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Jean Bernard, wybitny hematolog francuski, wyróżnia pięć okresów w historii medycyny. 

W pierwszym, zwanym magicznym, los ludzi leżał w rękach bogów, a badanie czy leczenie pa-

cjenta było zbędne – wystarczyło bowiem przepowiedzenie jego przyszłości. 

Okres drugi rozpoczyna się od Hipokratesa w V wieku p.n.e., a ducha tych czasów najbardziej od-

dają słowa Jacqueline de Romilly: „ szablony i magia władające medycyną w początkowej fazie jej 

rozwoju, ustąpiły na rzecz obserwacji objawów, porównywania przypadków, poszukiwania przyczyn i 

stawiania diagnozy pozwalającej z grubsza przewidzieć ewolucję choroby. To w starożytnej Grecji 

starano się zrozumieć poszczególne zjawiska i opanować je”. Medycyna wzbudziła zainteresowanie 

wielu starożytnych mędrców – Platona, Arystotelesa, ale pomimo że dla antycznej Grecji stała się 
wzorem rozumowania, była jednak nieskuteczna. Jak zwraca uwagę profesor Bernard w swej książce 

„Nadzieje medycyny” za życia Hipokratesa i w czasach od niego bardzo odległych – na początku XIX 

stulecia – lekarze dysponowali takimi samymi środkami i w obu epokach byli bezradni. 

Trzeci okres w dziejach medycyny to czas wielkich odkryć, które umożliwiły powstanie szczepio-

nek oraz narodziny nowoczesnej chirurgii i położnictwa. Tworzą go między innymi takie osobowości, 

jak Karol Darwin publikujący w roku 1859 swoje dzieło „ O powstaniu gatunków drogą doboru natu-

ralnego”, Ludwik Pasteur, który opracował podwaliny nauki o drobnoustrojach, czy Gregor Mendel, 

odkrywający prawa dziedziczności. 

W roku 1936, wraz z odkryciem sulfonamidów, następnie penicyliny i innych antybiotyków oraz 

hormonów rozpoczął się okres czwarty, zwany terapeutycznym. Narzędziom chirurgicznym dostępne 

stają się już – dotychczas nieoperowalne – serce, płuca i mózg. Hematolodzy z kolei dokonują całko-

witej transfuzji krwi, dzięki czemu ratują życie milionom noworodków. Medycyna, choć coraz bar-

dziej skuteczna, nadal jednak pozostaje empiryczna [ 1 ]. 

Dopiero ostatni, piąty już okres rozwoju medycyny, zwany racjonalnym, jest okresem ogromnych 

zmian. Małgorzata Sikorska, lekarz stomatolog w swoim wystąpieniu na IX Sympozjum Polskiej 

Akademii Medycyny „Osobowość lekarza jako lekarstwo” zauważyła: „Po dziesięcioleciach opierania 

opieki zdrowotnej wyłącznie na terapii chorób, w ostatnich latach nastąpiły poważne zmiany. Eskala-

cja kosztów leczenia, a jednocześnie wysiłki państwa w kierunku ograniczenia tych kosztów sprawiły, 

że kładzie się teraz coraz większy nacisk na profilaktykę, zachowanie sprawności fizycznej i dbałość o 

zdrowie” [ 5 ]. W latach 60-tych naukowego potwierdzenia zyskują między innymi takie działania jak 

skuteczność fluoryzacji w stomatologii czy przestrzeganie prozdrowotnego stylu życia – właściwej 

diety i wysiłku fizycznego – dowodzące, że na przykład chorobom układu krążenia można zapobiec. 

W oparciu o te osiągnięcia upowszechnił się pogląd, że lekarze winni zmienić swe zapatrywanie ukie-

runkowane wyłącznie na terapię przestawiając się na profilaktykę i promocję zdrowia. Dzięki temu, 
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jak prognozuje J. Bernard, medycyna piątego okresu, który rozpoczął się w ostatnim trzydziestoleciu 

naszego wieku będzie medycyną ścisłą i najczęściej skuteczną. Będzie to bowiem medycyna prewen-

cyjna, prognozująca, zdolna zapobiec wystąpieniu wielu chorób. Będzie to medycyna racjonalna [ 1 ]. 

Taką interpretację w podejściu do zdrowia potwierdził również wielokrotnie cytowany Raport La-

londa, w którym wskazano na dominującą rolę stylu życia i zachowań prozdrowotnych, a dopiero w 

dalszej kolejności środowiska, uwarunkowań genetycznych i na końcu opieki zdrowotnej, wśród 

czynników determinujących „pole zdrowia” człowieka. 

Tymczasem, jak pokazują wyniki badań socjologicznych, Polacy są silnie przywiązani do troski o 

swoje zdrowie głównie za pośrednictwem służby zdrowia. Wprawdzie powszechnie akceptują hasło 

„twoje zdrowie w twoich rękach” (80,%), czyli aprobują fakt że stan ich zdrowia zależy w większym 

stopniu od stylu życia i zachowań prozdrowotnych niż działań medycznych, jednakże swoją troskę o 

zdrowie przeważnie ograniczają do tych ostatnich [ 4 ]. 

Ponadto, pomimo niewielkiej roli w polepszaniu stanu zdrowia jaka przypada służbie zdrowia, le-

karze i tak nie wykorzystują swojego potencjału w tym zakresie. Jak bowiem pokazuje analiza ponad 

2500 historii chorób pacjentów w wieku 40 – 60 lat z czterech przychodni województwa mazowiec-

kiego, w dokumentacji stwierdza się brak informacji na temat zwyczajowego odżywiania się (98,1%), 

aktywności fizycznej (98,4%) i picia alkoholu (80,8%). W kartach 55,4% osób nie zamieszczono 

danych na temat palenia tytoniu a BMI wyliczono tylko dla 8,8%. Zmianę stylu życia zalecano bardzo 

rzadko, bowiem w dokumentacji tylko 4,3% chorych wskazano normalizację masy ciała, a zwiększe-

nie aktywności fizycznej zaledwie 0,8% osób. Postępowanie farmakologiczne zaś opisywano dość 
dobrze [ 2 ]. 

Wyniki cytowanych powyżej badań nie są szczególnym wyjątkiem, bowiem jak wskazują dane z 

Bedforshire tamtejsi pacjenci otrzymują od lekarzy i pielęgniarek zbyt mało porad dotyczących mody-

fikacji stylu życia. Wśród prawie 5000 osób konsultowanych przez lekarzy pierwszego kontaktu, 

niewiele ponad ¼ otrzymało poradę związaną z paleniem papierosów, 12% z dietą, a zaledwie 4,5% 

poradę odnoszącą się do aktywności fizycznej, a tylko 3% do picia alkoholu. 

Jak pokazują kolejne, norweskie badania dużym problemem jest niedocenianie pogłębionego wy-

wiadu z pacjentem, co powoduje że psychospołeczne problemy chorych, lekarze spostrzegają w nie-

wystarczającym stopniu. Wskazano w nich, że znajomość problemów pacjentów wahała się wśród 

lekarzy od 53% w odniesieniu do stresujących warunków pracy, do 19% jeśli chodzi o przemoc i 

zagrożenie. Co ciekawe poziom tej wiedzy zależał od płci i wieku lekarza i pacjenta, wykształcenia i 

sytuacji życiowej pacjenta oraz od miejsca praktyki (lekarze wiejscy częściej dostrzegali problemy 

swoich pacjentów związane z powyższymi czynnikami niż lekarze z miasta i terenów podmiejskich) [ 

6 ]. 

MATERIAŁ I METODA 

Uwzględniając wagę powyższych aspektów współczesnej medycyny Katedra i Zakład Medycyny 

Rodzinnej Akademii Medycznej w Gdańsku wprowadziła do programu nauczania z medycyny rodzin-

nej zajęcia dotyczące kształtowania zachowań prozdrowotnych przez lekarzy pierwszego kontaktu. 

Ćwiczenia odbywają się w ramach zajęć z medycyny rodzinnej dla studentów VI-go roku Wydzia-

łu Lekarskiego AMG. Zadanie studentów w ramach ćwiczeń polega na założeniu karty choroby fik-

cyjnemu pacjentowi, w wieku 40-60 lat, który zgłasza się po raz pierwszy do swojego lekarza rodzin-

nego z bólem w klatce piersiowej. Studenci informowani są o tym, że przyczyny bólu mogą mieć 
między innymi podłoże pulmonologiczne, czynnościowe, neurologiczne, ale również kardiologiczne. 

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu i badania fizykalnego rozpoznają chorobę niedokrwienną 
serca. Uprzedzani są o tym, iż ból nie ma charakteru ostrego, a pacjent nie wymaga hospitalizacji lecz 

kontynuacji leczenia w podstawowej opiece zdrowotnej. Z uzyskanych informacji muszą ustalić dal-

sze postępowanie. 

OMÓWIENIE 

Doświadczenie, jakie wynika z dotychczasowych zajęć wskazuje że studenci nie doceniają zna-

czenia pogłębionego dialogu lekarza z pacjentem oraz partnerskiej interakcji między nimi, koniecznej 

w przypadku chorób przewlekłych, w których niezbędna jest modyfikacja stylu życia. Wynika to z 

faktu, iż podczas przeprowadzania wywiadu pomijają znaczenie psychospołecznych aspektów sytuacji 
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chorego w kontekście jego uwarunkowań rodzinnych i zawodowych. Wywiad rodzinny rozumieją 
wąsko, jedynie jako środek do uzyskania informacji w zakresie obciążenia biologicznymi czynnikami 

ryzyka. Pomijają zaś takie elementy psychospołecznych uwarunkowań chorego jak ostatnie wydarze-

nia w życiu jego rodziny: narodziny dziecka, ślub, rozwód, konieczność spłaty kredytu. Z kolei sytu-

ację zawodową swoich pacjentów interpretują jedynie w kontekście rodzaju pracy – fizyczna czy 

umysłowa – i odpowiedzialności, a nie innych, równie ważnych jej aspektów, takich jak: jej utrata, 

przejście na emeryturę, awans zawodowy. Czynniki wyzwalające ból zawężają z reguły do wysiłku 

fizycznego, warunków atmosferycznych, a nie dostrzegają związku wystąpienia choroby z lękiem czy 

też stresem. Bez problemów opisują zaś historię bólu, jego charakter, objawy towarzyszące, jak rów-

nież „przeprowadzają badanie fizykalne”. Aby uświadomić studentom wagę pomijanych przez nich 

psychospołecznych aspektów choroby i ich znaczenie dla jej wystąpienia prezentowana jest 100 – 

punktowa „Skala stresu wydarzeń życiowych” Holmsa i Rahe’a, zgodnie z którą dla przykładu otrzy-

manie wymówienia z pracy uzyskało 47 punkty, przejście na emeryturę tylko 2 mniej, a awans zawo-

dowy 39. 

Działanie lekarskie studentów w opisanym powyżej przypadku omawiane jest w trzech kierun-

kach: umiejętności przeprowadzania wywiadu, badania fizykalnego i dalszego postępowania.  

W zakresie „postępowania lekarskiego” studenci zazwyczaj nie wychodzą poza farmakoterapię i 
kierowanie na dodatkową diagnostykę. Pomijają natomiast całe spektrum zaleceń dotyczących mody-

fikacji stylu życia. Zdumiewający jest przy tym fakt, iż często nie pamiętają o podstawowym obo-

wiązku zapoznania pacjenta z rozpoznaniem i wyjaśnienia rokowań, a informacje o zmianie diety, jeśli 
już przekazują, to w sposób hasłowy: „powinien pan zmienić styl życia”, co oczywiście dla pacjenta 

znaczy niewiele. 

W trakcie zajęć prezentowane są także sposoby efektywnego oddziaływania w zakresie modyfika-

cji stylu życia. Chodzi tu głównie o proste i skuteczne metody oddziaływania na pacjenta zaczerpnięte 

z doświadczenia lekarzy praktyków – pracowników Katedry, takie jak np. częste dokonywanie pomia-

ru BMI, co motywuje chorych do kontroli wagi. Ponadto dobrym sposobem na przekazanie informacji 

o diecie w zależności od choroby jest opracowanie przez lekarzy materiałów informacyjnych w róż-
nych kolorach (i tak na przykład: dna moczanowa – kolor niebieski, nadciśnienie – czerwony, cukrzy-

ca – żółty, etc). Przykładowo w społecznej świadomości ryby uchodzą za produkt zdrowy i w więk-

szości przypadków tak jest. Jednakże np. w dnie moczanowej nie można spożywać śledzi, a nie ma 

przeciwwskazań co do jedzenia dorszy. Pacjent z pewnością nie zapytałby o konkretne gatunki ryb, 

które wolno mu jeść, ale mając wyczerpującą informację w postaci ulotki może sam sobie dobrać 
odpowiedni zestaw posiłków. Lekarz tym sposobem zyskuje czas, który normalnie musiałby poświę-
cić na rozmowę, a i tak nie jest możliwe wyczerpanie wszystkich ważnych do przedyskutowania 

kwestii. 

Studentom zwraca się również uwagę na pomoc jaką mogą uzyskać od swoich pacjentów, którzy 

odnieśli sukces terapeutyczny (np. schudli, czy rzucili palenie) i są chętni do podzielenia się swoimi 

doświadczeniami z innymi chorymi. Taka „baza dydaktyczna pacjentów” jest przydatna każdemu 

lekarzowi, który nie zawsze ma czas na prowadzenie rozmów i nie w każdym przypadku jest w stanie 

zrozumieć problem, którego sam nie doświadczył. Lekarz wówczas jest kimś w rodzaju doradcy, 

koordynatora procesu terapii.  

Kontynuacją tej problematyki jest prezentacja ogólnopolskich wyników badań socjologicznych 

dotyczących prozdrowotnych stylów życia społeczeństwa polskiego w okresie transformacji [ 4 ]. W 

trakcie tej części zajęć studenci zapoznają się także z przykładowym kwestionariuszem ankiety służą-
cej do badania stylu życia pacjentów, prowadzący zaś zwraca uwagę na zasady konstrukcji takiego 

narzędzia i właściwe redagowanie pytań.  
 Interesującą, prowokującą do dyskusji częścią zajęć jest analiza fragmentu książki Wiktora Osia-

tyńskiego „ Rehab”, stanowiąca przykład właściwej komunikacji między lekarzem a uzależnionym od 

alkoholu pacjentem, w której dochodzi do przekazania na chorego odpowiedzialności za dalszy stan 

jego zdrowia uwarunkowany zaprzestaniem picia [ 3 ]. Przy okazji omawiania powyższego tekstu 

poruszany jest problem kategorii pacjentów zwanych „homo eligens” czyli „człowiek wybierający” i 

istoty roli lekarza wobec wzrastającej liczby chorób cywilizacyjnych, często właśnie z uwagi na ten 

rodzaj pacjentów określanych jako „choroby z wyboru”. Poprzez prezentowanie odmiennych modeli 

relacji lekarz – pacjent - paternalistycznego i partnerskiego – ukazywana jest większa efektywność 
ostatniego w tego rodzaju chorobach. Przy tej okazji omawiany jest także wywiad lekarski pod kątem 
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zachowania zasad poprawnej komunikacji, a także rola stowarzyszeń i innych nieformalnych grup, 

wsparcia społecznego w procesie terapii osób chorych przewlekle. 

W ramach zajęć wyjaśniane są także podstawowe pojęcia, zwłaszcza takie jak: prozdrowotne style 

życia, zachowania zdrowotne, rola lekarza w chorobach przewlekłych. Ćwiczenia odbywają się w 

niewielkich 4 – 5 osobowych grupach studenckich. Poruszane tematy wzbudzają duże zainteresowanie 

i żywą dyskusję wśród słuchaczy, co świadczy o przydatności poruszanej problematyki dla przyszłej 

kariery zawodowej. 

WNIOSKI  

1. Zarówno wśród studentów, jak i praktykujących lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zaob-

serwować można symptomy świadczące o utrzymywaniu się, nawiązując do koncepcji J. Bernar-

da, medycyny w jej czwartym, terapeutycznym okresie. Implikuje to konieczność kształtowania 

edukacji przed - i podyplomowej w kierunku większego nacisku na prewencyjny aspekt roli za-

wodowej lekarza.  

2. Wyzwaniem dla uczelni medycznych – jak wskazują nasze dotychczasowe doświadczenia dydak-

tyczne - powinno być takie realizowanie programu nauczania w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby w większym stopniu nastawione ono było na umiejętność praktycznego kształ-

towania zachowań prozdrowotnych przez absolwentów medycyny. 
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STRESZCZENIE 

W historii medycyny J. Bernard wyróżnił 5 okresów, z których ostatni określił jako prewencyjny, 

zdolny poprzez profilaktykę i kształtowanie zachowań prozdrowotnych zapobiec wielu chorobom. 

Tymczasem, jak wskazują wyniki badań socjologicznych, wśród polskiego społeczeństwa nadal do-

minuje model „walki z chorobami”, a nie „budowania potencjału zdrowia”. W pracy zaprezentowano 

wyniki badań, polskich i zagranicznych, które ukazują, że lekarze dość dobrze realizują „nurt farmako-

logiczny” i „diagnostyczny” w opiece nad pacjentem, pomijają zaś profilaktyczny aspekt swojej roli 

zawodowej. Sytuacja powyższa zainspirowała Katedrę i Zakład Medycyny Rodzinnej Akademii Me-

dycznej w Gdańsku do wprowadzenia w ramach zajęć z medycyny rodzinnej ćwiczeń dotyczących roli 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w kształtowaniu wśród pacjentów zachowań prozdrowotnych. 

W trakcie zajęć studentom prezentowane są metody efektywnego oddziaływania w zakresie modyfi-

kacji stylu życia, a także analizowany jest fragment książki stanowiący przykład właściwej komunika-

cji między lekarzem i uzależnionym od alkoholu pacjentem. Powyższe działania są kontekstem sytu-

acyjnym dla omówienia postępowania lekarskiego (w zakresie umiejętności przeprowadzania wywia-

du, badania fizykalnego i dalszych zaleceń) wobec fikcyjnego pacjenta, zgłaszającego się do lekarza 

rodzinnego z bólem w klatce piersiowej, u którego studenci rozpoznają chorobę niedokrwienną serca. 

Obserwacja efektów tego ćwiczenia i rozmowa ze studentami skłaniają do stwierdzenia, że większość 
z nich, podobnie jak praktykujący już lekarze upatrują istoty swojej roli zawodowej w dalszej diagno-

styce i farmakoterapii, pomijając z reguły jej aspekt prewencyjny. 
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SUMMARY 

In the history of medicine J. Bernard distinguished five phases, the last of which he described as 

preventive and which through prevention and modification of healthy behaviour can prevent many 

diseases. However, according to the results of sociological researches, the model of “fighting with the 

diseases ”and not that of “building health potential” still dominates in the Polish society. This paper 

presents the results of Polish and foreign researches, which have shown that doctors fairly well realise 

“the pharmacological and diagnostic current” when taking care of the patient, but on the other hand 

they tend to forget about the preventive aspect of their role. The above situation inspired the Depart-

ment of Family Medicine in Medical University of Gdańsk to introduce, as part of classes in family 

medicine, extra classes connected with the family doctor’s role in modification of healthy behaviour. 

During these classes the students are presented with methods of effective behaviour in terms of modi-

fication of life style, and they analyse part of a book which is an example of a proper communication 

between a doctor and an alcoholic patient. The above effects provide a situational context for discuss-

ing the doctors’ behaviour (in terms of ability of taking the patient’s medical history, conducting 

physical examination and further instructions) towards a fictitious patient visiting a family doctor 

because of pain in the chest, what the students diagnose to be a heart ischemia. The observation of this 

class and talking to the students lead to the conclusion that most of the students as well as the doctors 

find the essence of their professional role in further diagnosis and pharmacotherapy, at the same time 

omitting its preventive aspect. 

 


