
Profilaktyka oparta o 
dowody naukowe

dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn



Profilaktyka w XX/XXI wieku
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Proces badań w medycynie opartej na dowodach 
naukowych 
(evidence-based medicine) 

Podsta-
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III
kliniczne 

IV

Rejestracja i 
wprowadzenie 

na rynek

czas potrzebny na realizację badań: 10-25 lat



• Badania podstawowe – biologiczne, chemiczne itp. 
• Badania przedkliniczne - sprawdzenie, czy dana substancja 

jest bezpieczna dla żywych komórek i tkanek (tzw. badania 
in-vitro) oraz jaki jest jej wpływ na zwierzęta (tzw. badania 
in-vivo).

• Badania kliniczne 
• I – z udziałem niewielkiej grupy ochotników; sprawdzenie, czy 

substancja jest bezpieczna, jakie może mieć efekty uboczne i jakie 
dawki mają działanie lecznicze

• II - większa grupa osób;  celem jest zweryfikowanie bezpieczeństwa 
stosowania i wstępna ocena skuteczności

• III - ocena skuteczności na dużej populacji, monitorowanie efektów 
ubocznych oraz porównanie działania z innymi, wcześniej 
stosowanymi lekami

• Rejestracja – dopuszczenie do sprzedaży
• IV – systematyczne monitorowanie działania  i efektów ubocznych
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Proces selekcji 
Badania podstawowe

Badania kliniczne I

Badania kliniczne II

Badania kliniczne III

Badania przedkliniczne

Rejestracja 

30%

19%

 9%

 2%

 1%



Medycyna oparta na 
dowodach naukowych

Profilaktyka oparta na 
dowodach naukowych?

• Cel – poprawa ludzkiego 
zdrowia, samopoczucia

• Podstawowe zasady –
nie szkodzić!

+ uzyskanie jak 
najlepszych efektów  
przy jak najmniejszych 
nakładach

• Metoda –
upowszechnianie 
produktów leczniczych 
dopiero po ich 
starannym sprawdzeniu  
poprzez cykl badań 

• Cel – poprawa ludzkiego 
zdrowia, samopoczucia

• Podstawowe zasady -
???

• Metoda - wprowadzanie 
programów / działań bez 
żadnej weryfikacji albo 
po weryfikacji w 
pojedynczym badaniu 



Jakość programów profilaktycznych

SZKODLIWE BEZ EFEKTÓW    EFEKTY NIEZNANE OBIECUJĄCE SKUTECZNE



Nauka o profilaktyce



Nauka o profilaktyce: 
• Epidemiologia 

• Analiza czynników ryzyka i czynników chroniących 

• Modele teoretyczne wyjaśniające:

• inicjację

• kontynuację

• wychodzenie z problemów

• Uwzględnianie specyfiki wieku rozwojowego

• Skuteczne i nieskuteczne strategie działania 

• Przekładanie teorii na praktykę, czyli procesy decydujące o 
dobrym lub złym wdrożeniu 



Model etiologiczny zachowań ryzykownych młodzieży

Środowisko na 

poziomie makro

Środowisko na 

poziomie micro
Genetyka

Temperament

Fizjologia

Przekonania 

Postawy

Zachowania

CECHY 

OSOBISTE



WZORY UŻYWANIA SUBSTANCJI 

PSYCHOAKTYWNYCH

1 

ROZPOCZĘCIE 

UŻYWANIA

3 

KONTYNUOWANIE 

UŻYWANIA
• Częstość

• Liczne substancje

• Zróżnicowane podawanie 

(dawki)

4 ROZWÓJ 

PROBLEMÓW

➢ Zdrowotnych

• Uzależnienie

• Infekcje

• Problemy chroniczne

• Śmiertelność 

➢ Emocjonalnych, 

psychologicznych

➢ Społecznych 

5 BRAK 

PROBLEMÓW

CZYNNIKI WPŁYWU

Cechy osobiste

Czynniki środowiskowe

Czynniki farmakologiczne

2

ZAPRZESTANIE 

UŻYWANIA





Okres prenatalny  i 
niemowlęcy

Okres wczesno-
dziecięcy

Okres średnio-
dziecięcy

Wczesne 
dorastanie

Dorastanie Dorosłość 
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Wizyty położnej/ 
pracownika socjalnego 

**

Rozwój umiejętności wychowawczych 
****

Praca z  uzależnionymi 
kobietami w ciąży  *

Sz
ko

ła
 

Edukacja 
wczesno -

szkolna  ****

Umiejętności 
życiowe***

Umiejętności indywidualne i 
społeczne; wpływy społeczne  

***

Zarządzanie klasą *** Praca z osobami 
zagrożonymi **

Procedury utrzymania
dzieci w szkole **

Szkolne procedury  i kultura /klimat szkoły **

Sp
o
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cz

n
o

ść
  l

o
ka

ln
a

Przepisy i procedury dotyczące alkoholu i 
tytoniu *****

Wielo-wymiarowe (kompleksowe) działania w środowisku lokalnym ***

Kampanie medialne *

Mentorzy *

Działania w miejscach rozrywki **

P
ra

ca
 Profilaktyka w miejscu pracy 

***

Zd
ro

w
ie

 

Wczesne rozpoznanie i krótkie interwencje ****



Profilaktyka szkolna

Programy

Polityka 
szkolna

Społeczny 
klimat  
szkoły



Programy profilaktyczne

Co działa Co nie działa
Treści 

Podejmowanie decyzji, komunikacja, 
umiejętność rozwiązywanie problemów

Rozwijanie wiedzy uczniów na temat różnych 
rodzajów substancji psychoaktywnych –staną 
się bardziej świadomymi użytkownikami!

Relacje z rówieśnikami, umiejętności 
osobiste i spoleczne

Świadectwa byłych użytkowników substancji 
psychoaktywnych - większa atrakcyjność 
używania substancji

Własna skuteczność i asertywność Koncentracja wyłącznie na wzmacnianiu 
samooceny 

Umiejętność odpierania presji i wzmacnianie 
osobistej decyzji o  nieużywaniu  substancji

Losowe testy na obecność narkotyków

Wzmacnianie norm i postaw przeciwnych 
używaniu substancji psychoaktywnych

Taktyka straszenia i przerażające historie, 
które wyolbrzymiają i zniekształcają 
rzeczywiste zagrożenia

Wzmacnianie zaangażowania w naukę i 
osięgnięcia szkolne



Programy profilaktyczne

Co działa Co nie działa
Realizacja i struktura

Metody interaktywne 
Wyraźnie ustrukturyzowane lekcje i praca w 
grupach
Realizacja programu zajęć 

Metody dydaktyczne, takie jak wykład 
Nieuporządkowane, spontaniczne dyskusje

Bazowanie na opiniach i intuicji nauczyciela

Realizacja przez przeszkolonych 
nauczycieli/trenerów

Dowody przemawiające za realizacją 
programów przez liderów młodzieżowych są 
słabsze niż za programami realizowanymi 
przez dorosłych

Realizacja przez okres 10-15 tygodni Jakiekolwiek jednorazowe, niepowiązane z 
innymi wydarzenia

Programy złożone z wielu elementów Dowody przemawiające za realizacją zajęć 
„przypominających” w kolejnych latach są 
słabe
Plakaty, broszury, ulotki



Standardy pracy z rodzicami



Umiejętności rodzicielskie
Związane z pozytywnymi wynikami Związane z brakiem lub 

negatywnymi wynikami

Zawartość 
programu

➢ Wzmocnienie więzi rodzinnych 
➢ Rozwijanie umiejętności :
• Przyjazne wychowywania dzieci
• Ustalenie reguł dla akceptowalnych

zachowań
• Monitorowanie czasu wolnego oraz 

towarzystwa
• Pozytywne wychowanie odpowiednia do 

etapu rozwoju
• Zaangażowanie w naukę i edukację dzieci
• Bycie wzorem 

➢ Przekazuje rodzicom 
informacje o substancjach 
psychoaktywnych

➢ Podważa władzę rodziców

Struktura 
programu 
(budowa)

➢ Wiele sesji grupowych
➢ Interaktywny

➢ Skoncentrowany wyłącznie 
na dziecku

➢ Wykład jako jedyny sposób 
przekazu

Wdrożenie 
programu

➢ Wyszkoleni instruktorzy
➢ Organizowane w sposób ułatwiający

uczestnictwo

➢ Źle wyszkoleni instruktorzy



https://www.blueprintsprograms.org/







Podsta-
wowe

przed-
kliniczne

kliniczne I kliniczne II kliniczne III
kliniczne 

IV

Mechaniz-
my rozwoju 
proble-
mów

Przełoże-
nie
wyników 
badań 
podsta-
wowych na 
praktykę 

Ewaluacja 
formatywna 
–
dopracowa-
nie
programu

Ewaluacja 
wyników –
ocena 
skutecz-
ności

Ewaluacja 
wyników i 
ocena 
efektyw-
ności

Monitoro-
wanie
rutyno-wych
realizacji 
programu  

Program 
„obiecujący”

„Dobra 
praktyka”

Program 
„skuteczny”

Etapy badania nowych programów profilaktyki 
zachowań ryzykownych



Dziękuję za uwagę!


