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Wyzwania 
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10 wiodących 
przyczyn 
zgonów na 
świecie (2015) 



Transformacja ryzyka 

WHO 2009 Global health risks 



Najważniejsze czynniki ryzyka 
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1. Nadciśnienie tętnicze (spożycie soli)  12,8% 
2. Palenie tytoniu      8,7% 
3. ↑ poziom glikemii        5,8% 
4. Brak aktywności fizycznej       5,5% 
5. Nadwaga i otyłość        4,8% 
6. ↑ cholesterol         4,5% 
7. Ryzykowny seks      4,0% 
8. Alkohol        3,8% 
9. Niedowaga noworodków       3,8% 
10. Dym w pomieszczeniach z paliw stałych    3,3% 
11. Jakość wody, war. sanit. i hig.        3,2% 
12. Zanieczyszczenie powietrza w miastach    2,0% 

WHO 2009 Global health risks 



 

7 



8 



Koncepcja 
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Deklaracja szanghajska 

Kompetencje zdrowotne 

 

Krytyczna determinanta 
zdrowia!  
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Definicje 

• Simonds 1974 
• WHO 1998 
• AMA 1999 
• Institute of Medicine 2004 
• Speros 2005 
• Kickbusch, Wait & Maag 2005 
• Australian Bureau of Statistics 2008 
• Adkins i wsp. 2009 
• Freedman i wsp. 2009 
• Sorensen i wsp. 2012 
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WHO 1998 

Umiejętności poznawcze i społeczne, które 
określają motywację i zdolność jednostek do 
uzyskiwania dostępu, rozumienia i używania 
informacji, w sposób, który prowadzi do 
promocji i utrzymania dobrego zdrowia.  
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Kompetencje zdrowotne 

• czytanie 
• liczenie 
• rozumienie 
• zdolność wykorzystania informacji 

zdrowotnych w podejmowaniu decyzji 
• skuteczne funkcjonowanie w roli 

konsumenta opieki zdrowotnej   
 

Speros  2005  14 



Integrated HLS-EU Model of Health Literacy 
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Zintegrowany model 

Sorensen i wsp. 2012 



Zdrowie Ryzyko Choroba 

Promocja 
zdrowia 

Prewencja 
chorób 

Opieka 
zdrowotna 

dostęp 

rozumienie 

ocena 

stosowanie 

Zintegrowany model 

Pacjent Osoba 
zagrożona 

Obywatel 



KZ   Demograficzne 
społ.ek., zawód, 

dochód)   

Społeczno-
psychologiczne 

Wsparcie 
społeczne 

Kulturowe 
Język, 

przekonania 
religijne  

Ogólny 
alfabetyzm 

Zdolność 
czytania, liczenia   

Wcześniejszy 
kontakt z 

systemem OZ  

Uwarunkowania 
indywidualne   

Uwarunkowania 



Narzędzia pomiarowe 
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Narzędzia pomiarowe 

• Demographic Assessment of Health Literacy (DAHL) 
• Medical Terminology Achievement Reading Test (MART) 
• Newest Vital Sign 
• Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine (REALM) 
• Short Assessment of Health Literacy for Spanish Adults 

(SAHLSA) 
• Test of Functional Health Literacy in Adults (TOFHLA) 
• Kwestionariusz Europejskiego Sondażu Kompetencji 

Zdrowotnych (European Health Literacy Survey 
Questionnaire, HLS-EU-Q) 

• Health Literacy Questionnaire (HLQ) 
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• Diabetes Numeracy Test (DNT) 
• Diabetes Numeracy Test (DNT-15)  
• Literacy Assessment for Diabetes (LAD) 
• Asthma Numeracy Questionnaire 
• Literacy Measure for Patients with HIV 
• Food Label Literacy for Applied Nutrition 

Questionnaire (FLLANK) 
• Nutritional Literacy Scale (NLS) 

Narzędzia pomiarowe 
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Znaczenie 
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Davis 2006 22 

KZ 



23 Wolf 2007 

KZ 



Wyniki zdrowotne 

Utylizacja usług 

Wydatki na ochronę 
zdrowia 

Interwencje Poziom kompetencji 
zdrowotnych 

Czynniki społeczno-
demograficzne 

24 

Obszary oddziaływania 



Utylizacja usług & wyniki zdrowotne 

↑ korzystania z doraźnej pomocy, wizyt na izbie przyjęć 
↑ hospitalizacji, w tym z powodu niewyd. serca, lub dzieci  

(rodziców z ↓ KZ) 
↓ udziału w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita    

grubego, raka szyjki macicy, raka sutka 
↓ udziału w szczepieniach przeciwko grypie 
↓ szansa, że pacjent zapozna się z informacją dot. leku 
↓ umiejętność właściwego stosowania leczenia 
↓ samodzielność w radzeniu sobie z astmą (tylko 1 badanie) 
↑ częstość depresji (8 z 10 badań, ograniczona ocena czynników 

zaburzających) 
↓ ogólny stan zdrowia u osób starszych, ↑ większe ryzyko zgonu 

 

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 2011 25 



Utylizacja usług & wyniki zdrowotne 

• ↓ satysfakcja pacjentów, podejmowanie działań profilaktycznych,  
↑ utylizacja usług i wydatki na oz u starszych dorosłych (MacLeod 
2017) 

• niekorzystny wpływ na przygotowanie do operacji, a w okresie 
pooperacyjnym – gorsze zrozumienie zaleceń, u pacjentów po 
transplantacji nerki – ↓ czynność narządu (przegląd 
systematyczny, De Oliveira 2015)  

• choroby przewlekłe:  
– ↓ przestrzegania farmakoterapii w chorobach przewlekłych i ostrych - (meta-

analiza, Miller 2016) 
– gorsze rozumienie informacji dot. zdrowia, problemy w kontaktach ze 

świadczeniodawcą, narastanie problemów z liczbą chorób przewlekłych (Friis 
2017) 

• ↓ wiedza na temat swojej choroby u pacjentów HIV+, ale większa 
współpraca z lekarzem (większe zaufanie) (Palumbo 2015) 
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Utylizacja usług & wyniki zdrowotne 

• KZ & cukrzyca (Al Sayah 2012) 
– ↓ wiedza o chorobie 

• KZ & POChP (Kale 2015) 
– ↑ przekonań zagrażających brakiem współpracy  

• KZ & astma oskrzelowa (Harrington 2015) 
– ↓ kontrola astma u dzieci rodziców z ↓KZ 

• KZ & niewyd. serca (przegląd systematyczny, Cajita 2016) 
– ↓ wiedza na temat choroby i znaczenia spożycia soli 
– ↓ rozumienia zasad leczenia, ↓ przestrzeganie przyjmowania leków 
– ryzyko zgonu po hospitalizacji z powodu ostrej niewydolności serca 

(McNaughton 2015) 
• KZ & przewlekłe choroby nerek (Devrej 2015) 

– ↓ funkcja nerek w przewl. chor. nerek 27 



Wydatki na opiekę zdrowotną 

• poziom systemu oz  
– ↑ wydatków o 3-5% w skali roku 

• poziom indywidualny  
– ↑ wydatków o 143-7798 USD/rok/osobę 

(ograniczone KZ vs. adekwatne. KZ) 
 
 

Eichler 2009, Przegląd systematyczny 
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Dostęp i utylizacja 
usług zdrowotnych 

Interakcja ze 
świadczeniodawcą 

Dbanie o zdrowie 
własnych i 

najbliższych 

Udział w dyskusji i 
wpływanie na 

decyzje dot. zdrowia 

KZ 
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Kontekst 
kliniczny 

Kontekst 
społeczności 

Obszary oddziaływania 



Działania 
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Poziom instytucji OZ 

31 



Propozycje działań 

• „badania przesiewowe” w kierunku ograniczonych 
KZ wśród pacjentów  

• placówki/usługi OZ przyjazne dla KZ (HL-friendly 
services) 

• przygotowani/przeszkoleni lekarze/pracownicy OZ 
• interakcja z pacjentem 
• materiały edukacyjne dostosowane do odbiorców: 

język, obrazy, uproszczenie informacji 
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Sygnały alarmowe 

• często pomijane wizyty  
• niekompletnie wypełnione formularze 
• nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących farmakoterapii 
• niezdolność do nazwania leków, wyjaśnienia celu 

stosowania i zalecanej dawki 
• identyfikacja tabletek na podstawie wyglądu, a nie na 

podstawie opisu  na opakowaniu 
• niezdolność do przekazania informacji z wywiadu w 

sposób spójny i sekwencyjny 
• nie zadaje pytań 
• niestawianie się na badania lub wizyty kontrolne   
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Placówka przyjazna KZ  

• strategia 
• liderzy 
• szkolenia personelu 
• monitorowanie 
• ciągła poprawa jakości 

 
 

34 



Wskazówki dla klinicystów 

• prosty język 
• ograniczenie informacji (3-5 kluczowych kwestii)  
• konkretny przekaz bez ogólników 
• demonstracje, rysunki, modele 
• powtarzanie/podsumowania 
• potwierdzenie zrozumienia (teach back) 
• pozytywne nastawienie, wzmacnianie roli 

pacjenta   
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Poziom społeczeństwa 
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Propozycje działań 

• KZ jako cel działań edukacyjnych na 
różnych poziomach systemu kształcenia  

• KZ jako cel strategii lokalnych i krajowych 
dotyczących promocji zdrowia 

• okresowa ocena KZ 
• zasoby ukierunkowane na wzmocnienie KZ 
• upowszechnianie interwencji e-zdrowotnych 
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38 HLS-EU Consortium 2012 

<= 25 inadequate 

>25-33 problematic 

>33-42 sufficient 

>42-50 excellent 



39 Duplaga i wsp. 2016 (dane niepublikowane) 
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Osoby w starszym wieku 
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Kobayashi i wsp. 2015 

Badanie LitCog   



National Institute on Aging, NIH, USA 
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Interwencje istotne dla 
KZ osób starszych 

• wzmocnienie osób z ograniczonymi 
KZ 

• wzmocnienie systemu wsparcia 
społecznego: rodziny, opiekunowie, 
społeczności 

• poprawa zdolności komunikacyjnych i 
„interaktywności” pracowników OZ  

46 



Zalecane strategie 

• integracja KZ jako celu krajowych i 
regionalnych strategii promocji zdrowia 
i zmniejszania nierówności w zdrowiu 

• włączanie KZ jako element programów 
poprawy jakości w placówkach ochrony 
zdrowia 

• wykorzystanie systemów e-zdrowia  
i m-zdrowia 
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Dane kontaktowe: 
 

dr hab. n. o zdr. Mariusz Duplaga 
 
Zakład Promocji Zdrowia  
Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJCM 
 
ul.Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków 
e-mail: mariusz.duplaga@uj.edu.pl 
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