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Co to je st edu ka cja te ra peutyczna?

Edukacja terapeutyczna ma na celu poprawę opieki nad pacjentem, pozwalając mu na niezależność, 
nabywanie i zachowywanie umiejętności, które pozwolą mu lepiej żyć ze swoją chorobą.

Leczenie atopowego zapalenia skóry polegające głównie na miejscowym leczeniu zmian, w zależności od 
ich wielkości oraz natężenia, wymaga nabycia pewnych umiejętności i wiedzy przez chorych i ich otoczenie.

Jednakże wiele niepowodzeń terapeutycznych znajduje swoją przyczynę w obawie przed niektórymi 
sposobami leczenia (np. fobia sterydowa) lub w uprzedzeniach (np. szukanie winy w mleku).

Bardziej niż surowej informacji pacjent i jego rodzina oczekują czasu potrzebnego do opisania swoich 
trudności, swoich przekonań, swojej wiedzy i obaw. Edukacja terapeutyczna jest odpowiedzią na to 
oczekiwanie.

Edukacja Terapeutyczna Pacjenta [ETP] jest realizowana w większości przez multidyscyplinarny zespół 
(konsultacja indywidualna lub zajęcia grupowe).

Wykonanie diagnozy edukacyjnej polega przede wszystkim na stworzeniu relacji między pacjentem a lekarzem, 
opartej na wzajemnym zaufaniu.

Nie chodzi tutaj o koncentrowanie się na objawach występujących u pacjenta, ale chodzi o to, by pójść dalej i 
pozwolić pacjentowi powiedzieć w jaki sposób udaje mu się żyć z atopowym zapaleniem skóry, o stosowanych 
przez niego sposobach leczenia, o ich praktycznym stosowaniu; o napotkanych trudnościach, o swoim otoczeniu, 
warunkach życia, planach na przyszłość, itp. Należy również zapytać pacjenta o jego oczekiwania wobec tych 
konsultacji.

Rozmowa ta trwa zasadniczo od 45 minut do 1 godziny. Aby pacjent mógł się w pełni wypowiedzieć, należy mu 
zadawać maksymalnie dużo pytań otwartych, należy pogłębiać dyskusję prosząc o doprecyzowanie pewnych 
stwierdzeń pacjenta, parafrazować odpowiedzi. Rozmowa pozwala również ocenić poziom motywacji pacjenta 
do wprowadzenia zmian.

Taka dyskusja (będąca pewnego rodzaju bilansem lub stwierdzeniem obecnego stanu) pozwoli również 
wyłowić mocne i słabe punkty, określić dokładnie margines postępu jak również poziom motywacji pacjenta do 
wprowadzenia zmian.

Przykład przewodnika opracowanego przez Sébastiena Barbarot (Szpital Kliniczny w Nantes, Francja) pomagającego 
przeprowadzić diagnozę edukacyjną pacjenta cierpiącego na atopowe zapalenie skóry.

Proszę mi opowiedzieć historię swojej choroby.

 Pana/Pani zdaniem, jaka jest jej przyczyna? 

 Jakie czynniki poprawiają i (lub) pogarszają stan Pana/Pani choroby?

 Co Panu/Pani najbardziej przeszkadza w tej chorobie? 

 Jak wygląda Pana/Pani leczenie? Czy ma pan/pani jakieś obawy w związku z tym?

 Jak przebiegają zabiegi pielęgnacyjne? Proszę dokładnie opisać, co Pan/Pani robi. 

 Czy są rzeczy, których nie może Pan/Pani robić z powodu swojej choroby?

 Jak wygląda Pana/Pani dzień w relacjach z otoczeniem? 

 Kiedy potrzebuje Pan/Pani pomocy, co Pan/Pani robi? Co kogo może się zwrócić o pomoc?

 Czego oczekuje Pan/Pani od tej konsultacji? 

Opracowanie 
diagnozy 

edukacyjnej

Określenie 
indywidualnego 
programu ETP

Planowanie  
i rozpoczęcie  

sesji ETP
Ocena nabytych 

umiejętności

 Program edukacji terapeutycznej dzieli się na 4 etapy

1 2 3 4

Diagnoza edukacyjna 
jest pierwszym etapem: 
jest to czas bilansu do-
konywanego wspólne z 
pacjentem cierpiącym na 
atopowe zapalenie skóry. 
Przez około 45 minut 
lekarz (lub pielęgniarka) 
i pacjent dzielą się swoją 
wiedzą (ocena nasilenia 
ataków choroby, stoso-
wane leczenie, itp.) na 
temat napotkanych trud-
ności, warunków życia, 
planów na przyszłość 
oraz potrzeb.

Indywidualny program 
jest opracowywany na 
podstawie potrzeb 
ujawnionych w czasie 
diagnozy edukacyjnej. 
Ponieważ zebrane infor-
macje pozwoliły lepiej 
poznać pacjenta, ocenić 
jego zdolności do pano-
wania nad swoją chorobą 
i przeanalizować poziom 
jego motywacji, pacjent i 
lekarz uzgadniają wspól-
nie wszystkie cele, które 
mają być osiągnięte i 
które są nazywane celami 
nauczania.

Pacjentowi proponuje 
się indywidualne i/lub 
zbiorowe sesje, które 
pomogą mu zastosować 
proponowany program w 
praktyce.

Czas trwania i zakres 
zajęć zależą od potrzeb 
edukacyjnych pacjenta 
oraz od zasobów danej 
jednostki (szpital lub 
prywatny gabinet). 

Pacjent wybiera, czy chce 
uczestniczyć w indywi-
dualnej konsultacji (od 
45 minut do 1 godziny) 
czy też w zbiorowej sesji 
(2 godziny), w czasie 
których powinien nabyć 
umiejętności przewidzia-
ne programem.

Ocena pozwala spraw-
dzić, w jakim stopniu 
pacjent osiągnął prze-
widziane cele nauczania 
i nabył wymagane umie-
jętności.

Na koniec rozmowy, w zależności od priorytetów przyjętych wspólnie (konieczne jest zaangażowanie 
pacjenta), powinno się razem określić cele edukacyjne, aby można było stworzyć indywidualny program.
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Opra cowa n ie dia gnozy edu ka cy jn ej1

Edukacja terapeutyczna ma na celu poprawę opieki nad pacjentem, pozwalając mu na niezależność, 
nabywanie i zachowywanie umiejętności, które pozwolą mu lepiej żyć ze swoją chorobą.

Leczenie atopowego zapalenia skóry polegające głównie na miejscowym leczeniu zmian, w zależności od 
ich wielkości oraz natężenia, wymaga nabycia pewnych umiejętności i wiedzy przez chorych i ich otoczenie.

Jednakże wiele niepowodzeń terapeutycznych znajduje swoją przyczynę w obawie przed niektórymi 
sposobami leczenia (np. fobia sterydowa) lub w uprzedzeniach (np. szukanie winy w mleku).

Bardziej niż surowej informacji pacjent i jego rodzina oczekują czasu potrzebnego do opisania swoich 
trudności, swoich przekonań, swojej wiedzy i obaw. Edukacja terapeutyczna jest odpowiedzią na to 
oczekiwanie.

Edukacja Terapeutyczna Pacjenta [ETP] jest realizowana w większości przez multidyscyplinarny zespół 
(konsultacja indywidualna lub zajęcia grupowe).

Wykonanie diagnozy edukacyjnej polega przede wszystkim na stworzeniu relacji między pacjentem a lekarzem, 
opartej na wzajemnym zaufaniu.

Nie chodzi tutaj o koncentrowanie się na objawach występujących u pacjenta, ale chodzi o to, by pójść dalej i 
pozwolić pacjentowi powiedzieć w jaki sposób udaje mu się żyć z atopowym zapaleniem skóry, o stosowanych 
przez niego sposobach leczenia, o ich praktycznym stosowaniu; o napotkanych trudnościach, o swoim otoczeniu, 
warunkach życia, planach na przyszłość, itp. Należy również zapytać pacjenta o jego oczekiwania wobec tych 
konsultacji.

Rozmowa ta trwa zasadniczo od 45 minut do 1 godziny. Aby pacjent mógł się w pełni wypowiedzieć, należy mu 
zadawać maksymalnie dużo pytań otwartych, należy pogłębiać dyskusję prosząc o doprecyzowanie pewnych 
stwierdzeń pacjenta, parafrazować odpowiedzi. Rozmowa pozwala również ocenić poziom motywacji pacjenta 
do wprowadzenia zmian.

Taka dyskusja (będąca pewnego rodzaju bilansem lub stwierdzeniem obecnego stanu) pozwoli również 
wyłowić mocne i słabe punkty, określić dokładnie margines postępu jak również poziom motywacji pacjenta do 
wprowadzenia zmian.

Przykład przewodnika opracowanego przez Sébastiena Barbarot (Szpital Kliniczny w Nantes, Francja) pomagającego 
przeprowadzić diagnozę edukacyjną pacjenta cierpiącego na atopowe zapalenie skóry.

Proszę mi opowiedzieć historię swojej choroby.

 Pana/Pani zdaniem, jaka jest jej przyczyna? 

 Jakie czynniki poprawiają i (lub) pogarszają stan Pana/Pani choroby?

 Co Panu/Pani najbardziej przeszkadza w tej chorobie? 

 Jak wygląda Pana/Pani leczenie? Czy ma pan/pani jakieś obawy w związku z tym?

 Jak przebiegają zabiegi pielęgnacyjne? Proszę dokładnie opisać, co Pan/Pani robi. 

 Czy są rzeczy, których nie może Pan/Pani robić z powodu swojej choroby?

 Jak wygląda Pana/Pani dzień w relacjach z otoczeniem? 

 Kiedy potrzebuje Pan/Pani pomocy, co Pan/Pani robi? Co kogo może się zwrócić o pomoc?

 Czego oczekuje Pan/Pani od tej konsultacji? 

W szpitalu:
W szpitalu, taką rozmowę (diagnozę 

edukacyjną) przeprowadza para lekarz-
pielęgniarka. W czasie około 1 godziny 

zadawane są pytania dotyczące wszystkich 
aspektów atopowego zapalenia skóry i 

ich wpływie na życie codzienne pacjenta. 
Prowadzący rozmowę uważnie słuchają 

odpowiedzi pacjenta i notują je posługując się 
tabelą do rozmowy wstępnej.

W prywatnym gabinecie: 
Można przeprowadzić to samo w bardziej 
ograniczonym czasie (30 minut), skupiając 
rozmowę na głównych punktach: nasilenie 

objawów, konsekwencje atopowego 
zapalenia skóry, wcześniejsze doświadczenia 

terapeutyczne (poziom fobii sterydowej), 
trudności w stosowaniu leków.

 Program edukacji terapeutycznej dzieli się na 4 etapy

Ocena pozwala spraw-
dzić, w jakim stopniu 
pacjent osiągnął prze-
widziane cele nauczania 
i nabył wymagane umie-
jętności.

Na koniec rozmowy, w zależności od priorytetów przyjętych wspólnie (konieczne jest zaangażowanie 
pacjenta), powinno się razem określić cele edukacyjne, aby można było stworzyć indywidualny program.
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Okre slen ie i ndywidu a l n ego progra mu ET P2

Stworzenie indywidualnego programu pozwala pacjentowi podjąć zobowiązanie do wykonywania dokładnie 
określonych zadań.  

Zobowiązanie to zwiększa odpowiedzialność oraz motywuje pacjenta do nabywania umiejętności i 
osiągania wspólnie wyznaczonych celów.

Te uzgodnienia mogą mieć formę ustnego porozumienia lub mogą być sporządzone na piśmie. 

Sprzyja to powstaniu pozytywnego klimatu do nauki i stanie się kiedyś, w konsekwencji, narzędziem do 
oceny tego co pacjentowi udało się wykonać.

Ten indywidualny program ma na celu usamodzielnienie pacjenta w zakresie jednego lub kilku, dokładnie 
określonych punktów, i pomoc w lepszym radzeniu sobie z chorobą.

 Przykłady umiejętności, które powinien nabyć pacjent
 Istnieją 2 rodzaje sesji 

  Techniki prowadzenia zajęć i narzędzia ETP proponowane  
w przypadku indywidualnych i zbiorowych sesji 

W przypadku dziecka: 

W przypadku indywidualnych sesji

Techniki
- Aktywne słuchanie i zbieranie informacji
- Zadawanie otwartych pytań 
Narzędzia
- Sztaluga
- Blok rysunkowy
- Urządzenie PO SCORAD
- Blok „jak nakładać krem” 

Indywidualna sesja 

Jest to indywidualna konsultacja lekarska (trwa-
jąca od 30 min do 1 godziny), która uwzględnia 
problemy napotykane przez pacjenta.
Przykład: w czasie takiej sesji można pokazać pacjen-
towi, jak stosować kosmetyki dermatologiczne.

W przypadku osoby dorosłej: 

Umiejętność 
rozpoznawania 

czerwonych miejsc, 
które należy leczyć.

1
Nakładanie maści 
zmiękczającej (lub 

sterydu skórnego) bez 
pomocy rodzica.

2 Znajomość  
„sztuczek” 

pozwalających 
ograniczyć świąd  
(= alternatywa dla 

drapania).

3

Nałożenie 
właściwej dawki 

sterydu wyłącznie 
na rumień i z 

częstotliwością 
podaną przez 

lekarza.

Umiejętność 
oceny nasilenia 

objawów 
chorobowych z 

użyciem POscorad 
mającym na celu 
lepszą kontrolę 

leczenia.

Wiedza, w którym 
momencie 
przerwać 

leczenie i kiedy je 
kontynuować.

Umiejętność 
panowania nad 

bólem bez pomocy 
personelu służby 

zdrowia.

1 2 3 4

Udział w sesjach edukacji terapeutycznej jest dla pacjenta najlepszym sposobem na nabycie umiejętności 
i na osiągnięcie wyznaczonych celów. 

Sesje mogą być teoretyczne, informacyjne i/lub praktyczne, ale zawsze z udziałem pacjenta.

„Edukowanie” polega na szkoleniu pacjenta poprzez rozwój jego zdolności i rozwijanie jego osobowości.

Pacjent musi być uczestnikiem, aby mógł zaakceptować zmianę i wprowadzić ją do swojego życia.
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Okre slen ie i ndywidu a l n ego progra mu ET P

Stworzenie indywidualnego programu pozwala pacjentowi podjąć zobowiązanie do wykonywania dokładnie 
określonych zadań.  

Zobowiązanie to zwiększa odpowiedzialność oraz motywuje pacjenta do nabywania umiejętności i 
osiągania wspólnie wyznaczonych celów.

Te uzgodnienia mogą mieć formę ustnego porozumienia lub mogą być sporządzone na piśmie. 

Sprzyja to powstaniu pozytywnego klimatu do nauki i stanie się kiedyś, w konsekwencji, narzędziem do 
oceny tego co pacjentowi udało się wykonać.

Ten indywidualny program ma na celu usamodzielnienie pacjenta w zakresie jednego lub kilku, dokładnie 
określonych punktów, i pomoc w lepszym radzeniu sobie z chorobą.

 Przykłady umiejętności, które powinien nabyć pacjent
 Istnieją 2 rodzaje sesji 

  Techniki prowadzenia zajęć i narzędzia ETP proponowane  
w przypadku indywidualnych i zbiorowych sesji 

W przypadku dziecka: 

W przypadku indywidualnych sesji

Techniki
- Aktywne słuchanie i zbieranie informacji
- Zadawanie otwartych pytań 
Narzędzia
- Sztaluga
- Blok rysunkowy
- Urządzenie PO SCORAD
- Blok „jak nakładać krem” 

Indywidualna sesja 

Jest to indywidualna konsultacja lekarska (trwa-
jąca od 30 min do 1 godziny), która uwzględnia 
problemy napotykane przez pacjenta.
Przykład: w czasie takiej sesji można pokazać pacjen-
towi, jak stosować kosmetyki dermatologiczne.

Sesja zbiorowa

Warsztaty prowadzone w niewielkich grupach (od 
6 do 10 osób) są organizowane następująco: bądź 
rodzice są z dziećmi, bądź są rozdzieleni. Dobrze 
jest organizować grupy na warsztaty w zależności 
od wieku dziecka, ze względu na łatwość przekazu 
i jego zrozumienie. Na warsztaty prowadzone przez 
parę osób: ekspert/prowadzący można zaprosić 
między innymi dermatologa, alergologa, pediatrę, 
psychologa, dietetyka i pielęgniarkę. 
Każde warsztaty trwają średnio 2 godziny i są z za-
sady interaktywne, z właściwym stosunkiem czasu 
przeznaczonego na czas namysłu, wymiany opinii 
i na informacje teoretyczne. Należy uwzględnić 
aktywny udział pacjenta w warsztatach i przestrze-
ganie jego tempa przyswajania wiedzy.

W przypadku zbiorowych sesji

Techniki
- Oznaczenia pomagające panować nad grupą
- Aktywizacja grupy 
Narzędzia
- Metaplan i inne metody aktywizacji
- Karty PO SCORAD
- Gra planszowa „gęś”
- Metoda wyrażania myśli zdjęciami
- Blok rysunkowy

W przypadku osoby dorosłej: 

Pla nowa n ie i rozpoczecie i ndywidu a l nych lu b  
zbiorowych se sji ET P3

Udział w sesjach edukacji terapeutycznej jest dla pacjenta najlepszym sposobem na nabycie umiejętności 
i na osiągnięcie wyznaczonych celów. 

Sesje mogą być teoretyczne, informacyjne i/lub praktyczne, ale zawsze z udziałem pacjenta.

„Edukowanie” polega na szkoleniu pacjenta poprzez rozwój jego zdolności i rozwijanie jego osobowości.

Pacjent musi być uczestnikiem, aby mógł zaakceptować zmianę i wprowadzić ją do swojego życia.

024849-Remis-Workshop-Forum-PL-o15929.indd   5 25/03/15   15:41



Ocena n a bytych u miejet n osci4 

Ocena może być wykonana na 
każdym etapie procesu eduka-
cyjnego: 

-  Na początku, w czasie diagnozy 
edukacyjnej, w celu określenia 
potrzeb edukacyjnych.

-  W trakcie procesu uczenia się, 
w celu dostosowania się do 
tempa pacjenta i właściwego 
dawkowania trudnych informacji 
(co pacjent zrozumiał, co potrafi 
zrobić).

-  Na koniec, w celu zaktualizo-
wania diagnozy edukacyjnej 
i pomiaru trwających zmian i 
ewentualnego zaproponowania 
pacjentowi nowej oferty w za-
kresie edukacji terapeutycznej.

Ocena jest kluczowym elemen-
tem, bo pozwala podsumować 
doświadczenia i poziom przysto-
sowania do przewlekłej choroby.

Przykłady ocenianych umiejętno-
ści:

-  Umiejętność wyjaśnienia co to 
jest atopowe zapalenie skóry. 

-  Wiedza, jak poradzić sobie ze 
świądem w nocy.

-  Wykonywanie właściwych gestów 
w czasie nakładania środków 
zmiękczających.

-  Wyjaśnienie, gdzie należy nakła-
dać sterydy skórne. 

Do oceny zaangażowania w 
leczenie, jakości życia pacjenta 
lub nasilenie objawów atopowego 
zapalenia skóry można wykorzy-
stać różne techniki i narzędzia 
edukacji terapeutycznej.

K ilka rad ja k prowadzic ET P w prywatnym ga bi n ecie 
le ka rskim

Oczywiście można, pod pewnymi warunkami, prowadzić działalność związaną z edukacją terapeutyczną 
na wysokim poziomie w prywatnym gabinecie lekarskim.

Radzimy skorzystać ze szkolenia w zakresie ETP: w wielu krajach powstały seminaria w tym  
zakresie, wyspecjalizowane jednostki, są prowadzone szkolenia przez uniwersytety czy e-learning  
(www.fondation-dermatite-atopique.org). Obecnie istnieje pewna liczba instytucji szpitalnych zaangażo-
wanych w leczenie atopowego zapalenia skóry metodą ETP (patrz karta szkoły atopowego zapalenia skóry na  
www.fondation-dermatite-atopique.org), z którymi można, w sposób konstruktywny, wymieniać informacje.

Konieczna będzie reorganizacja swojego czasu pracy w prywatnym gabinecie, bo jedna konsultacja w zakresie 
ETP trwa z reguły od 30 do 40 minut, trzeba więc to wziąć pod uwagę przy umawianiu wizyt i pozostawianiu 
pewnego marginesu na przypadki pilne. 

 Przebieg
1   W czasie pierwszej wizyty lekarz przedstawia pacjentowi lub 

rodzinie pacjenta, który poniósł klęskę w procesie leczenia, 
dokładny opis celów i etapów, które pozwolą te cele osią-
gnąć. Długą rozmowę wstępną można zastąpić kilkoma kon-
sultacjami z zastrzeżeniem, że są one możliwe.

2   Priorytetową sprawą jest wykrycie, czy pacjent nie cierpi na 
fobię sterydową.

3   Określenie indywidualnego planu działania na koniec kon-
sultacji jest wpisywane do karty choroby pacjenta i sprzyja 
właściwemu zaangażowaniu w leczenie.

4   Niektóre konsultacje mogą być skoncentrowane na różnych 
tematach:

-  Atopowego zapalenia skóry i ich wpływ na plan leczenia. 
Za pomocą narzędzia takiego jak sztaluga można wyjaśnić 
mechanizmy choroby.

-  Ważnym etapem jest pokaz czynności pielęgnacyjnych: 
kiedy smarować ciało? Jak nakładać krem? Gdzie go nakła-
dać? W jakich ilościach? Kiedy przerwać leczenie? W którym 
momencie podjąć je na nowo? 

Edukacja terapeutyczna wymaga osobistego zaangażowania tak ze strony lekarza jak i pacjenta. W przypadku 
prywatnego gabinetu edukacja terapeutyczna pacjenta nie powoduje naliczenia dodatkowych punktów. 

We wszystkich przypadkach proces edukacji ma wartość jakościową: poszerza zakres świadczonych 
usługi medycznych i przyczynia się do poprawy jakości praktyk.

ETP jest „doświadczeniem wzbogacającym”, jeśli chodzi o satysfakcję lekarza prowadzącego leczenie 
chorób przewlekłych.

CHILDREN’S DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX

1.   Over the last week, how itchy, «scratchy», sore or painful has your skin been?

5.   Over the last week, how much has your skin trouble affected going out, playing, or doing hobbies?

2.   Over the last week, how embarrassed or self conscious, upset or sad have you been because of your skin?

6.   Over the last week, how much have you avoided swimming or other sports because of your skin trouble? 

3.   Over the last week, how much has your skin affected your friendships?

7.   Last week, how much has your skin 
affected your friendships?

 OR

 was it holiday time ?

If school time: Over the your skin 
problem affect your school work?

If holiday time: How much over 
the last week, has your skin problem 
interfered with your enjoyment of the 
holiday?

4.   Over the last week, how much have you changed or worn different or special clothes/shoes because of your skin?

8.   Over the last week, how much trouble have you had because of your skin with other people calling you names, teasing, bullying, asking questions or avoiding you?

9.   Over the last week, how much has your sleep been affected by your skin problem?

10.   Over the last week, how much of a problem has the treatment for your skin been?
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Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Prevented school  
Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Hospital No:
Name:
Age:
Address:

Diagnosis:

Date:

CDLQI 
SCORE:

Please check that you have answered EVERY question. Thank you. 

The aim of this questionnaire is to measure how much your skin problem has affected you OVER THE LAST WEEK. Please tick  one box for each question.

DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX
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1.   Over the last week, how itchy, sore, painful or stinging has your skin been? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

2.   Over the last week, how embarrassed or self conscious, upset or sad have 

you been because of your skin?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

3.   Over the last week, how much has your skin interfered with you going 

shopping or looking after your home or garden?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

4.   Over the last week, how much has your skin influenced the clothes you wear? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

5.   Over the last week, how much has your skin affected any social or leisure 

activities?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

6.   Over the last week, how much has your skin made it difficult for you to do any 

sport?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

8.   Over the last week, how much has your skin created problems with your 

partner or any of your close friends or relatives?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

9.   Over the last week, how much has your skin caused any sexual difficulties? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

10.   Over the last week, how much of a problem has the treatment for your skin 

been, for example by making your home messy, or by taking up time?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

7.   Over the last week, has your skin prevented you from working or studying? 

  If «No», over the last week how much has your skin been a problem at work 

or studying?

A lot  

A little  

Not at all  

Yes 
 

No  

Not relevant  

Hospital No:

Name:

Address:

Date:

Diagnosis:

 
CDLQI

SCORE:

The aim of this questionnaire is to measure how much your skin problem has affected your life OVER 

THE LAST WEEK. Please tick  one box for each question.

Please check that you have answered EVERY question. Thank you. 

Przykłady narzędzi ETP (edukacji terapeutycznej)  
stosowanych przed lub/i po sesji: 

Do oceny postępu:

-   PO SCORAD.

Do oceny ogólnego wpływu progra-
mu ETP można zastosować ankietę 
dotyczącą jakości życia.

-   Metoda porozumiewania się za 
pomocą zdjęć (ocena wpływu na 
psychikę pacjenta).
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Ocena n a bytych u miejet n osci

Do oceny zaangażowania w 
leczenie, jakości życia pacjenta 
lub nasilenie objawów atopowego 
zapalenia skóry można wykorzy-
stać różne techniki i narzędzia 
edukacji terapeutycznej.

K ilka rad ja k prowadzic ET P w prywatnym ga bi n ecie 
le ka rskim

Oczywiście można, pod pewnymi warunkami, prowadzić działalność związaną z edukacją terapeutyczną 
na wysokim poziomie w prywatnym gabinecie lekarskim.

Radzimy skorzystać ze szkolenia w zakresie ETP: w wielu krajach powstały seminaria w tym  
zakresie, wyspecjalizowane jednostki, są prowadzone szkolenia przez uniwersytety czy e-learning  
(www.fondation-dermatite-atopique.org). Obecnie istnieje pewna liczba instytucji szpitalnych zaangażo-
wanych w leczenie atopowego zapalenia skóry metodą ETP (patrz karta szkoły atopowego zapalenia skóry na  
www.fondation-dermatite-atopique.org), z którymi można, w sposób konstruktywny, wymieniać informacje.

Konieczna będzie reorganizacja swojego czasu pracy w prywatnym gabinecie, bo jedna konsultacja w zakresie 
ETP trwa z reguły od 30 do 40 minut, trzeba więc to wziąć pod uwagę przy umawianiu wizyt i pozostawianiu 
pewnego marginesu na przypadki pilne. 

 Przebieg
1   W czasie pierwszej wizyty lekarz przedstawia pacjentowi lub 

rodzinie pacjenta, który poniósł klęskę w procesie leczenia, 
dokładny opis celów i etapów, które pozwolą te cele osią-
gnąć. Długą rozmowę wstępną można zastąpić kilkoma kon-
sultacjami z zastrzeżeniem, że są one możliwe.

2   Priorytetową sprawą jest wykrycie, czy pacjent nie cierpi na 
fobię sterydową.

3   Określenie indywidualnego planu działania na koniec kon-
sultacji jest wpisywane do karty choroby pacjenta i sprzyja 
właściwemu zaangażowaniu w leczenie.

4   Niektóre konsultacje mogą być skoncentrowane na różnych 
tematach:

-  Atopowego zapalenia skóry i ich wpływ na plan leczenia. 
Za pomocą narzędzia takiego jak sztaluga można wyjaśnić 
mechanizmy choroby.

-  Ważnym etapem jest pokaz czynności pielęgnacyjnych: 
kiedy smarować ciało? Jak nakładać krem? Gdzie go nakła-
dać? W jakich ilościach? Kiedy przerwać leczenie? W którym 
momencie podjąć je na nowo? 

Edukacja terapeutyczna wymaga osobistego zaangażowania tak ze strony lekarza jak i pacjenta. W przypadku 
prywatnego gabinetu edukacja terapeutyczna pacjenta nie powoduje naliczenia dodatkowych punktów. 

We wszystkich przypadkach proces edukacji ma wartość jakościową: poszerza zakres świadczonych 
usługi medycznych i przyczynia się do poprawy jakości praktyk.

ETP jest „doświadczeniem wzbogacającym”, jeśli chodzi o satysfakcję lekarza prowadzącego leczenie 
chorób przewlekłych.
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FONDATION POUR LA DERMATITE ATOPIQUE - RECHERCHE ET ÉDUCATION 
Hôtel-Dieu Saint Jacques - 2, rue Viguerie - 31025 TOULOUSE - Tél. : 33 (5) 63 58 98 10 

www.fondation-dermatite-atopique.org 

Skontaktuj sie z nami:
fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com

FONDATION 
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