanie  obserwacja
 opinia personelu
pacjentowi w sprawach  dyskusja w małej grupie
i pacjentów
ochrony zdrowia
 obserwacja bezpośrednia
 praca poglądowa
i reprezentowanie
 obserwacja pośrednia
 odgrywanie ról
jego interesu w tym
 omówienie (zagadnienia,
zakresie
konsultacji, przypadku,
nagrania audio-wideo)
 rozmowa poglądowa
z nauczycielem
 warsztat

Źródła polskojęzyczne:
1. Lukas W, Teslar E (red.). Nauczanie w praktyce lekarza rodzinnego. Zdrowie i Zarządzanie:
Kraków, 2005.
2. Latkowski B, Lukas W (red.). Medycyna rodzinna. PZWL: Warszawa, 2005.
3. Heĳlman J, Domański M, Król Z, Hasselt P, Tomasik T, Windak A, Schoonheim P,
Kryj-Radziszewska E. Nauczanie w praktyce lekarza rodzinnego. UWM „Vesalius”: Kraków, 1997.
4. Mierzecki A, Januszewski A (red.). Zarządzanie praktyką lekarza rodzinnego. „Aktis”: Łódź,
1999.
5. Król Z, Łuczak J (red.). Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego dla lekarzy rodzinnych.
Zdrowie i Zarządzanie: Kraków, 2005.
6. Czupryna A, Poździoch S. Zdrowie publiczne. UWM „Vesalius”: Kraków, 2000.

Źródła anglojęzyczne:
1. Jones R (ed.). Oxford Textbook of Primary Medical Care. Oxford University Press, 2004.
2. Rakel RE. Textbook of Family Practice, 6th ed. Saunders: Philadelphia, 2001.
3. McWhinney IR. A Textbook of Family Medicine, 2nd ed. Oxford University Press, 1997.
4. Mash R (ed.). Handbook of Family Medicine. Oxford University Press: Southern Africa, 2001.
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Rozdział 2
Elżbieta
Kryj-Radziszewska
Sławomir Czachowski

2.1. Wprowadzenie

Opieka ukierunkowana na pacjenta

Medycyna rodzinna jest dyscypliną lekarską, która wyróżnia się tym, że koncentruje
się głównie na osobie pacjenta, a nie tylko na jego chorobie. Oznacza to, że
diagnozowanie i leczenie pacjentów wymaga od lekarza rodzinnego umiejętności
spojrzenia na pacjenta w wymiarach: biologicznym, psychologicznym i społecznym.
Dla uzyskania takiego efektu potrzebny jest proces edukacji oparty również na regule
kształcenia ukierunkowanego na osobę. W praktyce oznacza to, że należy zwrócić
uwagę na trzy główne elementy nauczania: po pierwsze, na pogłębienie wiedzy
na temat pacjenta w większym stopniu niż na temat samej choroby; po drugie,
na zrozumienie sposobu, w jaki chory postrzega swój stan zdrowia, w zależności
od kontekstu społecznego oraz, po trzecie, na subiektywne rozumienie ważnych
elementów choroby z punktu widzenia pacjenta.
W trakcie konsultacji lekarz spotyka się z pacjentem w określonych okolicznościach.
Osoba zgłaszająca się po poradę posiada własny system wartości, indywidualne
przekonania i postawy, a objawy chorobowe, które uważa za ważne z własnego punktu
widzenia, wynikają z określonych uwarunkowań kulturowych i środowiskowych.
Istotnym elementem ich oceny jest znajomość naukowych podstaw z zakresu faz
rozwoju człowieka, formułowania celów życiowych, zasad funkcjonowania rodziny,
lokalnego środowiska oraz społecznych i kulturowych postaw ludzi. Z drugiej strony
lekarz rodzinny, z własnym bagażem doświadczeń i przekonań, słuchając chorego
może przypisywać części symptomów odmienne znaczenie. W takiej sytuacji
kluczowym problemem jest stworzenie warunków podtrzymywania długotrwałej
relacji lekarz–pacjent, opartej na partnerskim stosunku dwóch osób. Unikanie
paternalizmu, dominacji i oceniania systemu wartości pacjenta sprzyja procesowi
komunikacji. Strategia partnerstwa wydaje się korzystniejsza niż wcześniej opisywane
takie typy relacji lekarz–pacjent jak: paternalistyczny, informacyjny i interpretacyjny.
Lekarz rodzinny powinien posiadać umiejętność towarzyszenia choremu w ciągu
całego życia, a także umieć podtrzymywać długoterminową relację w charakterze
osobistego doradcy pacjenta w sprawach zdrowia i koordynatora jego terapii.
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W efekcie szkolenia podyplomowego lekarz rodzinny potraﬁ:
1. Stosować w praktyce model opieki ukierunkowanej na pacjenta.

2.2. Cele
edukacyjne

2. Sprawować opiekę nad pacjentem akceptując jej partnerski model.
3. Budować właściwe relacje z pacjentem.
4. Zapewnić ciągłość opieki nad pacjentem.
Realizacja powyższych celów wymaga:
Ad 1. Umiejętności oceny problemów chorego w kontekście jego oczekiwań,
niepokojów, wartości, przekonań i autonomii, z uwzględnieniem ich
wpływu na postrzeganie przez pacjenta objawów chorobowych.
Ad 2. Umiejętności budowania więzi lekarz–pacjent jako wyrazu szacunku
dla podmiotowości i autonomii chorego, współuczestniczącego
i współodpowiadającego za decyzje dotyczące własnego zdrowia
z zachowaniem równowagi między dystansem i bliskością z pacjentem
w trakcie długoletniej relacji.
Ad 3. Umiejętności poprawnego komunikowania się z pacjentem przy
zachowaniu stosownego balansu pomiędzy bliskością a dystansem
oraz właściwego ustalania priorytetów w podejmowanych działaniach
diagnostyczno-terapeutycznych z uwzględnieniem oczekiwań pacjenta.
Ad 4. Umiejętności zapewnienia ciągłej opieki pacjentom w wymiarze osobistym
(lekarz jako koordynator procesu leczenia), czasowym (zorganizowanie
opieki całodobowej) oraz informacyjnym (dostęp do dokumentacji).

Nauczanie sprawowania opieki ukierunkowanej na pacjenta wymaga stosowania
zróżnicowanych metod dydaktycznych. Uzyskanie stosownych kompetencji przez
szkolonego powinno zostać potwierdzone adekwatnymi sposobami oceny jego
wiedzy, umiejętności i postaw. Stosowne metody nauczania i oceny przedstawiono
w tabeli 2.

2.3. Metody
nauczania i oceny

17
pryncypia-leczenia.indd 17

2007-03-23 12:10:58

Tabela 2. Metody nauczania i oceny poziomu nabytych kompetencji w zakresie
sprawowania opieki ukierunkowanej na pacjenta

Cel edukacyjny

Metody dydaktyczne

Metody oceny

1. Stosowanie modelu
opieki ukierunkowanej
na pacjenta

 odgrywanie ról

 obserwacja bezpośrednia

 warsztat
 praca pod nadzorem

 opinia personelu
i pacjentów

 dyskusja w małej grupie

 obserwacja pośrednia

 omówienie (zagadnienia,
konsultacji, przypadku,
nagrania audio-wideo)
 rozmowa poglądowa
z nauczycielem
 obserwacja
 seminarium
2. Sprawowanie opieki
nad pacjentem
przy akceptacji jej
partnerskiego modelu

 odgrywanie ról

 obserwacja bezpośrednia

 praca pod nadzorem
 obserwacja

 opinia personelu
i pacjentów

 dyskusja w małej grupie

 obserwacja pośrednia

 warsztat
 rozmowa poglądowa
z nauczycielem
3. Budowanie właściwych  omówienie (zagadnienia,  obserwacja bezpośrednia
relacji z pacjentem
konsultacji, przypadku,
 opinia personelu
nagrania audio-wideo)
i pacjentów
 obserwacja
 ocena dokumentacji
 praca pod nadzorem

medycznej

 odgrywanie ról

 obserwacja pośrednia

 prezentacja

 sprawozdanie, raport,
praca poglądowa

 realizacja projektu
 dyskusja w małej grupie
 warsztat
 rozmowa poglądowa
z nauczycielem
 seminarium
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4. Zapewnianie ciągłości
opieki nad pacjentem

 realizacja projektu

 obserwacja bezpośrednia

 rozmowa poglądowa
z nauczycielem

 ocena dokumentacji
medycznej

 prezentacja

 obserwacja pośrednia

 dyskusja w małej grupie

 opinia personelu
i pacjentów

 obserwacja

 sprawozdanie, raport,
praca poglądowa
 omówienie (zagadnienia,
konsultacji, przypadku,
nagrania audio-wideo)
 praca pod nadzorem

 warsztat

Źródła polskojęzyczne:
1. Salmon P. Psychologia w medycynie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk, 2002.
2. Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk,
2001.
3. De Barbaro B. Pacjent w swojej rodzinie. Springer PWN, 1997.
4. Sheridan C, Radmacher S. Psychologia zdrowia. Instytut Psychologii Zdrowia: Warszawa, 1998.
5. Kępiński A. Poznanie chorego. PZWL: Warszawa, 1978.
6. De Barbaro B (red.). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo
Collegium Medicum UJ: Kraków, 1994.
7. Barański J, Waszyński E, Steciwko A. Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Wydawnictwo
Astrum: Wrocław, 2000, s. 39-49; 55-59; 155-162.
8. Hebanowski M, Kliszcz J, Trzeciak B. Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem. PZWL:
Warszawa, 1994, s. 11-22, 46-51.

Źródła anglojęzyczne:
1. McWhinney IR. A Textbook of Family Medicine, 2nd ed. Oxford University Press, 1997.
2. Fehrsen GS, Henbest RJ. In search of excellence. Expanding the patient-centred clinical
method: a three-stage assessment. Fam Pract 1993;10:49-54.
3. Stewart M, Brown JB, Weston WW et al. Patient-Centred Medicine: Transforming the Clinical
Method. Sage publ.: Thousand Oaks, 1995.
4. Mold JW. Goal-oriented medical care. Fam Med 1991;23,1:46-51.
5. Leopold N. Sustained partnership in primary care. J Fam Pract 1996;42:129-7.
6. Emanuel EJ. Four models of the physician–patient relationship. JAMA 1992;267:2221-6.
7. McWhinney IR. Being a general practitioner: what it means. Eur J Gen Pract 2000;6:1359.
8. Freeman & Olesen: Keynote lecture at the WONCA conference in Vienna, 2000.
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9. Haggerty JL. Continuity of care, BMJ 2003;327:1219-1221.
10. Balint M. The Doctor, His Patient and the Illness. Pitman Medical Publishing: London, 1964.
11. Henbest RJ, Stewart M. Patient-centredness in the consultation. 2: Does it really make a
difference? Fam Pract 1990;7,1:28-33.
12. Levenstein JH, McCracken EC, McWhinney IR et al. The patient-centred clinical method. I.
A model for the doctor–patient interaction in family medicine. Fam Pract 1986;3:24-30.
13. Mead N, Bower P. Patient-centredness: a conceptual framework and review of the empirical
literature. Social Science & Medicine 2000;51:1087-1110.
14. Flocke SA, Miller WL, Crabtree BF. Relationships between physician practice style, patient
satisfaction, and attributes of primary care. J Fam Pract 2002;51:10.
15. Schön DA. Educating the Reﬂective Practitioner. Jossey-Bass, 1987, p. 26.
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Rozdział 3
Małgorzata Palka

Specyfika rozwiązywania problemów

Umiejętność rozwiązywania problemów w medycynie rodzinnej jest bardzo ważnym
elementem procesu kształcenia lekarzy rodzinnych. Zrozumienie i uwzględnianie
różnic w strategii rozwiązywania problemów w podstawowej opiece zdrowotnej
oraz w opiece specjalistycznej jest konieczne dla prawidłowej realizacji procesu
kształcenia. Sposób rozwiązywania problemów w medycynie rodzinnej zależy od
specyﬁki pacjentów, cech lekarzy sprawujących nad nimi opiekę oraz możliwości
diagnostyczno-terapeutycznych tej części systemu ochrony zdrowia.

Jacek R. Łuczak

3.1. Wprowadzenie

Specyﬁka rozwiązywania problemów w medycynie rodzinnej wymaga podejmowania
decyzji w zależności od epidemiologii chorób, selektywnego wyboru i gromadzenia
informacji z wywiadu chorobowego i badania ﬁzykalnego, umiejętności radzenia
sobie z niepewnością oraz znajomości objawów. W nauczaniu rozwiązywania
problemów w medycynie rodzinnej niezbędne jest osiągnięcie celów edukacyjnych
ukierunkowanych na opanowanie umiejętności: właściwego procesu podejmowania
decyzji, zależnego od częstości występowania chorób w populacji; stosowania
planu terapeutycznego opartego na współpracy z pacjentem; wykorzystywania
priorytetów medycyny rodzinnej; podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach
pilnych; postępowania we wczesnych stadiach choroby i oceny niespecyﬁcznych
objawów z nią związanych; efektywnego diagnozowania i leczenia chorób zgodnego
z zasadami EBM.

W efekcie szkolenia podyplomowego lekarz rodzinny potraﬁ:
1. Podejmować decyzje w kontekście epidemiologii POZ.
2. Stosować plan terapeutyczny oparty na współpracy z pacjentem.

3.2. Cele
edukacyjne

3. Stosować właściwe dla praktyki lekarza rodzinnego metody pracy.
4. Podejmować właściwe decyzje w sytuacjach pilnych.
5. Właściwie postępować we wczesnych stadiach choroby.
6. Efektywnie diagnozować i leczyć choroby z uwzględnieniem zasad EBM.
Realizacja powyższych celów wymaga:
Ad 1. Znajomości schorzeń występujących u pacjentów własnej praktyki i całej
populacji podstawowej opieki zdrowotnej.
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Ad 2. Znajomości i umiejętności w zakresie badania podmiotowego,
przedmiotowego oraz interpretacji objawów i wyboru badań dodatkowych
do stworzenia właściwego planu diagnostycznego i terapeutycznego
opartego na współpracy z pacjentem.
Ad 3. Umiejętności podejmowania decyzji, właściwego wykorzystania metod
diagnostycznych i terapeutycznych, racjonalnego wykorzystania czasu oraz
radzenia sobie z niepewnością.
Ad 4. Umiejętności stosowania właściwych procedur medycznych i podejmowania
decyzji w sytuacjach wymagających szybkiego działania.
Ad 5. Wiedzy co do tego, kiedy należy wdrażać u pacjenta proces diagnostyczny,
a kiedy można przyjąć postawę wyczekującą.
Ad 6. Wiedzy dotyczącej oceny wiarygodności procedur medycznych oraz
umiejętności szacowania ryzyka i korzyści związanych z podejmowanymi
działaniami w zakresie diagnostyki i leczenia.

3.3. Metody
nauczania i oceny

Nauczanie specyﬁki rozwiązywania problemów wymaga stosowania zróżnicowanych
metod dydaktycznych. Uzyskanie stosownych kompetencji przez szkolonego powinno
zostać potwierdzone adekwatnymi sposobami oceny jego wiedzy, umiejętności
i postaw. Stosowne metody nauczania i oceny przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Metody nauczania i oceny poziomu nabytych kompetencji w zakresie
specyﬁki rozwiązywania problemów

Cel edukacyjny

Metody dydaktyczne

Metody oceny

1. Podejmowanie
decyzji w kontekście
epidemiologii POZ

 seminarium

 obserwacja bezpośrednia

 wykład

 sprawozdanie, raport,
praca poglądowa
 omówienie (zagadnienia,
konsultacji, przypadku,
 obserwacja pośrednia
nagrania audio-wideo)
 egzamin ustny
 dyskusja w małej grupie
 elektroniczne formy
edukacji

 test wielokrotnego
wyboru
 egzamin pisemny

 warsztat
 praca pod nadzorem
 obserwacja
 rozmowa poglądowa
z nauczycielem
 lektura podręczników
i prasy medycznej
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2. Stosowanie planu
terapeutycznego
opartego na
współpracy
z pacjentem

 praca pod nadzorem

 obserwacja bezpośrednia

 omówienie (zagadnienia,  obserwacja pośrednia
konsultacji, przypadku,
 ocena dokumentacji
nagrania audio-wideo)
medycznej
 obserwacja
 OSEK
 laboratoryjne
ćwiczenia umiejętności
praktycznych

 opinia personelu
i pacjentów
 egzamin ustny

 prezentacja
 dyskusja w małej grupie
 odgrywanie ról
 lektura podręczników
i prasy medycznej
 elektroniczne formy
edukacji
 wykład
3. Stosowanie właściwych  praca pod nadzorem
dla praktyki lekarza
 rozmowa poglądowa
rodzinnego metod
z nauczycielem
pracy
 obserwacja
 dyskusja w małej grupie
 prezentacja

 obserwacja bezpośrednia
 obserwacja pośrednia
 ocena dokumentacji
medycznej
 opinia personelu
i pacjentów

 omówienie (zagadnienia,  egzamin ustny
konsultacji, przypadku,
 egzamin pisemny
nagrania audio-wideo)
 odgrywanie ról
4. Podejmowanie
właściwych decyzji
w sytuacjach pilnych

 praca pod nadzorem

 obserwacja bezpośrednia

 rozmowa poglądowa
z nauczycielem

 OSEK

 warsztat

 opinia personelu
i pacjentów

 omówienie (zagadnienia,  egzamin ustny
konsultacji, przypadku,
 egzamin pisemny
nagrania audio-wideo)
 dyskusja w małej grupie
 seminarium
 wykład
 lektura podręczników
i prasy medycznej
 elektroniczne formy
edukacji
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5. Właściwe

postępowanie
we wczesnych stadiach 
choroby


rozmowa poglądowa
z nauczycielem
dyskusja w małej grupie

 obserwacja bezpośrednia
 ocena dokumentacji
medycznej

omówienie (zagadnienia,  obserwacja pośrednia
konsultacji, przypadku,
 sprawozdanie, raport,
nagrania audio-wideo)
praca poglądowa
 praca pod nadzorem
 egzamin ustny
 obserwacja

 egzamin pisemny

 lektura podręczników
i prasy medycznej
 wykład
6. Efektywne
diagnozowanie
i leczenie choroby
z uwzględnieniem
zasad EBM

 dyskusja w małej grupie
 warsztat

 sprawozdanie, raport,
praca poglądowa

 lektura podręczników
i prasy medycznej

 test wielokrotnego
wyboru

 prezentacja

 egzamin ustny

 realizacja projektu

 egzamin pisemny

 elektroniczne formy
edukacji
 seminarium
 wykład

Źródła polskojęzyczne:
1. Król ZJ. Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego dla lekarzy rodzinnych. Zdrowie
i Zarządzanie: Kraków, 2002.
2. Tobiasz-Adamczyk B. Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków, 2000.
3. Barański J. Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny. Oﬁcyna Wydawnicza
ATUT: Wrocław, 2002.
4. Jędrychowski W. Podstawy epidemiologii. Collegium Medium UJ: Kraków, 1995.

Źródła anglojęzyczne:
1. Dowie J, Elstein AS (eds). Professional Judgement: A Reader in Clinical Decision Making.
Cambridge University Press, 1991.
2. Schmidt HG, Norman GR, Boshuizen HPA. A cognitive perspective of medical expertise: Theory
and implications. Acad Med 1990;65:611-621.
3. Knotnerus JA. Medical decision-making by general practitioners and specialists. Fam Pract
1991;8:305-307.
4. Rosser WW. Approach to diagnosis by primary care clinicians and specialists: Is there
a difference? J Fam Pract 1996;42:139-144.
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6. Sheldon M, Brooke J. Rector A (eds). Decision-making in General Practice. Macmillan Press:
London, 1985.
7. Page G, Bordage G, Allen T. Developing key-feature problems and examinations to assess
clinical decision-making skills. Acad Med 1995;70(3):194-201.
8. Regehr G, Norman GR. Issues in cognitive psychology: implications for professional
education. Acad Med 1996;71(9):988-1001. Review.
9. Bordage G. Elaborated knowledge: A key to successful diagnostic thinking. Acad Med
1994;69:883-885.
10. Case MS, Swanson DB, Wooliscroft JO. Assessment of diagnostic pattern recognition skills in
medical clerkship using written test [in:] International Conference Proceedings: Approaches
to the assessment of clinical competence: Part II. Ninewells Hospital and Medical School:
Dundee, 1992, p. 452-458.
11. Kassirer JP, Kopelman RI. Learning Clinical Reasoning. Wiliams and Wilkins: Baltimore, 1991.
12. Norcini JJ, Shell JA. The effect of level of expertise on answer key development. Acad Med
1995;65:515-516.
13. Thistlethwaite JE. Making and sharing decisions about management with patients: the views
and experiences of pre-registration house ofﬁcers in general practice and hospital. Med Educ
2002;36:49-55.
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Rozdział 4
Tomasz Korman
Jacek Putz

4.1. Wprowadzenie

Podejście wszechstronne

Podejście wszechstronne w medycynie rodzinnej oznacza sprawowanie opieki
nad pacjentami w szerokim zakresie obejmującym: leczenie, zapobieganie oraz
koordynowanie świadczeń medycznych. Działania lekarza rodzinnego często
ukierunkowane są na opiekę nad pacjentami z licznymi dolegliwościami i schorzeniami.
Podejmowane są niezależnie od wieku, płci oraz rodzaju problemu zgłaszającego się
o pomoc pacjenta. Od lekarza rodzinnego wymagana jest umiejętność właściwego
postępowania zarówno wobec ostrych i przewlekłych schorzeń, jak i problemów
niemedycznych. W swoich działaniach lekarz rodzinny powinien uwzględniać
aktualne i wiarygodne dane z badań klinicznych oraz system wartości pacjenta,
jego osobowość, uwarunkowania rodzinne i środowiskowo-społeczne.
Ważnym obszarem pracy lekarza rodzinnego są działania prowadzące do ograniczania
czynników ryzyka poprzez promocję zdrowia i proﬁlaktykę chorób. Opieka lekarza
rodzinnego sprawowana jest także w zakresie rehabilitacji i opieki paliatywnej.
Niezwykle istotnym elementem podejścia wszechstronnego w medycynie
rodzinnej jest umiejętność koordynowania działań leczniczych, proﬁlaktycznych,
rehabilitacyjnych i paliatywnych prowadzonych zarówno przez zespół praktyki
lekarza rodzinnego, jak i innych specjalistów systemu opieki zdrowotnej.

4.2. Cele
edukacyjne

W efekcie szkolenia podyplomowego lekarz rodzinny potraﬁ:
1. Podejmować działania w odniesieniu do różnorodnych problemów
zdrowotnych, zarówno ostrych, jak i przewlekłych.
2. Propagować zdrowie poprzez działania w zakresie promocji zdrowia
i prewencji chorób.
3. Koordynować działania w zakresie leczenia, rehabilitacji i opieki paliatywnej
w stosunku do każdego pacjenta.
Realizacja powyższych celów wymaga:
Ad 1. Zrozumienia istoty i złożoności problemów zdrowotnych pacjenta oraz
znaczenia współwystępowania u pacjenta wielu chorób w tym samym
czasie, a także umiejętności rzetelnego wykorzystywania posiadanej
wiedzy i dokumentacji medycznej oraz wiarygodnych danych naukowych.
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Ad 2. Zrozumienia pojęcia zdrowia we wszystkich jego aspektach oraz umiejętnego
działania w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób zarówno
w praktyce lekarza rodzinnego, jak i w lokalnej społeczności.
Ad 3. Znajomości zadań członków zespołu praktyki lekarza rodzinnego
i specjalistów innych dziedzin oraz umiejętności koordynowania ich działań
w stosunku do zróżnicowanych potrzeb pacjentów.

Nauczanie wszechstronnego podejścia wymaga stosowania zróżnicowanych metod
dydaktycznych. Uzyskanie stosownych kompetencji przez szkolonego powinno zostać
potwierdzone adekwatnymi sposobami oceny jego wiedzy, umiejętności i postaw.
Stosowne metody nauczania i oceny przedstawiono w tabeli 4.

4.3. Metody
nauczania i oceny

Tabela 4. Metody nauczania i oceny poziomu nabytych kompetencji w zakresie
wszechstronnego podejścia

Cel edukacyjny

Metody dydaktyczne

1. Podejmowanie działań
w odniesieniu
do różnorodnych
problemów
zdrowotnych,
zarówno ostrych, jak
i przewlekłych



Metody oceny

omówienie

(zagadnienia,
konsultacji, przypadku,

nagrania audio-wideo)

obserwacja
bezpośrednia
ocena dokumentacji
medycznej



rozmowa poglądowa
z nauczycielem



sprawozdanie, raport,
praca poglądowa



praca pod nadzorem



obserwacja pośrednia



dyskusja w małej
grupie



egzamin ustny





egzamin pisemny

prezentacja



realizacja projektu



obserwacja



seminarium
dyskusja w małej
grupie



sprawozdanie, raport,
praca poglądowa

realizacja projektu



egzamin ustny

rozmowa poglądowa
z nauczycielem



egzamin pisemny



opinia personelu
i pacjentów

2. Propagowanie zdrowia 
poprzez realizowanie
odpowiednich działań

w zakresie promocji

zdrowia i prewencji
chorób


prezentacja



warsztat



seminarium



wykład
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3. Koordynowanie działań 
w zakresie leczenia,

opieki paliatywnej

i rehabilitacji
w stosunku do
każdego pacjenta

praca pod nadzorem



rozmowa poglądowa
z nauczycielem



obserwacja

omówienie
(zagadnienia,
konsultacji, przypadku, 
nagrania audio-wideo)



dyskusja w małej
grupie



warsztat



odgrywanie ról



seminarium

obserwacja
bezpośrednia
opinia personelu
i pacjentów
ocena dokumentacji
medycznej



obserwacja pośrednia



sprawozdanie, raport,
praca poglądowa

Źródła polskojęzyczne:
1. Mierzecki A, Januszewski A (red.). Zarządzanie praktyką lekarza rodzinnego. „Aktis”: Łódź,
1999.
2. Król Z, Łuczak J (red.). Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego dla lekarzy rodzinnych.
Zdrowie i Zarządzanie: Kraków, 2005.
3. Lwow F, Milewicz A (red.). Promocja zdrowia. Urban & Partner: Wrocław, 2004.
4. Czupryna A, Poździoch S. Zdrowie publiczne. UWM „Vesalius”: Kraków, 2000.
5. De Walden-Gałuszko K (red.). Podstawy opieki paliatywnej. PZWL: Warszawa, 2004.

Źródła anglojęzyczne:
1. Kaufman DM. ABC of learning and teaching in medicine: Applying educational theory in
practice. BMJ 2003;326:213-216.
2. Stewart M, Brown JB, Weston WW et al. Patient-centred Medicine: Transforming the Clinical
Method. Sage publ.: Thousand Oaks, 1995.
3. Van der Vleuten CPM. The assessment of professional competence: developments, research
and practical implications. Advances in Health Sciences Education 1996;1:41-67.
4. Antonowsky A. Unraveling the Mystery of Health. Jossey-Bass: California, 1987.
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Rozdział 5
Grzegorz Margas

Orientacja na społeczność lokalną

Orientacja na społeczność lokalną jest umiejętnością godzenia potrzeb zdrowotnych
poszczególnych pacjentów oraz potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych
z uwzględnieniem dostępnych zasobów służby zdrowia.

Artur Mierzecki

5.1. Wprowadzenie

Odpowiedzialność lekarzy rodzinnych za społeczność, która pozostaje pod ich opieką,
wykracza poza konsultację z indywidualnym pacjentem. Praca lekarza rodzinnego
jest determinowana przez charakterystyczne cechy danej społeczności i dlatego
lekarz musi rozumieć jej potencjał i ograniczenia. We wszystkich społeczeństwach
świadczenia opieki zdrowotnej podlegają reglamentacji. Lekarze biorą udział
w decyzjach dotyczących dostępu pacjenta do świadczeń, posiadają etyczną i moralną
współodpowiedzialność za politykę zdrowotną w społeczności. Lekarz rodzinny
powinien posiadać umiejętność pogodzenia potrzeb zdrowotnych poszczególnych
pacjentów oraz potrzeb zdrowotnych społeczności, w której żyją, stosownie do
dostępnych zasobów. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu potrzeb
zdrowotnych społeczności lokalnej; rozumieć wzajemne relacje pomiędzy opieką
zdrowotną i społeczną; rozumieć, w jaki sposób stan zamożności, różnice etniczne
i lokalne dane epidemiologiczne determinują stan zdrowia; znać strukturę systemu
opieki zdrowotnej i jego ograniczeń ekonomicznych; rozumieć znaczenie informacji
pochodzącej z praktyki i społeczności w zapewnieniu jakości opieki swoim pacjentom;
wiedzieć, w jaki sposób system opieki zdrowotnej może być wykorzystywany przez
pacjenta i lekarza; być świadomym nierówności w opiece zdrowotnej; posiadać
umiejętność współpracy z przedstawicielami innych zawodów, którzy zaangażowani
są w politykę lokalną dotyczącą spraw zdrowia; posiadać umiejętność pogodzenia
potrzeb zdrowotnych jednostek i społeczności, w których żyją.

W efekcie szkolenia podyplomowego lekarz rodzinny potraﬁ:

5.2. Cel edukacyjny

1. Godzić indywidualne potrzeby zdrowotne pacjentów z potrzebami
zdrowotnymi społeczności lokalnej właściwie wykorzystując dostępne zasoby.
Realizacja powyższego celu wymaga:
Ad 1. Rozumienia potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnej i umiejętności
ich zaspokojenia w warunkach ograniczonych zasobów i uwarunkowań
społecznych oraz znajomości procedur administracyjnych i umiejętności
współpracy z innymi instytucjami.
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5.3. Metody
nauczania i oceny

Nauczanie orientacji na społeczność lokalną wymaga stosowania zróżnicowanych
metod dydaktycznych. Uzyskanie stosownych kompetencji przez szkolonego powinno
zostać potwierdzone adekwatnymi sposobami oceny jego wiedzy, umiejętności
i postaw. Stosowne metody nauczania i oceny przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5. Metody nauczania i oceny poziomu nabytych kompetencji w zakresie
orientacji na społeczność lokalną

Cel edukacyjny

Metody dydaktyczne

Metody oceny

1. Godzenie
indywidualnych
potrzeb zdrowotnych
pacjentów
z potrzebami
zdrowotnymi
społeczności lokalnej,
z właściwym
wykorzystaniem
dostępnych zasobów



dyskusja w małej
grupie



sprawozdanie, raport,
praca poglądowa



realizacja projektu



egzamin ustny



omówienie
(zagadnienia,
konsultacji,
przypadku, nagrania
audio-wideo)



egzamin pisemny



test wielokrotnego
wyboru



warsztat



rozmowa poglądowa
z nauczycielem



prezentacja

Źródła polskojęzyczne:
1. Domagała A. Samorząd lokalny – świadczeniodawca – pacjent: płaszczyzny współpracy. Zdr
Zarz 2000;2(3/4):39-42.
2. Dudarewicz D. Projekt przejmowania zadań ochrony zdrowia przez społeczności lokalne.
Antidotum 1997;6(nr specj.):18-23.
3. Karski JB. Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim. Zdr
Pub 2005;115(2):132-143.
4. Łuczak JR. Uwarunkowania stanu zdrowia [w:] Latkowski JB, Lukas W (red.). Medycyna
rodzinna. PZWL: Warszawa, 2004, s. 18-25.
5. Łuczak JR, Pinkas J. Zasady współpracy lekarza rodzinnego z pielęgniarką środowiskoworodzinną i pracownikiem socjalnym w zachowaniu i umacnianiu zdrowia lokalnych
społeczności [w:] Król ZJ, Łuczak JR (red.). Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego dla
lekarzy rodzinnych. Zdrowie i Zarządzanie: Kraków, 2005, s. 155-161.
6. Pinkas J. Współpraca z władzami regionu oraz innymi środowiskami zawodowymi [w:]
Latkowski JB, Lukas W (red.). Medycyna rodzinna. PZWL: Warszawa, 2004, s. 26-31.
7. Gałuszka M. Sprawiedliwa medycyna w opinii społecznej. Zdr Publ 2003;113(1/2):58-62.
8. Jałowiecki B, Łukowski W. Społeczności lokalne: teraźniejszość i przyszłość. Scholar: Warszawa,
2006.
9. Kamiński M. Potrzeby zdrowotne niewyrażone. Menedżer Zdrowia 2003;6:64-66.
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10. Kowalska K. Racjonowanie usług medycznych – spojrzenie ekonomisty. Diametros
2005;5:223-233.
11. Tobiasz-Adamczyk B. Relacje lekarz–pacjent w perspektywie socjologicznej. Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków, 2002.
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3. Gulbrandsen P, Fugelli P, Sandvik L, Hjortdahl P. Inﬂuence of social problems on management
in general practice: multipractice questionnaire survey. BMJ 1998;317:28-32.
4. Longlett SK, Kruse JE, Wesley RM. Community-oriented primary care: critical assessment and
implications for resident education. J Am Board Fam Pract 2001;14:141-147.
5. Marmot M. Improvement of social environment to improve health. Lancet 1998;352:57-60.
6. Oandasan IF, Ghosh I, Byrne PN, Shaﬁr MS. Measuring community-oriented attitudes towards
medical practice. Fam Pract 2000;17:243-247.
7. Pearce N, Foliaki S, Sporle A, Cunningham C. Genetics, race, ethnicity, and health. BMJ
2004;328:1070-1072.
8. Polock AM, Majeed FA. Community oriented primary care. BMJ 1995;310:481-482.
9. Smeeth L, Heath I. Tackling health inequalities in primary care. BMJ 1999;318:1020-1021.
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Rozdział 6
Maciej Godycki-Ćwirko
Janusz Krzysztoń

6.1. Wprowadzenie

Podejście holistyczne

Medycynie rodzinnej szczególnie bliski jest sposób rozumienia choroby jako procesu,
w którym determinanty biologiczne, psychologiczne i społeczne odgrywają równie
istotną rolę w patogenezie, rozpoznaniu, leczeniu i opiece nad chorym. Lekarz
rodzinny powinien zawsze postrzegać człowieka jako całość. Konsekwencją tego
sposobu myślenia jest podejście holistyczne w medycynie, czyli opieka nad całą
osobą w kontekście jej systemu wartości, wierzeń, rodziny, kultury i sytuacji
społeczno-ekologicznej społeczności. Ponadto wybierając metodę diagnozowania
lub leczenia należy opierać się na potwierdzonych jej korzyściach i możliwych do
zaakceptowania kosztach.
Zaakceptowanie faktu, że niemal każdy stan chorobowy ma wielowymiarowe
uwarunkowania, pozwala lekarzowi właściwie zrozumieć jego znaczenie
dla indywidualnego pacjenta. Lekarz rodzinny powinien umieć stosować
biopsychospołeczny model sprawowania opieki, uwzględniający wymiar kulturowy
i egzystencjalny. Jego właściwe wykorzystanie w codziennej praktyce lekarskiej
sprzyja budowaniu właściwych relacji lekarza z pacjentem, uwzględniających pełną
autonomię tego ostatniego, z prawem do podejmowania decyzji w sprawach
własnego zdrowia, uwzględniających jego indywidualny system wartości.

6.2. Cel edukacyjny

W efekcie szkolenia podyplomowego lekarz rodzinny potraﬁ:
1. Wykorzystywać w praktyce biopsychospołeczny model podejścia do
problemów pacjenta z uwzględnieniem uwarunkowań kulturalnych
i egzystencjalnych.
Realizacja powyższego celu wymaga:
Ad 1. Znajomości podstaw biopsychospołecznego modelu praktyki medycznej
i umiejętności podejmowania konkretnych decyzji z przestrzeganiem jego
zasad w duchu zrozumienia i tolerancji dla systemu wartości, przekonań
i oczekiwań pacjenta.
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Nauczanie holistycznego podejścia wymaga stosowania zróżnicowanych metod
dydaktycznych. Uzyskanie stosownych kompetencji przez szkolonego powinno
zostać potwierdzone adekwatnymi sposobami oceny jego wiedzy, umiejętności
i postaw. Stosowne metody nauczania i oceny przedstawiono w tabeli 6.

6.3. Metody
nauczania i oceny

Tabela 6. Metody nauczania i oceny poziomu nabytych kompetencji w zakresie
podejścia holistycznego
Cel edukacyjny

Metody dydaktyczne

Metody oceny

1. Wykorzystywanie
w praktyce
biopsychospołecznego
modelu podejścia do
problemów pacjenta
z uwzględnieniem
uwarunkowań
kulturalnych
i egzystencjalnych



obserwacja





warsztat

obserwacja
bezpośrednia



dyskusja w małej
grupie



opinia personelu
i pacjentów



odgrywanie ról



obserwacja pośrednia



rozmowa poglądowa
z nauczycielem



egzamin ustny



ocena dokumentacji
medycznej



sprawozdanie, raport,
praca poglądowa



egzamin pisemny



omówienie
(zagadnienia,
konsultacji,
przypadku, nagrania
audio-wideo)



praca pod nadzorem



seminarium

Źródła polskojęzyczne:
1. Stawecka A. Holistyczne podejście do zdrowia i choroby – model biopsychospołeczny.
Wychow Fiz Zdr 2006;53(1):26-29.
2. Sierpińska L, Ksykiewicz-Dorota A. Holistyczne podejście zespołu terapeutycznego w opiece
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Rozdział 7
Adam Windak

Kluczowe warunki skutecznej edukacji

Skuteczna edukacja lekarza rodzinnego, we wszystkich obszarach jego kompetencji,
wymaga uwzględnienia trzech zasadniczych uwarunkowań, do których należą:

1. Kontekst profesjonalny;
2. Osobista postawa;
3. Dowody naukowe.

Profesjonalne przygotowanie lekarza rodzinnego musi uwzględniać warunki,
w jakich przyjdzie mu w przyszłości wykonywać swój zawód. Szczególne znaczenie
ma zrozumienie miejsca i funkcji lekarza rodzinnego w systemie ochrony zdrowia
wraz z jego regulacjami prawnymi oraz uwarunkowaniami organizacyjnymi
i ﬁnansowymi. W trakcie procesu edukacji przyszły lekarz rodzinny musi nauczyć
się w sposób optymalny wykorzystywać zasoby systemu ochrony zdrowia dla
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i korzyści zdrowotnych pacjenta, przy
jednoczesnym efektywnym i racjonalnym wykorzystaniu ograniczonych środków
ﬁnansowych. Kolejnym, niezwykle ważnym elementem, o którym należy pamiętać,
są uwarunkowania związane z samą praktyką, jej organizacją, zespołem, zasobami
i otoczeniem. Znajomość i umiejętność efektywnej współpracy ze strukturami
opieki specjalistycznej, szpitalnej, pomocy doraźnej, zabezpieczenia ortopedycznego
i farmaceutycznego, a także opieki społecznej mają w tym względzie zasadnicze
znaczenie. W podobny sposób należy traktować znajomość społeczności lokalnej wraz
z tak immanentnymi jej cechami jak religia, wartości kulturalne czy uwarunkowania
socjoekonomiczne.

Warunkiem koniecznym do profesjonalnego wykonywania zawodu lekarza
rodzinnego jest właściwe podejście do swojej pracy. W dużej mierze zależy ono od
systemu zasad oraz norm moralnych i etycznych, wyznawanych przez konkretną
osobę. Poznanie i kształtowanie postaw jest niezbędnym elementem procesu
dydaktycznego, warunkującym uzyskanie pełni kompetencji lekarza rodzinnego.
Świadomość własnych pryncypiów oraz wynikających z nich możliwości i ograniczeń

Tomasz Tomasik

7.1. Warunki
wdrożenia –
wymiary formacji
profesjonalnej
lekarza rodzinnego

7.1.1. Kontekst
profesjonalny

7.1.2. Osobista
postawa
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stanowi bazę niezbędną do budowania właściwych relacji z pacjentami oraz
członkami zespołu. Umiejscawia wykonywaną pracę w kontekście szeroko pojętych
wartości, a także pozwala zapobiegać wypaleniu zawodowemu i utrzymywać
wysoki standard profesjonalny w długoterminowej perspektywie. Pozwala także
pogodzić oczekiwania zawodowe z innymi obszarami życia, takimi jak rodzina,
hobby, zaangażowanie społeczne, polityczne czy inne.

7.1.3. Dowody
naukowe

Praktyka medyczna lekarza rodzinnego powinna w możliwie jak największym
stopniu opierać się na dowodach, pochodzących z właściwych dla medycyny
rodzinnej badań naukowych. W wielu przypadkach ich brak musi być zastępowany
najlepszym z dostępnych doświadczeniem własnym lub kolegów. W odniesieniu do
szkolącego się lekarza szczególną rolę odgrywa jego kierownik specjalizacji oraz inni
nauczyciele, bezpośrednio zaangażowani w proces edukacji. Znalezienie właściwego
balansu między doświadczeniem a dowodami jest niezwykle ważną umiejętnością.
Zdolność krytycznej analizy publikacji oraz wyszukiwania potrzebnej informacji
medycznej jest nieodzowna każdemu lekarzowi rodzinnemu. Umiejętność właściwej
hierarchizacji źródeł, począwszy od wiarygodnych wytycznych, poprzez bazy danych
i metaanalizy do wyników badań oryginalnych, stanowi podstawę przeszukiwania
informacji medycznej. Jej efektywne wykorzystanie ma zasadnicze znaczenie dla
prawidłowości podejmowanych decyzji w odniesieniu do pojedynczego pacjenta,
jak również w długofalowych procesach oceny i poprawy jakości sprawowanej
opieki.
Tabela 7. Kluczowe elementy trzech wymiarów wdrożenia efektywnej edukacji
w zakresie medycyny rodzinnej
1. Kontekst profesjonalny

2. Osobista postawa

•

Charakterystyka społeczności lokalnej, z jej
uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi,
kulturowymi, religĳnymi i geograﬁcznymi

•

Specyﬁka oczekiwań zdrowotnych pacjentów

•

Zasoby i regulacje systemu ochrony zdrowia
z uwarunkowaniami organizacyjnymi
i ﬁnansowymi

•

Zasoby oraz zespół praktyki lekarza rodzinnego
wraz z otoczeniem wspierającym jego pracę

•

System wyznawanych zasad moralnych
i etycznych z ich wpływem na praktykę
medyczną

•

Identyﬁkacja własnych postaw

•

Przenikanie zawodowych i pozazawodowych
obszarów życia
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3. Dowody naukowe

•

Pryncypia i metody badań naukowych
w medycynie rodzinnej

•

Naukowe podstawy postępowania
diagnostycznego, leczenia, prewencji i promocji
zdrowia, a także podejmowania decyzji
i rozwiązywania problemów, właściwego dla
medycyny rodzinnej

•

Źródła informacji medycznej wraz
z umiejętnością ich krytycznej analizy i oceny

Szkolenie specjalistyczne, zmierzające do budowy pełni kompetencji lekarza
rodzinnego, w każdym jego etapie musi bazować na trzech, wymienionych powyżej
aspektach, stanowiących warunki wdrożenia efektywnego procesu kształcenia.
Szczególna rola w tym zakresie przypada osobistemu mentorowi kształcącego się
lekarza, którym z reguły jest jego kierownik specjalizacji, a zarazem lekarz, pod
kierunkiem którego adept medycyny rodzinnej stawia pierwsze kroki w zakresie
praktyki lekarskiej. Zasadnicze znaczenie ma modelowa rola nauczyciela, który
dla szkolonego stanowi przedmiot obserwacji i wzór do naśladowania. W nie
zawsze świadomy sposób szkolony kopiuje zachowania, postawy oraz nawyki
swojego nauczyciela. Bardzo często powiela stosowane przez niego schematy
diagnostyczne i terapeutyczne. Ocenia jego relacje z pacjentami i personelem,
w dużym stopniu budując własne, często do nich zbliżone. Świadomość własnej
modelowej roli nauczyciela, łącznie z obszarami braków i niedociągnięć, pozwala
na stosowne jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym. Praktyczne nauczanie
medycyny rodzinnej wymaga od nauczyciela dobrej znajomości aktualnego
poziomu kompetencji ucznia i umiejętnego wykorzystywania go w dalszej
edukacji. Niezmiernie ważna jest umiejętność właściwego delegowania zadań
w celu stopniowego budowania zawodowej niezależności szkolonego. Od tego
ostatniego wymaga to zaangażowania, inicjatywy i samodzielności w procesie
edukacji z efektywnym wykorzystaniem wsparcia ze strony nauczyciela oraz innych
specyﬁcznych aktywności dydaktycznych, zawartych w programie nauczania,
z umiejętnym uwzględnieniem uwarunkowań profesjonalnych, osobistych postaw
i rozwoju dyscypliny, jaką jest medycyna rodzinna.

Zasadniczym celem formacji profesjonalnej lekarza rodzinnego musi być łączne
nabycie wszystkich sześciu kluczowych kompetencji przy uwzględnieniu trzech
zasadniczych wymiarów wdrażania procesu edukacji. Ilustrację takiej syntezy
stanowi tzw. „drzewo mądrości” z sześcioma gałęziami odpowiadającymi
poszczególnym kompetencjom i trzema korzeniami – po jednym dla każdego
wymiaru wdrożenia (ryc. 1). Obrazuje ono złożoną naturę dyscypliny, jaką jest
medycyna rodzinna oraz pryncypia edukacji zamierzającego uprawiać ją lekarza.

7.2. Rola
nauczyciela

7.3. Synteza
i integracja
kompetencji
zawodowych
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Rycina 1. „Drzewo mądrości” – synteza i integracja kompetencji zawodowych lekarza
rodzinnego

Pełnia kompetencji zawodowych to więcej niż prosta suma sześciu kluczowych
kompetencji. Jej nabycie wymaga od lekarza rodzinnego ich pełnej integracji oraz
zrozumienia i uwzględnienia licznych kontekstów, w jakich sprawuje on opiekę nad
powierzonymi mu pacjentami. W krajach z wysokim poziomem podstawowej opieki
zdrowotnej uważa się, że rozwinięcie pełni kompetencji zawodowych wymaga od
lekarza rodzinnego przynajmniej pięcioletniej, samodzielnej praktyki zawodowej
po zakończeniu specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej. Proces ten powinien
jednak rozpoczynać się możliwie jak najwcześniej w trakcie studiów medycznych.
Zasadnicza jego część przypada na czas specjalizacji, zaś ciągłe doskonalenie wymaga
ustawicznego dokształcania przez całe życie zawodowe.
Na etapie kształcenia przeddyplomowego student powinien przede wszystkim
zrozumieć odrębność dyscypliny, jaką jest medycyna rodzinna, a także poznać warunki,
w jakich jest ona uprawiana. Okazję do wzmocnienia takiego przekazu stanowi staż
podyplomowy.
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Od procesu specjalizacji należy oczekiwać ukształtowania kompetencji lekarza we
wszystkich sześciu obszarach kompetencji, a także nabycia zdolności ich integracji
i wdrożenia w różnych kontekstach sprawowanej opieki. Jest to okres nabywania
specyﬁcznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowania właściwych postaw. O ile
nabycie niektórych z nich jest możliwe w różnych warunkach opieki specjalistycznej,
o tyle dla kształtowania kompetencji zasadnicze znaczenie ma szkolenie w warunkach
praktyki lekarza rodzinnego pod kierunkiem kompetentnego nauczyciela. Właściwe
wykonywanie swojej roli przez tego ostatniego wymaga specyﬁcznego przygotowania
dydaktycznego i ciągłego rozwoju i umacniania kompetencji w tym zakresie.
Ustawiczny rozwój zawodowy to czas, w którym lekarz rodzinny nieustająco odświeża
wiedzę, nabiera biegłości w zakresie potrzebnych mu umiejętności i wzmacnia
właściwe postawy. W tym czasie jednak przede wszystkim dokonuje stałej integracji
swoich kompetencji zawodowych, mogących stanowić o pełni jego profesjonalizmu.

Źródła polskojęzyczne:
1. Lukas W, Teslar E (red.). Nauczanie w praktyce lekarza rodzinnego. Zdrowie i Zarządzanie:
Kraków, 2005.
2. Lukas W, Teslar E (red.). Efektywne uczenie się w praktyce lekarza rodzinnego. Podręcznik dla
rezydentów. Zdrowie i Zarządzanie: Kraków, 2005.
3. Windak A, Tomasik T, Hasselt v P. Uczenie w oparciu o problem. UWM „Vesalius”: Kraków, 1998.
4. Heĳlman J, Domański M, Król Z, Hasselt v P, Tomasik T, Windak A, Schoonheim P, KryjRadziszewska E. Nauczanie w praktyce lekarza rodzinnego. UWM „Vesalius”: Kraków, 1997.
5. Lukas W (red.). Wprowadzenie do nauczania praktycznych umiejętności w medycynie
rodzinnej. Zdrowie i Zarządzanie: Kraków, 2002.

Źródła anglojęzyczne:
1. Mead N, Bower P. Patient-centredness: a conceptual framework and review of the empirical
literature. Soc Sci Med 2000;51:1087-1110.
2. McWhinney IR. A Textbook of Family Medicine, 2nd ed. Oxford University Press, 1997.
3. Smith R et al. Why are doctors so unhappy? BMJ 2001;322:1073-1074.
4. Bleakley A. Pre-registration house ofﬁcers and ward-based learning: a “new apprenticeship”
model. Med Educ 2002;36:9-15.
5. Schön DA. Educating the Reﬂective Practitioner. Jossey-Bass, 1987, p. 26.
6.

The General Practitioner in Europe. A statement by the working party appointed by the
European Conference on the Teaching of General Practice. Leeuwenhorst, Netherlands, 1974
(revised 1981).

7. Helman CG. The role of context in primary care. J Roy Coll Gen Pract 1984;34:547-550.
8. Plsek P, Greenhalgh T. Complexity science: The challenge of complexity in health care. BMJ
2003;323:625-628.

39
pryncypia-leczenia.indd 39

2007-03-23 12:11:01

Słowniczki terminów i pojęć użytych
w tekście

Słowniczek terminów i pojęć dotyczących metod nauczania
Dyskusja w małej grupie
wymiana poglądów pomiędzy uczniami, z ograniczonym (ułatwiającym) udziałem
prowadzącego

Elektroniczne formy edukacji
samodzielna praca szkolonego z wykorzystaniem elektronicznych baz danych, materiałów
dydaktycznych dostępnych w internecie, udział w e-konferencjach lub szkolenie
z użyciem programów multimedialnych

Laboratoryjne ćwiczenia umiejętności praktycznych
praktyczna nauka wykonywania określonych czynności lub procedur, np. z wykorzystaniem
fantomów lub z udziałem symulowanych pacjentów

Lektura podręczników, prasy medycznej
samodzielne zapoznawanie się z treściami
i naukowych

zawartymi w publikacjach edukacyjnych

Obserwacja
bierna asysta w konsultacji lub innych czynnościach podejmowanych przez nauczyciela
z dokonywaniem spostrzeżeń i analizą stosowanych metod pracy i podejmowanych
decyzji

Odgrywanie ról
działanie w roli umożliwiające wgląd w sposób zachowania, zamiary i uczucia osób
odgrywanych, np. w rolę pacjenta, członka jego rodziny, lekarza, pielęgniarki etc.

Omówienie
(zagadnienia, konsultacji, przypadku, nagrania audio-wideo) – analiza treści dydaktycznych
w szczególnym kontekście konkretnego problemu lub sytuacji klinicznej

Praca pod nadzorem
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Prezentacja
przedstawianie nauczycielowi określonych czynności i umiejętności przez szkolonego

Realizacja projektu
(badawczego, poprawy jakości, edukacyjnego) – planowe i usystematyzowane działanie
według określonego harmonogramu i zasad, kończące się uzyskaniem założonego
i mierzalnego efektu

Rozmowa poglądowa z nauczycielem
nieustrukturalizowana wymiana poglądów pomiędzy szkolonym i nauczycielem,
poświęcona omówieniu wybranego problemu lub zagadnienia

Seminarium
forma dydaktyczna z aktywnym udziałem uczestników, poświęcona omówieniu
określonego problemu lub zagadnienia

Warsztat
wspólna praca szkolonych nad określonym problemem z indywidualnym podziałem zadań
pod nadzorem prowadzącego w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego

Wykład
zorganizowana forma prezentowania informacji przez nauczyciela z biernym udziałem
z reguły licznej grupy słuchaczy

Słowniczek terminów i pojęć dotyczących metod oceny
Egzamin pisemny
forma oceny wiedzy na podstawie pisemnej odpowiedzi na zadane pytania lub
przedstawiony do analizy problem

Egzamin ustny
sposób oceny wiedzy egzaminowanego na podstawie jego odpowiedzi na pytania
zadawane przez egzaminatora lub losowane z przygotowanej wcześniej puli

Obserwacja bezpośrednia
obserwacja działania z udziałem i przy obecności oceniającego w warunkach rzeczywistych
lub symulowanych
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Obserwacja pośrednia
obserwacja bez uczestnictwa oceniającego, np. nagrania wideo przebiegu wizyty pacjenta
rzeczywistego lub symulowanego w gabinecie

Ocena dokumentacji medycznej
analiza dokumentacji sporządzonej przez szkolonego pod względem czytelności,
staranności oraz poprawności merytorycznej i administracyjnej

Opinia personelu i pacjentów
ocena wiedzy, umiejętności i postaw szkolonego na podstawie subiektywnych opinii
formułowanych przez członków zespołu praktyki lub pacjentów

OSEK
(obiektywny ustrukturalizowany egzamin kliniczny) – sprawdzenie umiejętności
praktycznych z wykorzystaniem zdeﬁniowanych dla określonej procedury kryteriów
i wskaźników oceny

Sprawozdanie, raport, praca poglądowa


Sprawozdanie: opis wykonanych czynności, podejmowanych działań, uzyskanych
rezultatów etc.



Raport: krótka forma sprawozdania, z reguły ograniczona do ściśle zdeﬁniowanego
obszaru



Praca poglądowa: teoretyczne opracowanie na określony temat kliniczny lub inny,
stanowiące podsumowanie stanu wiedzy w danym obszarze wraz z oceną autora

Test wielokrotnego wyboru
metoda obiektywnego pomiaru wiedzy, polegająca na wyborze prawidłowej wersji
odpowiedzi spośród kilku, zaprezentowanych w odniesieniu do konkretnego pytania;
modyﬁkację stanowią pytania z więcej niż jedną poprawną odpowiedzią, pytania
wymagające analizy prawdziwości twierdzenia i przesłanki oraz ich wzajemnego związku,
a także pytania z dwoma wersjami odpowiedzi typu „prawda” lub „fałsz”
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