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W skrócie

Zdolność rozwiązywania problemów związanych z przeszkodami, które utrudniają
aktywny udział chorego w leczeniu, jest jedną z niezbędnych umiejętności chorych.
W niniejszym artykule przedstawiono proces służący do rozwiązywania takich
problemów i przeanalizowano niektóre elementy interwencji podejmowanych w tym
celu. Zwrócono uwagę na pewne nierozstrzygnięte kwestie związane z realizacją
programów rozwiązywania problemów w celu poprawy przestrzegania zaleceń
terapeutycznych oraz omówiono sposoby wspierania tych programów w warunkach
praktyki klinicznej.

T

ylko 36% dorosłych chorych na
cukrzycę typu 2 osiąga zalecaną
przez American Diabetes Association docelową wartość hemoglobiny A1C
(HbA1C) wynoszącą 7%.1 Wykazano, że
przestrzeganie zaleceń terapeutycznych
dotyczących intensywnego leczenia poprawia rokowanie w cukrzycy,2,3 może też
zmniejszać różnice wyników leczenia występujące między chorymi rasy białej
a chorymi z grup mniejszości etnicznych.4 Przyczyny niedostatecznego przestrzegania zaleceń terapeutycznych
obejmują charakter zadań związanych
z aktywnym udziałem chorego w leczeniu, umiejętności oraz wsparcie konieczne w celu adaptacyjnej identyfikacji
i eliminowania przeszkód utrudniających
przestrzeganie zaleceń terapeutycznych,
a także potrzebę podtrzymywania motywacji chorego. Przeszkody utrudniające
aktywny udział chorego w leczeniu pojawiają się w różnych sytuacjach i kontekstach, a wsparcie w tym zakresie musi
być dostosowane do unikatowych przeszkód występujących u danego chorego,
a także jego stylu życia. Mimo że wprowadzanie technik rozwiązywania problemów w praktyce klinicznej wiąże się
z pewnymi nierozstrzygniętymi kwestiami, wsparcie w zakresie rozwiązywania
kwestii związanych z aktywnym udziałem chorego w leczeniu oraz rozwój służących temu umiejętności należy
zapewniać zarówno w przychodni, jak
i poza nią.
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

Rozwiązywanie problemów
jest umiejętnością
o podstawowym znaczeniu
dla aktywnego udziału
chorego w leczeniu cukrzycy
Słabe przestrzeganie zaleceń dotyczących
samodzielnego leczenia wskazuje zwykle
na interakcję między przeszkodami utrudniającymi aktywny udział chorego w leczeniu a niedostatecznym wykorzystywaniem
technik radzenia sobie z trudnościami
i rozwiązywaniem problemów. Rozwiązywanie problemów można uważać za formę
radzenia sobie z problemami przez pierwotną kontrolę, czyli próbę zmiany obiektywnego (lub przyszłego) stanu (primary
control engagement coping lub approach-focused coping).5 Aktywne eliminowanie
przeszkód utrudniających aktywny udział
chorego w leczeniu przez skoncentrowanie się na występujących problemach wiąże się z mniejszymi wartościami HbA1C,
natomiast brak zaangażowania lub unikanie problemów zamiast ich rozwiązywania
powoduje zwiększenie wartości tego parametru.6-8
Rozwiązywanie problemów jest jednym
z podstawowych aspektów edukacji diabetologicznej skierowanej do dorosłych
i młodszych chorych oraz opiekunów lub
członków rodziny dotyczącej aktywnego
udziału chorego w leczeniu cukrzycy.9
Wiele badań i prac przeglądowych potwierdza zależność między zachowaniami
chorych i ich rodzin w zakresie rozwiązywania problemów a poprawą zdolności ak-

tywnego udziału chorych w leczeniu,
zmniejszeniem wartości HbA1C oraz poprawą jakości leczenia pod względem innych
wskaźników, takich jak częstość wizyt
w szpitalnych izbach przyjęć lub oddziałach pomocy doraźnej oraz występowania
incydentów hipoglikemii. Skuteczne interwencje służące rozwiązywaniu problemów
opracowano zarówno dla cukrzycy typu 1,
jak i typu 2, a także dla różnych grup wiekowych, etnicznych i społeczno-ekonomicznych.10-20 Rozwiązywanie problemów
jest głównym tematem tego rodzaju skutecznych interwencji, ale może być również elementem strategii obejmujących
podstawową edukację chorych w zakresie
wiedzy o cukrzycy lub innych, pokrewnych umiejętności.
W tabeli przedstawiono kolejne etapy
rozwiązywania problemów dotyczących
udziału chorych w leczeniu: uświadomienie
sobie problemu, identyﬁkację przeszkód,
opracowanie rozwiązania, planowanie sposobu wprowadzenia zmian, wprowadzenie
zmian, ocenę wyników interwencji oraz
analizę. Chociaż kolejne kroki tego procesu są proste, na poszczególnych etapach
jego realizacji często pojawiają się niepowodzenia. Podobnie jak w przypadku niedostatecznego przestrzegania zaleceń
terapeutycznych, wynika to z charakteru
przeszkód, przed którymi stają chorzy, potrzebnego i dostępnego wsparcia oraz potrzeby odpowiedniej ciągłej motywacji
do działań.

Składowe i metody stosowane
w interwencjach służących
rozwiązywaniu problemów
Badania naukowe i rozważania teoretyczne pozwoliły na określenie głównych składowych programów, których celem jest
rozwiązywanie problemów. Badania dotyczące cukrzycy, teorie behawioralne, a także badania dotyczące innych przewlekłych
chorób oraz badania z zakresu nauki
o uczeniu się są źródłem metod, które
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Tabela. Kolejne etapy procesu rozwiązywania problemów dotyczących aktywnego udziału chorych w leczeniu cukrzycy
Etap procesu rozwiązywania problemu

Opis

Przykład rozumowania chorego

Identyﬁkacja i uświadomienie sobie problemu
Identyﬁkacja przeszkody

Określenie problemu
Ustalenie, dlaczego występuje problem

Mam zbyt duże wartości HbA1C.
Nie wykonuję ćwiczeń ﬁzycznych.
Nie mam na to czasu.

Opracowanie rozwiązania

Identyﬁkacja kilku możliwych sposobów
rozwiązania problemu

Mam czas w weekendy. Mogłabym też
poprosić męża, aby dwa razy w tygodniu
to on odbierał dzieci.

Planowanie sposobu wprowadzenia zmian

Określenie poszczególnych etapów rozwiązania
problemu, identyﬁkacja możliwych przeszkód
utrudniających realizację rozwiązania problemu,
planowanie, podjęcie wstępnych kroków

W ten weekend porozmawiam z mężem
o moich planach. Jeżeli nie będzie mógł
odebrać dzieci, poproszę sąsiadkę, aby
przypilnowała je po pracy. Zamierzam
pójść na spacer w niedzielę po południu.
Jeżeli będzie padać, pójdę na basen.

Wprowadzanie zmian

Zamiar, świadomość sytuacyjna i podjęcie
decyzji

Dobrze, TERAZ nadszedł czas na ten
spacer. Muszę oderwać się od telefonu.

Ocena wyników interwencji

Ocena powodzenia działań i przyczyn
uzyskania określonych wyników

Nie poprosiłam sąsiadki o przypilnowanie
dzieci. Bałam się, że się zgodzi, ale
w rzeczywistości nie miałam ochoty tego
zrobić. Poszłam na długi spacer!

Analiza

Analiza różnych aspektów wcześniejszych
kroków w celu zwiększenia
prawdopodobieństwa powodzenia

Muszę porozmawiać z sąsiadką
i upewnić się, że naprawdę nie ma nic
przeciwko temu, aby przypilnować moje
dzieci. Będę częściej chodziła na spacer.

mogą zwiększać skuteczność programów
służących rozwiązywaniu problemów. Są
to takie metody, jak zwrotne przekazywanie informacji (feedback), nauczanie problemowe, uwzględnienie logiki motywacji
z perspektywy chorego, identyﬁkacja
wzorców przestrzegania zaleceń terapeutycznych oraz związanych z tych przeszkód, a także takie metody realizacji
programów, które zapewniają chorym regularny dostęp do działań i wsparcia w zakresie budowania umiejętności.

Zwrotne przekazywanie informacji
W ramach interwencji dotyczących aktywnego udziału chorych w leczeniu zwykle
dostarcza się im zwrotnych informacji
na temat wskaźników klinicznych, zachowania lub postępu w zakresie rozwiązywania problemów. Celem dostarczania
takich danych jest informowanie, nagradzanie oraz motywowanie do pewnych
zachowań.21 Skuteczność zwrotnego
przekazywania informacji może wynikać
z uświadamiania sobie rozbieżności między założonymi a osiągniętymi celami.
Uważa się, że zwrotne informowanie
o nieosiągnięciu pewnego celu stwarza
dyskomfort (dysonans poznawczy) lub
motywuje do działań.
Nie należy jednak przeceniać wartości
zwrotnego przekazywania informacji
i nadmiernie polegać na tej metodzie, ponieważ jej skuteczność zależy od tego,
czy chorzy mają jasno zdefiniowane cele,
są zmotywowani do osiągnięcia z góry
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ustalonego poziomu sprawności i uzyskali wystarczające informacje, aby zrozumieć różne opcje behawioralne służące
poprawie sprawności. Zwrotne przekazywanie informacji działa najlepiej w przypadku porównywania ze stanem
docelowym. Najlepiej, jeśli ten stan docelowy ustalany jest wspólnie przez chorych i lekarzy, którzy razem określają cele
działania. Jeżeli cel nie jest wyznaczany
we współpracy z chorymi, porównanie
stanu obecnego z docelowym może mieć
charakter normatywny, np. oparty na lokalnych, regionalnych lub ogólnokrajowych standardach, które chory powinien
osiągnąć, lub też być porównaniem
z wcześniejszą sprawnością chorego. Niezależnie od tego, jakie źródło danych zostanie wykorzystane do wyznaczenia celu,
znaczenie i wiarygodność danych stanowiących podstawę porównań należy oceniać z perspektywy chorego.

Nauczanie problemowe
Nauczanie problemowe jest indukującym
podejściem do nauczania. W tej metodzie
cykl rozwiązywania problemu zaczyna się
od określonego problemu związanego
z aktywnym udziałem chorego w leczeniu
i ostatecznie prowadzi do rozwiązań, które mogą być uogólnione na inne problemy.22 Jest to przeciwieństwo tradycyjnych
metod edukacyjnych dydaktyczno-wykładowych, w których proces uczenia rozpoczyna się od koncepcji wyższego rzędu
(np. znaczenia określonych wartości HbA1C)

i może kończyć się wykorzystaniem tej
koncepcji w odniesieniu do danego problemu związanego z aktywnym udziałem
chorego w leczeniu.
W ramach wszechstronnych interwencji można udostępniać pisemne scenariusze lub materiały audiowizualne, które
rozpoczynają się od przedstawienia pewnego problemu związanego z aktywnym
udziałem chorego w leczeniu, a następnie
modelowego rozwiązania tego problemu
z wykorzystaniem jednego lub kilku możliwych sposobów. Wykazano, że to modelowanie umiejętności zwiększa sprawność
samych chorych w zakresie wykorzystywania tych umiejętności,23 a nauczanie problemowe może zapewniać większą
motywację chorych do rozwiązywania problemów niż tradycyjne podejście dydaktyczne. Metoda nauczania problemowego
została z powodzeniem wykorzystana
w kształceniu medycznym, naukowym
i matematycznym, a także w edukacji diabetologicznej.24,25
Metoda nauczania problemowego
opiera się na nauczaniu w powtarzających
się cyklach. Chorzy i klinicyści mogą początkowo mieć duże oczekiwania i sądzić,
że rozwiążą dany problem za pierwszym
podejściem. Rozwiązywania problemów
najlepiej jednak nauczać w cyklach, ponieważ przeszkody utrudniające przestrzeganie zaleceń terapeutycznych mogą
wymagać wielokrotnych analiz, niekiedy
z wykorzystaniem różnych podejść lub zasobów.
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

Logika motywacji z perspektywy
chorego
Mimo że tę kwestię uważa się za ważną, to
większość aspektów związanych z angażowaniem się chorych w interwencje służące rozwiązywaniu problemów nie została
dobrze zbadana. Zaangażowanie w zachowania związane z własnym udziałem w leczeniu może być w większym lub
mniejszym stopniu umotywowane chęcią
osiągnięcia lepszego stanu zdrowia i lepszej
jakości życia. Zwykle jednak nie wystarcza
to do zagwarantowania przestrzegania zaleceń terapeutycznych. Niektóre korzyści
związane z przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych, np. wynikające ze zmniejszenia masy ciała, mogą zapewniać
natychmiastową satysfakcję. Na ogół jednak
korzyści z przestrzegania zaleceń terapeutycznych ujawnią się dopiero w przyszłości. Posługiwanie się przyszłym ryzykiem
i przyszłymi korzyściami z zachowań korzystnych dla zdrowia w celu wpłynięcia
na teraźniejsze zachowania chorych jest
szczególnie trudne.26
Interwencje służące rozwiązywaniu
problemów mogą odnosić się do kwestii
tej motywacji na dwa sposoby. Jednym
z nich jest tworzenie scenariuszy rozwiązywania problemów dotyczących cukrzycy
metodą nauczania problemowego, dzięki
czemu rozwiązanie problemu i udział chorego w leczeniu zostają wprost powiązane
z krótko- i długoterminowymi korzyściami, takimi jak poprawa wyglądu, zwiększona energia, większa sprawność ruchowa
lub mniejsza liczba wizyt u lekarza. Drugim sposobem zwiększania zaangażowania
i motywacji chorych jest wykorzystywanie
w ramach programu naturalnie satysfakcjonujących działań.27 Można to osiągnąć
przez interakcje z innymi chorymi znajdującymi się w podobnej sytuacji, realizowane np. za pośrednictwem Internetu, które
zapewniają odpowiednie poradnictwo
i wsparcie. Uważa się, że interwencje obejmujące udział innych chorych znajdujących się w podobnej sytuacji mają duży
potencjał, jeśli chodzi o poprawę zaangażowania chorych oraz praktyczne możliwości realizowania programów zmian
behawioralnych w cukrzycy. Ponadto skutecznego wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów można również udzielać
indywidualnie lub za pośrednictwem grup
samopomocy chorych funkcjonujących
przy danej przychodni.18
Świadomość problemu i przeszkody
utrudniające przestrzeganie zaleceń
terapeutycznych
Pierwszym, i być może najważniejszym,
etapem rozwiązywania problemu jest
stwierdzenie, że dany problem w ogóle
36
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występuje, czyli uświadomienie go sobie.
Jak już wspomniano, świadomość problemu można stworzyć przez zwrotne przekazywanie informacji odnoszących się
do zaleceń dotyczących zachowań związanych z udziałem chorego w leczeniu, a także informacji na temat tych zachowań
pochodzących od samego chorego. Drugim etapem jest identyﬁkacja przeszkód
utrudniających udział chorego w leczeniu
lub przyczyn problemu. Dla niektórych
chorych jest to najtrudniejszy krok.
Jednym z możliwych podejść do identyﬁkacji przeszkód utrudniających przestrzeganie zaleceń terapeutycznych jest
posłużenie się metodą nauczania problemowego i odwrócenie zwykłego toku rozmowy z chorym. Rozpoczyna się wtedy
od identyﬁkacji pewnego problemu lub
rozbieżności między zaleceniami dotyczącymi samodzielnego leczenia a realizacją
tego celu. Jeżeli pełniejsza ocena przestrzegania zaleceń terapeutycznych nie
jest możliwa lub mimo sprzecznych danych
chory stwierdza, że w pełni przestrzega zalecenia, najlepszym rozwiązaniem może
być rozpoczęcie rozmowy od zapytania
chorego, kiedy ostatni raz w leczeniu cukrzycy zdarzyło mu się zrobić coś nie tak,
jak powinien. To początkowe skupienie się
na określonych zdarzeniach lub problemach umożliwia następnie wykorzystanie
ich jako przykładów ilustrujących bardziej
ogólne problemy wpływające na realizację
różnych celów związanych z samodzielnym leczeniem.

Wzorce przestrzegania zaleceń
terapeutycznych
Chorzy stają w obliczu największych problemów związanych z przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych wtedy, gdy
wychodzą z przychodni. W tym momencie
wiedza na temat cukrzycy oraz zalecenia
dotyczące schematu leczenia przestają być
zestawem abstrakcyjnych reguł i informacji,
a stają się częścią zestawu zadań życiowych, celów i priorytetów, którymi muszą
żonglować. Na mającą zasadnicze znaczenie relację między wiedzą o zdrowiu, diecie i ćwiczeniach ﬁzycznych
a późniejszymi, wynikającymi z tego działaniami wpływa wiele ważnych czynników
psychospołecznych. Każda decyzja dotycząca własnego udziału w leczeniu cukrzycy jest podejmowana w kontekście sieci
złożonych zależności między własnymi zasobami, umiejętnościami i zdolnościami,
a także zmieniającym się wpływem czynników sytuacyjnych, emocji i motywacji.
Różnego rodzaju przeszkody są przyczyną
rozmaitych wzorców i różnego nasilenia
problemu nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych. Niektóre przeszkody, takie

jak brak leków lub innych środków oraz
mała wiedza na temat cukrzycy, wpływają
na realizację wielu celów związanych z samodzielnym leczeniem i ich wyeliminowanie ma zasadnicze znaczenie. Najpierw
należy zidentyﬁkować przeszkody, które
wywierają silny wpływ na wiele zachowań
związanych z samoleczeniem, biorąc
pod uwagę duży potencjał poprawy
w przypadku rozwiązania tych problemów.

Bariery psychospołeczne
Oprócz potencjalnych przeszkód związanych z niedostateczną wiedzą w kwestiach
zdrowotnych i ograniczonymi zasobami ﬁnansowymi wiele wyzwań, przed którymi
stają chorzy na cukrzycę, ma charakter
psychospołeczny.28 Przeszkody psychospołeczne można najlepiej wyobrazić sobie jako interakcje między warunkami
zewnętrznymi a poglądami, umiejętnościami, motywacją i emocjami chorych. Do takich psychospołecznych przeszkód
utrudniających przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez chorych należą: skrępowanie w związku z chorobą, problemy
związane z porozumiewaniem się oraz niedostateczne planowanie na wypadek wystąpienia sytuacji stwarzających problemy.
Niektóre bariery psychospołeczne pojawiają się w związku z większą liczbą sytuacji i zadań niż inne i dlatego mogą być
dobrym celem interwencji służących rozwiązywaniu problemów. Częstą przeszkodą jest uczucie skrępowania związane
z chorobą, które może wpływać na wiele
zadań wiążących się z samodzielnym leczeniem. Również depresja lub wypalenie
prawdopodobnie będą wpływać na różne
sytuacje i cele, niejako przykrywając inne
problemy. Depresja występuje u znacznej
części dorosłych chorych na cukrzycę typu 2 i istotnie wpływa na przestrzeganie
zaleceń terapeutycznych, a jej występowanie powinno być rutynowo oceniane.29 Inne przeszkody mogą być powiązane
z określonymi zadaniami, pewnymi porami dnia (np. oznaczenie stężenia glukozy
we krwi w godzinach porannych) lub nawet pewnymi osobami, których interakcja
z chorym niekorzystnie wpływa na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych.
Jedną z często zgłaszanych i klinicznie
frustrujących barier psychospołecznych
jest zapominanie. Samo stwierdzenie, że
chory zapomina o różnych aspektach
związanych z leczeniem, może nie wydawać się szczególnie użyteczną informacją
w kontekście działań mających na celu
rozwiązywanie problemów, ale możliwe jest
odkrycie rzeczywistego znaczenia zapominania. Kiedy chory zgłasza taki problem,
może to wskazywać na konkurencyjne
priorytety lub umotywowany opór
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

przed aktywnym samodzielnym leczeniem. Konkurencyjność priorytetów oznacza po prostu, że inne zdarzenia lub cele
życiowe są bardziej interesujące, ważniejsze lub zasługujące na uwagę. W przypadku tego typu problemu z przestrzeganiem
zaleceń terapeutycznych pomocne mogą
być proste rozwiązania, takie jak przypominanie i alarmy (np. programowane
w urządzeniach elektronicznych).
Umotywowany opór przed własnym aktywnym udziałem w leczeniu lub styl zachowania polegający na unikaniu
problemów zamiast ich rozwiązywania
może być mniej podatny na tego rodzaju
instrumentalne wsparcie za pomocą przypomnień. Samo nauczenie tych osób
umiejętności rozwiązywania problemów
prawdopodobnie będzie nieskuteczne bez
dodatkowego wsparcia, ponieważ ci chorzy mogą nie umieć identyﬁkować lub zaakceptować problemów. U tych osób
najlepszym rozwiązaniem może być rozpoczęcie procesu poprawy przestrzegania
zaleceń terapeutycznych od doświadczeń,
które mogą pozytywnie zwrócić ich uwagę
na cukrzycę, takich jak rozmowy motywacyjne.30

Metody realizacji programów
Skuteczne programy rozwiązywania problemów związanych z cukrzycą powinny
obejmować wykonalny, łatwo dostępny
oraz odpowiedni dla danej populacji mechanizm modelowania rozwiązywania problemów, połączony z możliwością
regularnego porozumiewania się w związku z wykorzystywaniem tego cyklu programu rozwiązywania problemu
do eliminowania przeszkód utrudniających udział chorego w leczeniu cukrzycy.
Te funkcje zostały z powodzeniem częściowo lub całkowicie zrealizowane za pomocą różnych dostępnych technologii,
między innymi telefonu, poczty elektronicznej, Internetu oraz technologii mobilnych, takich jak telefony komórkowe.13,31-34
Wykorzystanie tych sposobów przekazywania treści edukacyjnych dotyczących
rozwiązywania problemów i porozumiewania w związku z całym procesem stwarza
więcej okazji do nauki i może zwiększać
skuteczność, dostępność, praktyczną przydatność oraz trwałość tych programów.
Dla wielu chorych doskonałym środkiem przekazywania treści, monitorowania
i wsparcia klinicznego jest Internet.
W przybliżeniu 77-83% rodzin w Stanach
Zjednoczonych regularnie korzysta z Internetu.35 Wśród osób w wieku 55 lat
wskaźnik korzystających z Internetu jest
mniejszy (64%) i zmniejsza się wraz z wiekiem.35,36 Kluczem do wykorzystywania Internetu w różnych populacjach leczonych
www.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

w danej przychodni jest integracja tego
narzędzia z alternatywnymi lub dodatkowymi metodami realizacji programów.
Na przykład dla starszych osób najlepszym rozwiązaniem może być uwzględnienie uzupełniających metod nauczania,
takich jak instrukcje pisemne lub przekazywane podczas osobistych kontaktów,
a także wykorzystywanie powszechnie dostępnych technologii, takich jak telefony
domowe.

Kwestie związane z realizacją
w praktyce klinicznej
programów rozwiązywania
problemów związanych
z aktywnym udziałem chorego
w leczeniu
Mimo że program rozwiązywania problemów związanych z aktywnym udziałem
chorego w leczeniu jest bardzo przydatny
jako metoda poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych, elementem, który
prawdopodobnie budzi najmniejsze zainteresowanie, jest behawioralna składowa
opieki nad chorymi z przewlekłą chorobą.37 Chociaż wspólne rozwiązywanie problemów zalecane jest jako element
wszechstronnego programu edukacji dotyczącej aktywnego udziału chorego w leczeniu cukrzycy, eksperci i badacze
zwrócili uwagę na dwa sprzeczne aspekty
zaleceń dotyczących realizacji programów
służących rozwijaniu tych umiejętności
u chorych: w modelu leczenia chorób
przewlekłych (Chronic Care Model) uznano, że edukacja dotycząca aktywnego
udziału chorego w leczeniu cukrzycy powinna być prowadzona w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,38,39 ale lekarze
podstawowej opieki zdrowotnej znacznie
chętniej i częściej wykorzystują te programy, jeżeli są one realizowane w znacznym
stopniu poza przychodnią.40-43
Jednym z modeli, który służy obecnie
w praktyce klinicznej do realizacji programów aktywnego udziału chorych w leczeniu, jest wykorzystywanie minimalnych
zasobów przychodni do zapoznania chorego z interwencją oraz zapewnienia odpowiedzialności i monitorowania. Później
interwencja prowadzona jest w większości
poza przychodnią, za pomocą Internetu
lub innych, bardziej dostępnych metod.31,40,44,45 Chociaż zaprojektowano interwencje służące zaspokojeniu tej potrzeby
ograniczenia wykorzystania zasobów przychodni, istnieje luka w zakresie wykorzystywania wyników tych badań w praktyce
klinicznej, a lekarze mają ograniczone możliwości kierowania chorych do udziału
w takich programach. W niedawnym badaniu ankietowym specjaliści i lekarze pod-

stawowej opieki zdrowotnej wymienili ten
brak możliwości kierowania chorych jako
jedną z trzech głównych przeszkód utrudniających akceptację i wykorzystywanie
edukacji dotyczącej aktywnego udziału
chorych w leczeniu cukrzycy.46

Ocena odpowiednich wskaźników
Oprócz wyżej wspomnianych poglądów
jednym z podstawowych wyzwań we
wspieraniu rozwiązywania problemów
w warunkach badań naukowych i praktyki
klinicznej jest potrzeba dokładnego mierzenia zachowań związanych z aktywnym
udziałem chorych w leczeniu, przeszkód
utrudniających ten udział oraz samych
procedur rozwiązywania problemów.
Wszystkie te kwestie zwykle oceniane są
na podstawie informacji podawanych
przez uczestników, często błędnych, co
wynika z niedokładnego zapamiętywania
oraz subiektywności oceny odpowiedzi.47
Najnowsze próby mierzenia udziału chorych w leczeniu i innych zachowań związanych ze zdrowiem w czasie rzeczywistym
za pomocą mobilnych technologii są obiecujące.48 Na przykład w niedawnym badaniu
stwierdzono przydatność wykorzystywania
aparatów fotograﬁcznych wbudowanych
w telefony komórkowe do dokumentowania wyboru rodzaju i ilości produktów
żywnościowych.49 Wiele mobilnych systemów umożliwia ocenę, która jest czasowo
i przestrzennie bliższa rzeczywistym przeszkodom utrudniającym udział chorych
w leczeniu, ale wciąż zależy od dokładnego przekazywania danych przez samych
chorych. Wszelka automatyzacja lub mobilne monitorowanie zachowań związanych ze zdrowiem znacznie zwiększyłyby
praktyczne możliwości wykorzystywania
danych na temat przestrzegania zaleceń
terapeutycznych w rutynowym postępowaniu klinicznym.
Skuteczne strategie długoterminowe
Nie opracowano długoterminowych modeli realizacji programów rozwiązywania problemów. Chociaż nie ulega wątpliwości, że
w miarę upływu czasu przeszkody utrudniające udział chorego w leczeniu będą się
zmieniały i pojawią się nowe, nie jest jasne,
w jaki sposób chorzy przystosowują się
do interwencji służących rozwiązywaniu
problemów. Mało prawdopodobne jest, aby
chorzy chcieli uczyć się rozwiązywania problemów przez nieograniczony lub długi
czas (jeżeli jest to postrzegane jako praca).
Nawet w przypadku programów, w których
początkowo najwyraźniej udaje się uzyskać
odpowiednie zaangażowanie chorych,
z czasem będzie następował nieunikniony
spadek zaangażowania, a liczba chorych
uczestniczących w programie będzie się
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zmniejszała.13 Być może intensywne interwencje mające na celu budowanie umiejętności w zakresie aktywnego udziału
chorych w leczeniu najlepiej wykorzystywać okresowo, w razie pojawienia się takiej
potrzeby, lub jako mechanizmy zapobiegania ponownym problemom, które są uruchamiane w odpowiednim momencie
dzięki monitorowaniu czynników ryzyka
w ramach systemu opieki zdrowotnej.
W razie potrzeby chorzy mogą też kontynuować współpracę z zastosowaniem środków czy działań zapewniających wsparcie
w rozwiązywaniu problemów, takich jak fora internetowe czy innego rodzaju grupy
dyskusyjne.

Wspólny wybór problemów
i identyﬁkacja przeszkód
Istotnym zagadnieniem, które może wpływać na powodzenie wsparcia w zakresie
rozwiązywania problemów, jest jakość
współpracy między chorym i lekarzem. Lekarze mogą po prostu dostrzegać potrzebę zmian w stylu życia, które umożliwią
aktywny udział chorego w leczeniu cukrzycy. Chorzy częściej postrzegają zadania związane z samodzielnym leczeniem
jako mogące podlegać modyﬁkacji i dążą
do adaptacji lub zmiany zaleceń dotyczących aktywnego udziału w leczeniu w taki
sposób, aby te zalecenia pasowały do ich
własnych potrzeb i wyborów w zakresie
stylu życia.50 Oznacza to, że chorzy i lekarze mogą różnić się poglądami na temat
tego, na czym polega problem dotyczący
przestrzegania zaleceń terapeutycznych.
Z perspektywy klinicysty problem istnieje
wtedy, kiedy zadania związane z udziałem
chorego w leczeniu nie są wykonywane
z odpowiednią częstotliwością lub jakość
realizacji tych zadań jest nieodpowiednia.
Z perspektywy pacjenta problem może
pojawiać się tylko w przypadku wystąpienia istotnych dla danego chorego, poważnych i natychmiastowych negatywnych
konsekwencji. Mogą one, ale nie muszą,
wiązać się ze stanem zdrowia, mogą też
być związane z czynnikami psychospołecznymi lub socjoekonomicznymi. Negatywne konsekwencje mogą ponadto wiązać
się z samym wykonywaniem bądź też niewykonywaniem zadań związanych z samodzielnym leczeniem.
Ustalając, na czym powinny skupić się
działania służące rozwiązaniu problemu,
trzeba wziąć pod uwagę kilka aspektów
przeszkód utrudniających choremu aktywny udział w leczeniu. Chorzy mogą być
zmotywowani do skupiania się na tych
przeszkodach, które są przyczyną bólu lub
lęku, bądź też wywołują poważne następstwa, jeżeli chodzi o czas i pieniądze. Le38
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karze mogą raczej ukierunkowywać chorych na wybór takiego problemu, który
ma największy natychmiastowy wpływ
na stabilność stężenia glukozy we krwi.
Wyzwaniem dla lekarzy jest wspieranie
chorych w ich staraniach mających na celu
rozwiązanie problemu, a zarazem nadal
udzielanie odpowiednich wskazówek i porad w sytuacji, w której ich priorytety są
rozbieżne. W większości przypadków bardziej motywujące i ostatecznie lepiej podtrzymujące starania chorego będzie
pozwolenie, aby to chory zdecydował,
na czym należy się skupić w działaniach
służących rozwiązaniu problemu. Wspierając chorych w tym autonomicznym wyborze
przeszkód utrudniających przestrzeganie
zaleceń terapeutycznych, a jednocześnie
wciąż służąc wskazówkami dotyczącymi
klinicznego znaczenia danej przeszkody,
lekarz może wzmacniać własne relacje
z chorymi.31,52

Podsumowanie
Jeżeli chodzi o poprawę długoterminowych wyników leczenia i ograniczanie dających się uniknąć kosztów opieki zdrowotnej,
niewiele kwestii ma większe znaczenie niż
odpowiednie przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez chorych. Zasadniczą
rolę w poprawie przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez chorych odgrywają
umiejętności rozwiązywania problemów.
Do przeszkód utrudniających skuteczne
rozwiązywanie problemów w praktyce klinicznej należą ograniczenia czasowe i dostępnych zasobów, a także ograniczone
możliwości kierowania chorych do udziału
w realnych i dostatecznie rozpowszechnionych programach. Nowsze programy
rozwoju umiejętności chorych w zakresie
aktywnego samodzielnego leczenia, które
obejmują również zagadnienia związane
z rozwiązywaniem problemów, wymagają
zazwyczaj jedynie minimalnego zaangażowania czasu i środków ze strony przychodni, natomiast większość działań chorych
jest realizowana i monitorowana poza
przychodnią.
Do zidentyﬁkowanych priorytetowych
działań służących zwiększeniu możliwości
kierowania chorych do udziału w takich
programach należą: rozwój badań służących lepszemu wykorzystywaniu w praktyce klinicznej wyników badań naukowych
dotyczących cukrzycy, tworzenie programów, które mogłyby być wykorzystane
w różnych sytuacjach klinicznych, a także
opracowanie interwencji, które można by
kontynuować przez odpowiednio długi
czas.53 Kiedy te priorytety znajdą odzwierciedlenie w skutecznych i dających się
adaptować programach, klinicyści będą

mogli wybierać i wdrażać realne interwencje, które będą odpowiednio dostosowane do danych warunków klinicznych,
dostępności zasobów i populacji chorych.
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