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SÚHRN

SUMMARY

Edukácia pacientov je jedným zo základných
prvkov programov starostlivosti o chronicky
chorých pacientov s diabetom. V niektorých
krajinách je vzdelávanie pacientov bežnou súčasťou ich liečby, v iných (napr. v Holandsku či
Nemecku) sa poskytuje v rámci komplexných,
tzv. disease management programov alebo iných
programov starostlivosti o diabetikov. Pre disease management program sa rozhodla aj zdravotná poisťovňa Dôvera. V predkladanom článku sa
okrem zhrnutia najzaujímavejších zahraničných
skúseností so špeciálnymi edukačnými programami pre diabetikov venujeme predovšetkým
popisu tvorby a princípov takýchto programov
vo vybraných regiónoch Slovenska.

Patient education is a key component of programs of care for chronically ill patiennts with
diabetes. In some countries it is a standard part
of care for patients with diabetes (e.g. Germany
or Netherlands), while in others it is provided
as a part of complex disease management programs or other specialized programs. Health
insurance company Dôvera has also decided
to implement a disease management program
for diabetes. This article summarizes the most
interesting findings about specialized education programs for diabetes from abroad and in
the second part we focus on the description of
the design and principles of these programs in
selected regions in Slovakia.
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Pohľad na význam a formy edukácie
sa v ostatných rokoch zásadne vyvíja – tradičný didaktický prístup ustupuje, nahrádza ho edukácia zameraná
na úpravu životného štýlu a zvládanie
nových situácií s ochorením v každodennom živote – tzv. self-management.
Pozitívny vplyv edukácie pacientov a intervencií rozvíjajúcich self-management
potvrdzujú viaceré súhrnné prehľady
literatúry. Zlepšenie možno pozorovať
v oblasti znalostí pacientov o vlastnom ochorení, klinických výsledkov
(hodnoty glykovaného hemoglobínu
a glukózy v krvi) a kvality života pacientov (1).
Meta-analýza z roku 2002 (2) dokumentuje signifikantné zníženie hladiny
glykovaného hemoglobínu v skupine
pacientov, ktorí absolvovali vzdelávacie
lekcie so zameraním na rozvoj self-managementu. Podobne podľa meta-analýzy z roku 2004 (3), ktorá zahŕňa 21 štúdií
z rokov 1990 až 2000, je zlepšenie glykemických hodnôt pri pacientoch, ktorí
podstúpili skupinovú edukáciu, o 0,32
percentných bodov vyššie ako v prípade ostatných pacientov.
Prehľad štúdií z rokov 2000 až 2010
(4) ukazuje, že intervencie zamerané
na podporu self-managementu pozitívne vplývajú na dodržiavanie diéty, pravidelný self-monitoring glukózy v krvi
a kvalitu života spojenú s diabetom.
K podobným výsledkom vedie aj meta-analýza z roku 2012 (5), ktorá nielen
preukazuje významné zníženie hladiny
glykovaného hemoglobínu po šiestich
mesiacoch od začiatku intervencie, ale
dokumentuje, že toto zníženie pretrváva aj dva roky po edukačnej intervencii.
Vzdelávanie pacientov má pozitívny
dopad na klinické výsledky, zmeny
životného štýlu a psychosociálne parametre, rovnako ako aj na spokojnosť
pacientov s liečbou (6).

Edukačné programy
by mali rešpektovať
špecifické
charakteristiky
pacientov
Edukačné programy je vhodné prispôsobiť rôznym skupinám pacientov
–pacienti s čerstvo diagnostikovaným
diabetom, pacienti s pretrvávajúcim
ochorením a pacienti na inzulíne. Podľa súhrnu z roku 2008 (7) má „kultúrne
primerané“ vzdelávanie pozitívny efekt
na výsledky pacientov. „Kultúrne primeraným“ vzdelávaním sú programy prispôsobené skupinám pacientov podľa
ich kultúrneho nastavenia, gramotnosti
alebo ich jazykových schopností.
Keďže sa nepreukázal vyšší efekt individuálneho vzdelávania nad skupinovým,
z ekonomických dôvodov sa odporúča
kombinácia skupinového a individuálneho vzdelávania (8, 9) so zameraním
na kontinuálnu prácu s pacientmi z dôvodu časovo obmedzeného trvania intervencie (10).
Úplne kľúčové je v edukačných programoch pracovať s motiváciou pacientov k zmene – chceme, aby sa pacient
začal o seba starať v kontexte svojho
ochorenia. Cielený prístup a selektívna
práca s motiváciou by mali viesť k trvalej zmene správania pacienta, nielen
k krátkodobému zlepšeniu (11).

Požiadavky
na kvalifikáciu
a vzdelávanie
edukátorov diabetu
v zahraničí
Edukáciu diabetu v zahraničí najčastejšie realizujú zdravotné alebo dietologické sestry, menej podiatri a farmaceuti. V poslednej dobe pribúda
edukátorov bez zdravotníckeho vzdelania (napr. tzv. laickí edukátori z radov
pacientov, ktorí program absolvovali).
Môžu však poskytovať edukáciu iba
v spolupráci s edukátormi – zdravotníkmi.

Požiadavky na edukátorov sa v jednotlivých programoch líšia, vo veľkej väčšine krajín však kombinujú adekvátne
vzdelanie (všeobecné zdravotné alebo
špecifické so zameraním na edukáciu
diabetu), absolvovanie špeciálneho tréningu a povinnú prax (väčšinou min.
jeden až dva roky). Dôraz sa kladie aj
na prezentačné a komunikačné schopnosti a znalosť behaviorálnych a motivačných techník pri práci s klientmi.

Skupinová edukácia
na Slovensku – bežná prax
Edukácia pacienta s diabetom na Slovensku prebieha zväčša individuálnou
formou. Vykonáva ju ošetrujúci diabetológ v spolupráci so zdravotnou sestrou
a jej rozsah určujú kapacity a finančné
možnosti diabetologickej ambulancie.
Skupinové edukácie prebiehajú v ústavných zariadeniach alebo ich organizujú
farmaceutické spoločnosti, záujmové skupiny, zväzy a združenia. Organizácia, forma a obsahová náplň týchto stretnutí nie
sú na Slovensku systematické a štandardizované a ich kvalita sa môže výrazne líšiť.

Východiská programu
zdravotnej poisťovne
Dôvera
Program zdravotnej poisťovne Dôvera
sa zameriava na zlepšenie dlhodobého
zdravotného stavu a s tým súvisiacej celkovej kvality života pacientov prostredníctvom zvýšenia ich informovanosti
a angažovanosti, motivácie k adherencii k liečebnému režimu a zvyšovaniu
kvality zdravotnej starostlivosti.
Príprava programu vychádzala z troch
zdrojov informácií, a to:
1) rešerš odbornej literatúry, ktorá porovnáva nástroje a výstupy jednotlivých
intervencií v zahraničí (viď stručné zhrnutie v prvej časti článku),
2) rozhovory s kľúčovými stakeholdermi (zdravotný personál a manažment
kliník, zástupcovia poisťovní, analytici,
štátni úradníci a pod.) v krajinách, kde

sú podobné programy bežnou praxou –
USA, Holandsko a Nemecko,
3) skupinové a hĺbkové rozhovory s diabetikmi. Okrem iného poukázali na to,
že pacientom chýbajú informácie ako
zvládať svoje ochorenie a často sa uchýlia k využívaniu pochybných zdrojov informácií (neoverené internetové stránky
a rozhovory s inými pacientmi). Syntéza
poznatkov z jednotlivých zdrojov bola
po konzultáciách s hlavnými stakeholderami (SDS, vybraní lokálni diabetológovia, pacientske organizácie) použitá
pri dizajne programu.

Príprava a základné
atribúty edukačného
programu
Príprava programu pozostávala z vytvorenia nasledujúcich kľúčových súčastí: 1) edukačného protokolu a syláb,
2) výberu edukátorov, 3) vzdelávania
edukátorov, 4) spolupráce s diabetológmi a 5) motivačných nástrojov.
Edukačný protokol ustanovuje všeobecné princípy edukácie, organizáciu, formu, tematický a časový rozsah edukačných stretnutí podľa individuálnych
potrieb pacienta. Hlavným atribútom je
komplexná edukácia, ktorá nadväzuje
na medicínsku edukáciu poskytovanú
lekárom. Takáto edukácia sa podľa potrieb pacienta a odporúčania lekára delí
na šesť až osem tematických stretnutí,
trvajúcich dve hodiny. Edukácia pokrýva praktické rady v oblasti stravovania,
self-monitoringu, pohybových aktivít, prevencie a zvládania chronických
a akútnych komplikácií, aplikácie inzulínu či motivácie. Cieľom je riešiť situácie a problémy v každodennom živote
diabetika. Edukácia prebieha formou
diskusie a praktických ukážok v skupine najviac šiestich pacientov, ktorí môžu
prísť aj v sprievode svojho blízkeho.
Medzi jednotlivými stretnutiami je prestávka dva až tri týždne. Po roku od absolvovania komplexnej edukácie má
pacient stretnutie s edukátorom a každé
dva roky si v ucelenej podobe poznatky

zopakuje, keďže skúsenosti poukazujú
na potrebu kontinuálnej edukácie. Protokol spĺňa odporúčania ADA, AADE,
IDF, NICE a SDS, odbornej literatúry
a rozhovorov s diabetológmi a laickými edukátormi. V spolupráci s vybranou autoritou v diabetológii následne
vznikla aj obsahová náplň jednotlivých
edukačných stretnutí. Cieľom edukačného protokolu a syláb je zabezpečenie
štandardizovaného procesu edukácie
diabetikov podľa najnovších poznatkov.
Pri výbere edukátora sa zohľadňovali
zdravotnícke vzdelanie alebo vzdelanie v oblasti edukácie diabetikov, skúsenosti s edukáciou, vnútorná motivácia
a komunikačné schopnosti. Výberové
konanie malo štandardizovaný postup
a okrem zástupcov poisťovne a spoločnosti, ktorá projekt administruje, bol vo
výberovej komisii krajský diabetológ
a diabetológ pôsobiaci v danej spádovej
oblasti.
Vybraní edukátori absolvovali sériu
šiestich dvojdňových školení a tréning
zameraný na 1) odborné poznatky z oblasti diabetológie, 2) motivačné techniky práce s pacientom a 3) aplikáciu
edukačného sylabu na edukácii. Odborné poznatky z oblasti diabetológie
prezentovali poprední odborníci v diabetológii. Tréning motivačných techník
viedol skúsený psychológ. Podporným

nástrojom kontinuálneho vzdelávania
edukátorov je e-learningová platforma.
Veľmi dôležité prvky programu sú aj
zabezpečenie spolupráce edukátorov
s diabetológmi (výmena informácií
prostredníctvom online portálu, osobné stretnutia a telefonické konzultácie)
a motivácia pacienta k adherencii prostredníctvom motivačného programu.

Prvé čísla
Program DôveraPomáha diabetikom
poisťovňa pilotne spustila vo vybraných okresoch košického, prešovského a nitrianskeho kraja v októbri 2015.
Zapojilo sa do neho 21 z 35 oslovených diabetológov. Za prvý polrok sa
do programu zaregistrovalo viac ako
1 500 diabetikov, z toho viac ako tisíc
sa objednalo na edukáciu.
Hodnotiť úspešnosť skupinovej edukácie je po pol roku fungovania ešte predčasné. Za veľký úspech už teraz považujeme vysoký podiel pacientov, ktorí
prišli na druhú edukáciu – až 70 %.
Ide o nadmieru vysokú retenciu, ktorá
nasvedčuje, že pacienti vnímajú vysokú
pridanú hodnotu programu.
Celoplošné spustenie programu je naplánované na rok 2017. Jeho podoba
závisí od systematického hodnotenia výsledkov pilotnej fázy programu,
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naplánovaného na koniec roka 2016. Už
prvé skúsenosti naznačujú potrebu využívania komplexnejších nástrojov stratifikácie pacientov.
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