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E-learning w medycynie bólu
E-learning in pain medicine

-

Krystyna Zdziechowska
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny, Warszawa, Polska

E-learning, nadal mało popularny w Polsce, jest jedną z nowych form edukacji, która znalazła swoje miejsce także w medycynie. W połowie 2015 powstał pierwszy certyﬁkowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu (PTBB) kurs e-learningowy,
zawierający wykłady na temat podstaw leczenia bólu - LeczBól.pl. Kurs skierowany jest zarówno do lekarzy zabiegowych
(leczenie ostrego bólu pooperacyjnego), jak i niezabiegowych (lekarzy rodzinnych, onkologów, internistów - leczenie bólu
przewlekłego). Wysoki poziom merytoryczny szkolenia zapewniają znani specjaliści medycyny bólu, a profesjonalna ﬁrma
dba o wysoki, europejski poziom technologii i łatwość w obsłudze. Kurs zakończony jest egzaminem, za który lekarze
otrzymują punkty edukacyjne.
Po roku działania szkolenia LeczBól.pl prezentujemy podsumowanie statystyczne i komentarze na temat dotychczasowych
doświadczeń. Ponad 64% zarejestrowanych uczestników kursu stanowią osoby poniżej 40 roku życia. Wśród spontanicznie
rejestrujących się lekarzy najbardziej zainteresowani szkoleniem są anestezjolodzy (28,2%), w drugiej kolejności lekarze
rezydenci i w trakcie specjalizacji (13,86%) oraz interniści (13,55%). Najmniej rejestrujących się indywidualnie lekarzy pochodzi ze specjalności zabiegowych. Ich liczba powoli rośnie wraz z wprowadzeniem kursu LeczBól.pl do projektu „Szpital Bez
Bólu”. Lekarze, którzy uzyskali gorsze wyniki w egzaminie końcowym, popełniają więcej błędów w zleceniach leków przeciwbólowych, jak wynika z oceny komisji ekspertów z PTBB przyznających certyﬁkat „Szpital Bez Bólu”.
Osobną grupą szkolących się są pielęgniarki, które niezwykle chętnie korzystają z oddzielnie przygotowanego dla nich szkolenia. Zarówno one, jak i przeszkoleni lekarze za najważniejsze zalety szkolenia LeczBól.pl uznają długi roczny dostęp do kursu,
możliwość wielokrotnego powrotu do materiałów i zadania pytania wykładowcy. Największym wyzwaniem dla organizatorów
projektu LeczBól.pl jest przekonanie lekarzy różnych specjalności, że leczenie bólu jest także ich odpowiedzialnością i
nieodłącznym elementem terapii choroby podstawowej.
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