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Znaczenie edukacji w postêpowaniu z chorym na astmê
The role of education in management of an asthmatic patient
TADEUSZ LATO
Zak³ad Rehabilitacji Dzieci z Chorobami Uk³adu Oddechowego Instytutu Matki i Dziecka, Centrum Pneumonologii Dzieciêcej,
ul. Myliwska 13, 58-540 Karpacz
Pomimo znacznych postêpów w poznaniu mechanizmów
choroby oraz skutecznych leków, nadal wystêpuj¹ niepowodzenia
w leczeniu chorych na astmê. Nie obserwuje siê poprawy wyników
leczenia bez szkolenia i wspó³udzia³u chorych w tym procesie. Du¿¹
popularnoæ zyska³y szkolenia grupowe, jednak szko³y dla chorych
na astmê, organizowane w wiêkszych miastach, przy orodkach
akademickich lub szpitalach obejmuj¹ swoim zasiêgiem niewielkie krêgi
chorych i nie zawsze najbardziej tego potrzebuj¹cych. Skuteczn¹ form¹
szkolenia, daj¹c¹ poprawê kontroli choroby jest przedstawianie chorym
indywidualnego, napisanego i omówionego planu leczenia, z upowa¿nieniem do samoleczenia w okrelonych granicach. Czynnikami
decyduj¹cymi o powodzeniu jest partnerstwo, zaufanie i dobra
komunikacja pomiêdzy lekarzem i chorym. Dobrym miejscem do
szkolenia chorych jest oddzia³ szpitalny, gdzie przeszkolona pielêgniarka
analizuje przebieg ostatniego zaostrzenia i omawia plan leczenia.
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Despite the significant progress of knowledge on asthma
mechanisms and the increase of effectiveness of medicines used, failures
in asthma treatment are still commonly encountered. Patient education
and co-operation are prerequisite for the improvement of treatment
results. Group training gained some popularity; however, these
asthma schools, organized in big cities, at teaching or general hospitals,
reach few, and not necessarily those requiring assistance. Working out
individual therapy plans, together with the patient is an effective
method of training, which results in disease control improvement.
Such plans allow for self-management within fixed limits. Partnership,
trust and good communication between a doctor and his patient are the
decisive for therapeutical success. A hospital ward, where a welltrained nurse can discuss a reason of recent exacerbation with a patient,
is an appropriate site for patient training.
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Prowadzenie ró¿nych form szkolenia chorych na ast- Cele edukacji zostaj¹ osi¹gane przez [6]:
mê zrodzi³o siê z potrzeby chêci pomocy im w zrozumie przekazywanie wiedzy o chorobie (przewlek³a, o pod³oniu istoty tej przewlek³ej choroby, w celu poprawy jakoci
¿u zapalnym) i lekach (rozszerzaj¹ce oskrzela, krótko
¿ycia i unikania zaostrzeñ, zw³aszcza ich najciê¿szych
i d³ugo dzia³aj¹ce, przeciwzapalne, stosowane ci¹gle
i gronych postaci. Celem leczenia ka¿dego chorego jest
i doranie, ich skutki niepo¿¹dane),
uzyskanie powrotu do pe³nego zdrowia, zapobieganie za nauczanie technik przyjmowania leków (postaci i spoostrzeniom i powstawaniu inwalidztwa oraz co najwa¿soby obs³ugi ró¿nych inhalatorów indywidualnych i neniejsze, zapobieganie zgonom. Bezporednimi powodami
bulizatorów),
prowadzenia szkoleñ chorych by³y niepowodzenia jakie
 nauczanie prowadzenia samokontroli bez i za pomoc¹
nadal wystêpuj¹ w leczeniu osób z chorobami o pod³o¿u
urz¹dzeñ pomiarowych (pomiar PEFR, interpretacja
alergicznym, w tym zw³aszcza z astm¹, pomimo znaczwyników, wyci¹ganie wniosków),
nych postêpów w poznaniu mechanizmów choroby oraz
 nauczanie rozpoznawania sytuacji które mog¹ doproposiadaniu skutecznych leków przeciwastmatycznych.
wadziæ do nasilenia dolegliwoci (ekspozycja na alerOkazuje siê, ¿e bez wspó³udzia³u chorego w procesie legeny i inne czynniki wyzwalaj¹ce skurcz oskrzeli),
czenia nie obserwuje siê zdecydowanie dobrych wyni nauczanie rozpoznawania pierwszych objawów obtuków. Podstawowym elementem edukacji jest nauczenie
racji oraz w³aciwego postêpowania w tej sytuacji,
chorego aktywnego uczestnictwa w leczeniu i zmiany jego
 upowa¿nienie chorego do modyfikowania leczenia
postawy z biernej na czynn¹. W ten sposób czêæ satysw oparciu o obserwowane u siebie objawy i wyniki pofakcji, ale tak¿e odpowiedzialnoci za leczenie zostaje
miaru PEFR, oraz wskazówki lekarza prowadz¹cego
przeniesiona na niego i wówczas z biorcy us³ug medycz(np. system trzech stref  zielonej, ¿ó³tej i czerwonej),
nych staje siê on wykonawc¹ planu leczenia. Zasad wyrobienie nawyku aktywnoci ruchowej, w tym u dzieci
niczym oczekiwanym efektem szkolenia jest obiektywna
udzia³u w grach i zabawach, a u m³odzie¿y i doros³ych
i subiektywna poprawa samopoczucia chorego.
tak¿e uczestniczenia w zajêciach sportowych,
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 zaopatrzenie chorego w dokumentacjê zawieraj¹c¹ opis
przebiegu choroby i leczenia, oraz pisemn¹ instrukcjê
postêpowania w razie zaostrzenia choroby, w tym nauczenie wskazañ do wezwania pomocy doranej, oraz
okrelenie miejsca gdzie tak¹ pomoc mo¿na uzyskaæ.
Ka¿dy chory powinien mieæ przekazane pewne minimum informacji, tych, o których powinien wiedzieæ, oraz
mieæ wyjanione wszelkie w¹tpliwoci, a tak¿e uzyskaæ
odpowied na pytania, na które chcia³by j¹ znaæ [6].
Wiadomoci powinny odnosiæ siê raczej do z³agodzenia
niepokojów i wyjanienia w¹tpliwoci, ni¿ do tego co my
uznajemy za wa¿ne dla chorego. Jak z tego wynika, proces
szkolenia nie mo¿e mieæ wy³¹cznie charakteru dydaktycznego. Konieczna jest taka jego forma, która bêdzie uwzglêdniaæ potrzeby i oczekiwania ka¿dego chorego.
Lekarz prowadz¹cy musi indywidualnie dla ka¿dego
chorego rozwa¿yæ metody jakimi w czasie leczenia chcia³by do niego dotrzeæ. Mo¿e to byæ wykonywane przez
znaj¹cego zagadnienie specjalistê, ten jednak wiêkszoæ
czasu przeznacza na problemy rozpoznania i leczenia farmakologicznego, ma mniej czasu na nauczanie chorego.
Korzystnym jest prowadzenie takich rozmów przez przeszkolon¹ pielêgniarkê lub instruktora.
Szko³y dla chorych na astmê
Od oko³o 30 lat du¿¹ popularnoæ zyska³y grupowe
szkolenia, tak zwane szko³y dla chorych na astmê, przeznaczone dla samych chorych lub ich opiekunów, gdzie
przez wyk³ady, pogadanki, zajêcia praktyczne i dyskusje
przekazywany jest niezbêdny zasób wiedzy o chorobie.
Du¿¹ zalet¹ tego sposobu nauczania jest mo¿liwoæ szkolenia w jednym czasie wiêkszej iloci zainteresowanych,
wczeniejsze przygotowanie tematu i materia³ów pomocniczych oraz prowadzenie ich przez dobranych wyk³adowców. Zespo³ami szkol¹cymi s¹ g³ównie lekarze, pielêgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy, dietetyczki oraz inne osoby bior¹ce udzia³ w procesie leczenia i znaj¹ce od strony
praktycznej omawiane zagadnienia. Jednak organizowane najczêciej w wiêkszych miastach, przy orodkach akademickich lub szpitalach, niestety obejmuj¹ swoim zasiêgiem niewielkie krêgi chorych. Pomimo, ¿e wszyscy chorzy powinni znaæ dzia³anie leków, sposoby ich przyjmowania i oceniaæ stan zaostrzenia choroby, jednak w szkoleniach tych nie zawsze uczestnicz¹ najbardziej tego potrzebuj¹cy, z astm¹ przewlek³¹ ciê¿k¹.
Indywidualne szkolenie chorych
Równie skuteczn¹ form¹ szkolenia chorych jest przedstawienie im na pimie, indywidualnego, szczegó³owo
omówionego planu postêpowania. Stawiaj¹c rozpoznanie
astmy i proponuj¹c leczenie nale¿y je uzasadniæ i daæ choremu mo¿liwoæ dyskusji na ten temat. Przed przekazaniem zaleceñ, lekarz powinien mieæ pewnoæ, ¿e chory
rozumie ich podstawy. Wychodz¹c z inicjatyw¹ rozmowy, dobrym pytaniem otwieraj¹cym jest: czy wszystko
zrozumia³e, czy móg³bym jeszcze co wyjaniæ, czego

ode mnie oczekujesz? Zadaj¹c takie pytania zaprasza
siê do rozmowy i unika licznych trudnych póniej do zrozumienia zachowañ chorego [8], a zw³aszcza:
 odrzucenia rozpoznania,
 niew³aciwej oceny ciê¿koci choroby,
 nieporozumieñ co do jej charakteru (przewlek³y, zapalny),
 przekonania, ¿e leczenie objawowe jest najskuteczniejsze,
 przewiadczenia, ¿e leki maj¹ znaczne dzia³ania niepo¿¹dane i daj¹ uzale¿nienie,
 lêku przed stosowaniem sterydów,
 obaw przed brakiem skutecznoci leczenia i perspektyw wyleczenia,
 depresji,
 poczucia napiêtnowania,
 nieporozumieñ kulturowych i religijnych.
Uczucia, zw³aszcza uczucie mi³oci do dziecka, ale
tak¿e mi³oci w³asnej bywaj¹ czynnikami prowadz¹cymi
do odrzucenia rozpoznania. Rodzice czêsto nie dopuszczaj¹ myli, ¿e ich dziecko, sprawiaj¹ce wra¿enie zdrowego, mo¿e mieæ przewlek³¹, wymagaj¹c¹ d³ugotrwa³ego leczenia chorobê. Podobnie m³oda osoba nie chce pogodziæ siê z takim rozpoznaniem argumentuj¹c, ¿e s¹ to
przeziêbienia lub nawracaj¹ce zapalenie oskrzeli. Niekiedy, nawet je¿eli rozpoznanie zostaje zaakceptowane, chory nie widzi koniecznoci wieloletniego przyjmowania leków, zw³aszcza w okresie dobrego samopoczucia. Podobne trudnoci wystêpuj¹ w przypadku zalecanego przeciwzapalnego leczenia kortykosteroidami. Dotyczy to
zw³aszcza rodziców chorych dzieci. Nawet, je¿eli zgadzaj¹ siê oni z rozpoznaniem i koniecznoci¹ d³ugotrwa³ego stosowania leków, lêk przed nimi jest tak du¿y, ¿e za
nie przyjmowanie kortykosteroidów, akceptuj¹ cenê wystêpowania lekkich objawów choroby. Rozmowy, ró¿ne
w zale¿noci od kolejnych wizyt i stanu chorego powinny
byæ kontynuowane, zw³aszcza nale¿y mieæ wiadomoæ,
¿e znaczn¹ czêæ informacji chory zapomina wkrótce po
konsultacji.
Prowadzenie chorego daj¹ce mu mo¿liwoæ samokontroli i samodzielnej korekty leczenia w okrelonych granicach okazuje siê skuteczniejsze ni¿ sama edukacja, bez
upowa¿nienia do dzia³ania. Ostatnie doniesienia sugeruj¹,
¿e partnerstwo pomiêdzy lecz¹cym i leczonym, dobre zrozumienie, indywidualny i przedyskutowany plan postêpowania, wyranie poprawiaj¹ przebieg i kontrolê choroby
[8]. Tego rodzaju postêpowanie, prowadzone w gabinecie, w poradni lub w szpitalu uwzglêdnia ciê¿koæ choroby i odrêbnoci poszczególnych chorych, ich obawy, zamierzenia i oczekiwania. Zw³aszcza mo¿liwoæ wyra¿ania obaw i lêków, oraz negocjowanie, uzgadnianie zamierzeñ s¹ istotnymi czynnikami w indywidualnym podejciu
do chorego. Do takich czynników decyduj¹cych o powodzeniu szkolenia nale¿¹ zaufanie i dobra komunikacja pomiêdzy lekarzem i chorym oraz zrozumienie przez niego
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istoty w³asnej choroby. Ka¿dy z milionów chorych na astmê na wiecie, a oko³o 2 milionów w Polsce ma inn¹,
swoj¹ astmê, ma inne niepokoje oraz inne problemy do
wyjanienia. Indywidualizacja szkolenia, bior¹ca pod uwagê ciê¿koæ schorzenia, wiek chorego, wykonywany zawód, zasób wiedzy i zdolnoci rozumienia pewnych pojêæ, a tak¿e uwarunkowania rodowiskowe, kulturowe i inne, mo¿e przynieæ osi¹gniêcie zak³adanych celów. Wynikiem prawid³owo prowadzonej edukacji powinno byæ
wyrobienie u chorego przekonania, ¿e po dobraniu odpowiedniego leczenia i postêpowania, mo¿e on prowadziæ
normalny tryb ¿ycia pomimo, ¿e astma jest chorob¹ powa¿n¹, z której nie mo¿na wyleczyæ [6].
Warunkiem powodzenia jest tak¿e utrzymanie ci¹g³oci specjalistycznej opieki lekarskiej ambulatoryjnej i w orodkach specjalistycznych. W procesie szkolenia chorych du¿¹
rolê odgrywaj¹ odzia³y kliniczne, szpitalne i zak³ady leczenia astmy, oraz stowarzyszenia pomocy chorym. Te
ostatnie, poza ró¿norodnymi formami szkolenia, prowadz¹ dzia³alnoæ wydawnicz¹ (czasopisma, ksi¹¿ki, skrypty, ulotki, biuletyny, kasety wideo, p³yty CD i programy
komputerowe), organizuj¹ ró¿nego rodzaju spotkania, zjazdy, festyny, kolonie zdrowotne oraz targi urz¹dzeñ i produktów dla chorych na astmê i choroby o pod³o¿u alergicznym. Nie s¹ to jednak jedyne ród³a wiedzy o chorobie. Obok tych sprawdzonych, czêsto w bardzo sugestywnych i przekonywuj¹cych, o ró¿norakiej jakoci informacjach, chorzy dowiaduj¹ siê o alternatywnych metodach
diagnostycznych i leczniczych. Pytañ na ten temat nie
nale¿y pozostawiaæ bez odpowiedzi, przedstawiaj¹c aktualny stan wiedzy i swoje wyrane stanowisko.
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sowanie siê do zaleceñ, a upowa¿nienie go do podwojenia dawki kortykosteroidów wziewnych w przypadku
pierwszego zaostrzenia choroby znacznie ograniczy³o koniecznoæ stosowania tych leków systemowych. Chorzy
stosuj¹cy plan leczenia przyjmowali rzadziej i w ni¿szych
dawkach kortykosteroidy systemowe. Ponadto, jak wynika z analizy zapisu PEFR, chorzy wprowadzali systemowe kortykosteroidy w 75% sytuacji kiedy w³anie tak
powinni post¹piæ. W innych badaniach wyniki nie by³y
tak dobre, bo Turner i wsp. [9] prawid³owe reakcje obserwowali w 65%, a van der Palen i wsp. [10] jeszcze
mniej. Nie ma dowodów na to, ¿e taki plan w formie pisemnej instrukcji daje lepsze rezultaty je¿eli wsparty jest
monitorowaniem PEFR, jednak z tego powodu, ¿e niektórzy chorzy maj¹ trudnoci w ocenie stanu obturacji oskrzeli,
zwykle proponuje siê im korzystanie z tej obiektywnej
metody pomiaru.
Inne interesuj¹ce badanie przeprowadzi³a Turner
i wsp. [9]. W randomizowanym, kontrolowanym badaniu
klinicznym, obejmuj¹cym chorych doros³ych, przekazano
pisemn¹ instrukcjê postêpowania. W grupie pierwszej,
w zaleceniach stosowania leków opierano siê na objawach
choroby. W grupie drugiej podstaw¹ zmiany leczenia by³
pomiar PEFR. Dla chorych w grupie pierwszej instrukcja
zawiera³a nastêpuj¹ce zalecenia:
 je¿eli czujesz siê dobrze, kontynuuj dotychczasowe leczenia, z lekami rozszerzaj¹cymi oskrzela i kortykosteroidami na ¿¹danie,
 je¿eli przeziêbisz siê, kaszlesz, miewasz dusznoci i z tego
powodu budzisz siê w nocy; podwój dawkê kortykosteroidów wziewnych, a leki rozszerzaj¹ce oskrzela u¿ywaj co 4 godziny. Po normalizacji stanu zdrowia poIndywidualne plany samokontroli
wróæ do poprzedniego leczenia,
Strategia leczenia i zapobiegania zaostrzeniom astmy
 je¿eli z powodu zaostrzenia choroby musisz co 2 goprzedstawiona w ostatnich dokumentach ekspertów zadziny przyjmowaæ lek rozszerzaj¹cy oskrzela, a zwyleca szeciostopniowy model, w którym stopniem pierwk³e czynnoci powoduj¹ wyst¹pienie dusznoci, przyjszym jest edukacja chorego i jego rodziny [2]. Zawarte
mij prednisolon w dawce 40 mg dziennie. Kontynuuj
tam okrelenia mówi¹ o partnerstwie i samokontroli (selfleczenie przez nie mniej ni¿ 7 dni, do normalizacji stamamagement). Samokontrola w astmie oznacza jednak
nu zdrowia, nastêpnie zmniejszaj iloæ prednisolonu
nie tylko stosowanie leków i zapobieganie krytycznym
codziennie o 5 mg,
zaostrzeniom, ale oznacza tak¿e uzgodnione, zapropono je¿eli lek rozszerzaj¹cy oskrzela pomaga ci tylko na 30
wane przez lekarza samoleczenie. Wiêkszoæ planów saminut, lub masz k³opoty z mówieniem, kontaktuj siê
mokontroli oparta jest na ³¹czeniu odczuæ subiektywnych
pilnie ze swoim lekarzem, lub wezwij pomoc doran¹,
i obiektywnych wynikach pomiaru PEFR.
wzglêdnie udaj siê bezporednio do szpitala do oddziaBadania przeprowadzone przez Lahdensuo i wsp. [5],
³u intensywnej opieki.
a tak¿e innych [3] wykaza³y, ¿e wprowadzenie zaleceñ
Weryfikuj¹c uzyskane wyniki badaniem spirometryczlekarskich w formie napisanej i omówionej w czasie ka¿- nym, ocen¹ reaktywnoci oskrzeli i jakoci ¿ycia wykadej kolejnej wizyty, wyranie poprawi³y kontrolê astmy zano, ¿e stosowanie planu opartego na objawach w nii zmniejszy³y koniecznoæ korzystania z pomocy dora- czym nie ustêpowa³o wynikom leczenia opartego o ponej, widoczne po 6 i 12 miesi¹cach od rozpoczêcia bada- miary szczytowego przep³ywu wydechowego. We wnionia. Wzmocnieniem takiej instrukcji by³a proba o prze- skach autorzy sugeruj¹, ¿e stosowanie pomiarów PEFR
czytanie jej i zapisanie pytañ, celem przedyskutowania w celu kontroli objawów choroby ma w¹tpliw¹ wartoæ.
w czasie nastêpnej wizyty. Zmieni³o to w sposób wyra- Czêsto chorzy dokonuj¹ tych pomiarów jedynie w okreny podejcie chorego do prowadzonego leczenia. Pozo- sie zaostrzenia choroby, lub przed planowan¹ wizyt¹ u lestawienie choremu pewnej swobody powoduje lepsze sto- karza. Jednak powszechnie wiadomo, ¿e wielu chorych

16

Alergia Astma Immunologia, 2001, 6(1), 13-16

ma ograniczon¹ zdolnoæ subiektywnej oceny dusznoci
i obturacji oskrzeli [4], dlatego wiele autorytetów uwa¿a
za wskazane stosowanie miernika.
Nieco innego podejcia wymaga stosowanie samokontroli u dzieci chorych na astmê. W tym przypadku nie
mo¿na przenieæ dowiadczeñ z doros³ymi. Jednak¿e
w badaniu przeprowadzonym przez Magde i wsp. [7]
stwierdzono, ¿e stosowanie indywidualnego planu samokontroli spowodowa³o znaczne zmniejszenie liczby zaostrzeñ w okresie do 12 miesiêcy. W badaniu tym dzieci
przyjmowane do oddzia³u szpitalnego z powodu zaostrzenia przebiegu astmy, podzielono na dwie grupy. Pierwsza
objêta by³a tradycyjn¹ opiek¹, w drugiej przeszkolona pielêgniarka prowadzi³a pogadankê dotycz¹c¹ przebiegu
ostatniego zaostrzenia choroby, proponowa³a zmianê postêpowania, oraz przekazywa³a wraz z omówieniem indywidualny plan leczenia domowego. W grupie drugiej
obserwowano istotnie mniej zaostrzeñ. Omawianie planu
dalszego postêpowania na przyk³adzie ostatniego zachoPimiennictwo
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