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CCM (Chronic Care Model) w ramach podstawowej opieki 
zdrowotnej 

CCM (Chronic Care Model) within the framework of primary health care
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proponuje się, aby systemy opieki zdrowotnej modelować na strukturze wspierającej „zarządzanie chorobami 
przewlekłymi”– zależnie od lokalnych możliwości oraz potrzeb i oczekiwań pacjentów. od wielu lat wskazuje się na potrzebę 
określenia systemu opieki w ramach środowiska domowego pacjentów, ukierunkowanej na indywidualne potrzeby zdrowot-
ne chorych. Wykazano, że opieka domowa cechuje się wysoką efektywnością kliniczną z obniżeniem ryzyka hospitalizacji 
i podwyższeniem ocen satysfakcji. zakłada się, że najefektywniejszym poziomem dla opracowania i sprawnego funkcjono-
wania systemu opieki nad chorymi przewlekle jest podstawowa opieka zdrowotna realizowana przez wielodyscyplinarny 
zespół profesjonalistów, kierowana przede wszystkim do pacjentów chorych przewlekle i uwzględniająca ich potrzeby bio-
psychospołeczne. coraz szersze zainteresowanie wiąże się także z próbą kształtowania opieki zdrowotnej w stronę spełniania 
oczekiwań chorych przewlekle z równoczesną ewolucją systemu reaktywnego (reagującego, gdy zgłasza się osoba już chora) 
w proaktywny (dążący do utrzymania wysokiego poziomu jakości życia). powyższe elementy ma realizować Model opieki 
nad chorymi przewlekle (Chronic Care Model – ccM) w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zakładający: partnerstwo 
między współdecydującymi pacjentami i profesjonalistami opieki zdrowotnej, współpracę w ramach opieki oraz edukację 
uzupełnioną wsparciem dla pacjentów w osiąganiu najwyższej możliwej jakości życia.
Słowa kluczowe: chorzy przewlekle, podstawowa opieka zdrowotna, choroby niezakaźne

It is suggested that health systems should be modeled on the structure supporting the “management of chronic 
diseases” – depending of course on local capabilities, the needs and expectations of patients. For many years, there has been 
a need to define the system of care within the home environment of patients, focused on the individual health needs of pa-
tients. It has been shown that home care has a high clinical efficacy with lower risk of hospitalization and increased satisfaction 
ratings. It is assumed that the most effective level for the development and smooth functioning of the system of care for the 
chronically ill is the primary health care administered by a multidisciplinary team of professionals, led primarily for chronically 
ill patients and their bio-psycho-social needs. More and more interest has also been associated with an attempt to shape health 
care in meeting the expectations of chronically ill patients and simultaneous evolution of reactive system (responsive when 
a person is already sick) to proactive (seeking to maintain a high level of quality of life). these elements should be realized by 
chronic care Model (ccM) in the primary care setting assuming: a partnership between cooperating patients and health care 
professionals, cooperation within care and education complemented by support for patients in achieving the highest possible 
quality of life.
Key words: chronically ill, primary health care, noncommunicable diseases.

Streszczenie

Summary

Wstęp

choroby przewlekłe (choroby przewlekłe niezakaźne, 
non communicable diseases – ncDs) zgodnie z definicją są 
nieuleczalne, zwykle wiążą się z częściową niepełnospraw-
nością pacjenta, często w ich przebiegu występują nieod-
wracalne zmiany patologiczne, chorzy wymagają edukacji, 
rehabilitacji oraz rozbudowanej sieci wsparcia społeczne-
go, stąd zakłada się, że system opieki zdrowotnej nad tą 
grupą pacjentów powinien opierać się na modelu biopsy-
chospołecznym [1–3]. 

analiza organizacji i zarządzania systemem opieki nad 
chorymi przewlekle wiąże się nierozłącznie z zagadnie-
niem opieki nad pacjentami w wieku podeszłym. Dominują 
tu chorzy z co najmniej 2 rozpoznaniami choroby przewle-
kłej [4, 5]. Europejski raport zdrowia 2012 wprawdzie pod-
kreśla stałą tendencję spadkową umieralności ogólnej, jed-
nak choroby przewlekłe niezakaźne mają najwyższy udział 
w przyczynach zgonów (80%) [6]. 

W podstawowej opiece zdrowotnej 80% konsultacji 
wynika z występowania u pacjentów chorób przewlekłych.  
z leczeniem chorób przewlekłych lub ich powikłań wiąże 
się 60% hospitalizacji, a blisko 70% pacjentów wymaga 
konsultacji w trybie ostrodyżurowym, co jest konsekwencją 
zaostrzenia choroby przewlekłej [7, 8].

Według danych Głównego urzędu statystycznego 
z 2009 r., w polsce występowanie chorób i przewlekłych 
dolegliwości stwierdza się u 51% populacji ogólnej (46% 
w 2004 r.), w tym u 82% osób, które ukończyły 50. rok 
życia [9]. Warto podkreślić, że wskazuje się na wzrost o 1% 
rocznie populacji chorych przewlekle do 2030 r. [10–13]. 
Już do roku 2020 choroby przewlekłe mają być przyczyną 
około 75% zgonów na całym świecie [14]. Będą również 
stanowić główną przyczynę niepełnosprawności i bezpo-
średnich, ale przede wszystkim pośrednich kosztów me-
dycznych [15]. 

choroby przewlekłe jako cel działań od niedawna poja-
wiły się w światowych programach opieki zdrowotnej. profi-
laktyka chorób przewlekłych mogłaby w ciągu dziesięciole-
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cia zapobiec 36 milionom zgonów, co jednak jest możliwe 
tylko przez wzmocnienie całego systemu opieki zdrowotnej 
[16]. staje się oczywiste, że konsekwencją medycyny zo-
rientowanej na terapię nie jest zmniejszenie częstości wy-
stępowania zaburzeń, ale eskalacja problemu opieki nad 
wzrastającym odsetkiem chorych przewlekle [12]. coraz 
istotniejszy staje się problem współwystępowania chorób 
przewlekłych i brak przygotowania na to systemów opieki 
zdrowotnej [17]. najczęściej programy zdrowotne dotyczą-
ce poprawy opieki nad pacjentami z chorobami przewlekły-
mi dotyczą pojedynczego zaburzenia, rzadko w badaniach 
porusza się fakt, że u co najmniej 50% pacjentów mamy do 
czynienia z wielochorobowością [18]. Wystąpienie jednej 
choroby przewlekłej zwiększa ryzyko kolejnych. u pacjen-
tów z wielochorobowością wykazano wyższe ryzyko nagłe-
go pogorszenia stanu zdrowia i niepełnosprawności, a po-
ziom hospitalizacji wśród pacjentów chorych przewlekle 
został uznany za wskaźnik efektywnej opieki podstawowej 
nad pacjentami z wielochorobowością [4, 19]. ta popula-
cja pacjentów staje się najbardziej znaczącą składową sys-
temu opieki zdrowotnej w przyszłości, w którym znaczenia 
nabiera przestrzeganie procedur długoterminowej terapii 
i okresowej diagnostyki, a przede wszystkim ukierunkowa-
nia na promocję zdrowia, profilaktykę powikłań aktualnych 
chorób przewlekłych i współwystępowania kolejnych, jak 
również opieka nad sferą socjalną i psychiczną pacjentów 
[16, 20–22]. 

Choroby przewlekłe a opieka  
podstawowa 

Światowy raport zdrowia z 2008 r. zwraca uwagę na 
rolę opieki podstawowej, zwłaszcza w zakresie promocji 
zdrowia i profilaktyki chorób [16]. podstawowa opieka zdro-
wotna postrzegana jest w raporcie jako fundament efektyw-
nej opieki zdrowotnej [16, 23, 24]. rezolucja WHa62.12 
(zaakceptowana w maju 2009 r. podczas 62. Światowego 
zgromadzenia) zawiera apel do członków WHo o wzmoc-
nienie opieki zdrowotnej przez podkreślanie pryncypiów 
podstawowej opieki zdrowotnej. Widoczna w krajach 
wysoko rozwiniętych gospodarczo nadmierna specjaliza-
cja opieki zdrowotnej oraz dostęp jedynie do wybranych 
i sponsorowanych programów w krajach rozwijających się 
daje w efekcie zorientowanie na pojedyncze choroby [16]. 

Koncepcja podstawowej opieki zdrowotnej, jako fun-
damentu całego systemu opieki zdrowotnej, niezależnie od 
systemu, w tym sposobu finansowania, zakłada powszech-
ność (dostęp wszystkich pacjentów do opieki na równych 
prawach), dostępność (bliskość ośrodków opieki zdrowot-
nej i bezpłatność świadczeń), ciągłość opieki, uwzględ-
nienie zasad etyki i kompleksowość (współpracę lekarza 
z pielęgniarkami, pracownikami socjalnym i innymi profe-
sjonalistami opieki zdrowotnej). składowe te powinny być 
zorientowane na pacjenta, wsparte konstruktywną polityką 
publiczną, w tym efektywnie realizowaną rolą lekarzy ro-
dzinnych jako liderów [22, 25–27]. 

Liczne opracowania, w tym porównawcze międzyna-
rodowe, dostarczają dowodów potwierdzających korzyści 
wynikających z dobrze rozwiniętej opieki podstawowej, 
w konsekwencji poprawy koordynacji i ciągłości opieki, 
z czym wiąże się wyższa efektywność ponoszonych kosz-
tów [5, 24]. analizy obejmujące 18 krajów oecD (lata 
1985–1995) wykazały, że im większa jest opieka podsta-
wowa w danym kraju, tym niższe stwierdza się wskaźniki 
umieralności ogólnej, przedwczesnej oraz z powodu astmy, 
pochp, rozedmy, zapaleń płuc i chorób układu krążenia 
[23]. W ocenie retrospektywnej okresu 1985–1995 w usa 
wykazano, że wzrost liczby lekarzy opieki podstawowej 
o 1/10 000 pacjentów wiązało się ze zmniejszeniem śmier-
telności o 14,4 zgony/100 000 pacjentów [5, 24]. 

analizy zarówno w krajach rozwijających się, jak i wy-
soko uprzemysłowionych potwierdzają, że poprawa funk-
cjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w konsekwen-
cji wiązała się z poprawą wskaźników klinicznych, w tym 
zmniejszeniem liczby zgonów z powodu chorób układu 
sercowo-naczyniowego, zgonów wśród noworodków [28, 
29], ale również z intensyfikacją wczesnego rozpoznawa-
nia nowotworów złośliwych jelita grubego [30], raka piersi 
[31], raka trzonu i szyjki macicy [32] oraz czerniaka [33]. 
przy czym podkreśla się, że programy profilaktyki chorób 
przewlekłych dla przewlekle chorych prowadzone w ra-
mach opieki podstawowej nie powinny skupiać się tylko 
na wybranych zaburzeniach, ale mieć charakter jak najbar-
dziej kompleksowy i uwzględniający ryzyko wielochorobo-
wości [5].  

Wysokie koszty opieki zdrowotnej wynikają z liczby 
wysokospecjalistycznych procedur w opiece ambulatoryj-
nej i w trakcie hospitalizacji. opieka specjalistyczna zwięk-
sza te koszty [23–25, 28, 29], co nie wiąże się z poprawą 
jakości czy zwiększeniem efektywności klinicznej opieki 
[28, 29]. co więcej, to liczba wizyt u lekarza rodzinnego 
koreluje dodatnio z przeżywalnością pacjentów [34]. 

Założenia i struktura CCM  
(Chronic Care Model)

WHo od dziesięcioleci wspiera model opieki nad cho-
rymi przewlekle zarówno na poziomie mikro: pacjent i jego 
rodzina; mezzo: organizacja opieki zdrowotnej i lokalna 
społeczność; makro: ustawodawstwo. nowoczesna kon-
cepcja zdrowia wskazuje dodatkowo na konieczną równo-
wagę między sferą somatyczną, psychiczną i społeczną [35, 
36]. W związku z powyższym proponuje się, aby systemy 
opieki zdrowotnej budować na strukturze wspierającej „za-
rządzanie chorobami przewlekłymi”, zależnie od lokalnych 
możliwości oraz potrzeb zdrowotnych pacjentów. od wielu 
lat wskazuje się na rolę systemu opieki w ramach środowi-
ska domowego pacjentów, ukierunkowanego na indywidu-
alne potrzeby biopsychospołeczne chorych [35]. Wykaza-
no, że opieka domowa wiąże się z wysoką efektywnością 
kliniczną przy obniżaniu ryzyka hospitalizacji i podwyższa-
niu ocen satysfakcji. stwierdzono, że jest ona o 44% tańsza 
od opieki szpitalnej [37].

podkreśla się więc, że najtrafniejszym poziomem dla 
opracowania i sprawnego funkcjonowania systemu opieki 
nad chorymi przewlekle jest podstawowa opieka zdrowotna 
realizowana przez wielodyscyplinarny zespół profesjonali-
stów, kierowana przede wszystkim do pacjentów chorych 
przewlekle i uwzględniająca ich potrzeby biopsychospo-
łeczne [35, 36]. Wiąże się ona wówczas z redukcją dni 
hospitalizacji i zmniejszeniem szans na hospitalizację, co 
z kolei bezpośrednio wpływa na zmniejszenie bezpośred-
nich, a zwłaszcza pośrednich kosztów medycznych [36]. 

coraz szersze zainteresowanie wiąże się z próbą kształto-
wania opieki zdrowotnej w stronę spełniania oczekiwań 
chorych przewlekle, z równoczesną ewolucją systemu re-
aktywnego (reagującego, gdy zgłasza się osoba już chora) 
w proaktywny (dążący do utrzymania wysokiego poziomu 
jakości życia) [35, 38].

powyższe elementy ma realizować Model opieki nad 
chorymi przewlekle (Chronic Care Model – ccM) zakłada-
jący: partnerstwo między współdecydującymi pacjentami 
i profesjonalistami opieki zdrowotnej, współpracę w ra-
mach opieki oraz edukację uzupełnioną wsparciem dla 
pacjentów na drodze zmierzającej ku najwyższej możliwej 
jakości życia [35, 38]. Według teorii Wagnera, prawidło-
wo prowadzona opieka nad chorymi przewlekle powinna 
obejmować źródła środowiskowe, uwarunkowania praw-
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ne, odpowiednią reorganizację systemu opieki zdrowotnej 
z ukierunkowaniem na opiekę nad chorymi przewlekle 
przez wsparcie dla „zarządzania chorobą” przez samych 
pacjentów i pomoc przy podejmowaniu biopsychospołecz-
nych decyzji dotyczących choroby przewlekłej, a także 
kompleksowy system informacji klinicznej dla pacjentów 
i członków wielodyscyplinarnego zespołu [35].

ccM zawiera następujące poziomy [5, 38, 39]: 
• organizację opieki zdrowotnej (zogniskowana 

na opiekę nad chorymi przewlekle, z obniżeniem 
kosztów i poziomu współpłacenia przez pacjenta, 
jakość opieki nad chorymi przewlekle powinna być 
wynagradzana finansowo przez świadczeniodaw-
ców i ubezpieczycieli); 

• projekt systemu dostarczania usług (planowanie 
wizyt kontrolnych, oddzielenie pionu opieki skiero-
wanej na rozwiązywanie nagłych potrzeb zdrowot-
nych od pionu zajmującego się pacjentami chorymi 
przewlekle, określenie celów krótko- i długotermi-
nowych wraz z ich stałą ewaluacją, „zarządzanie 
chorobą” pacjentów powinno być wspierane przez 
profesjonalistów innych niż lekarze); 

• wsparcie dla decyzji (wytyczne opieki wynikające 
z Evidence Based Medicine (eBM), zwiększanie do-
stępności do opieki specjalistycznej w wybranych sy-
tuacjach klinicznych, ciągła edukacja pracowników 
opieki podstawowej w zakresie efektywnych klinicz-
nie wytycznych opieki nad chorymi przewlekle; 

• system informacji klinicznej (rejestr pacjentów 
z chorobami przewlekłymi, system przypominający 
o kolejnych wizytach, w tym badaniach kontrol-
nych – oparty na wytycznych eBM, ukierunkowany 
na opiekę nad pacjentem i społecznością); 

• wsparcie dla własnego „zarządzania chorobą” 
przez pacjenta (edukacja pacjentów chorych prze-
wlekle i ich opiekunów ze stałym wzmacnianiem 
i ewaluacją kompetencji, okresowa ocena trudno-
ści i postępów, stymulacja zachowań ukierunkowa-
nych na promocję zdrowia i profilaktykę chorób); 

• źródła wsparcia w społeczności lokalnej w po-
łączeniu z uregulowaniami prawnymi (lokalne 
programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób, 
kluby seniora, grupy wsparcia dla pacjentów i ich 
opiekunów). 

W ramach ccM społeczność lokalna i system opieki 
zdrowotnej pełnią rolę nadrzędną obejmując: wsparcie dla 
„zarządzania chorobą” przez pacjenta, system dostarczania 
usług, wsparcie dla podejmowanych decyzji, system infor-
macji klinicznej – z zasobów tych w równym stopniu mają 
korzystać, pozostając w „produktywnej” interakcji: poin-
formowany, aktywny pacjent i przygotowany, proaktywny, 
wielodyscyplinarny zespół [35]. 

uznaje się także, że w ramach ccM największe zna-
czenie mają następujące elementy [5, 40]: edukacja pacjen-

tów i ich rodzin z kształtowaniem celowanych umiejętności 
w zakresie chorób przewlekłych występujących u pacjenta; 
wielospecjalistyczne zespoły organizujące spotkania z pa-
cjentami i ich opiekunami domowymi, których głównym 
celem jest równorzędna wymiana doświadczeń i ewaluacja 
opieki; system informacji klinicznych i wsparcia w zakresie 
podejmowanych decyzji z identyfikacją pacjentów chorych 
przewlekle, wypracowaniem systemu kontroli klinicznych 
opartych na eBM i informacji zwrotnych na temat stanu pa-
cjenta dla zespołu wielodyscyplinarnego, z dostarczaniem 
nowych i stałym monitoringiem już zaimplementowanych 
wytycznych wynikających z eBM [40].  

uzupełnieniem powyższych założeń ma być nieusta-
jący proces oceny jakości opieki dla chorych przewlekle 
z określaniem potrzeb biopsychospołecznych oraz kosztów 
medycznych. co więcej, system alokacji środków finan-
sowych przekazywanych ośrodkom podstawowej opieki 
zdrowotnej powinien być uzależniony od wyników okreso-
wo wykonywanej oceny jakości opieki [35, 38].

Krótkie konsultacje w opiece zdrowotnej, które są do-
meną aktualnego systemu opieki zdrowotnej, pomocne 
w sytuacjach nagłych, mają ulec transformacji do wizyt bę-
dących formą negocjacji dalszego postępowania zarówno 
w odniesieniu do potrzeb somatycznych, psychicznych, jak 
i socjalnych między pacjentem, jego rodziną i profesjona-
listami wielodyscyplinarnego zespołu. system opieki zdro-
wotnej zorientowany na populację chorych przewlekle ma 
objąć wszystkich pacjentów danego ośrodka podstawowej 
opieki zdrowotnej, jednak z identyfikacją zaleceń dla grup 
pacjentów obciążonych ryzykiem wystąpienia chorób prze-
wlekłych i kolejno grup pacjentów już chorych, ale narażo-
nych na wystąpienie powikłań wielochorobowości [22].

Zakończenie
przyszłość opieki podstawowej to wyzwania stawiane 

przez pacjentów z wielochorobowością, wymagających re-
gularnych kontaktów z lekarzem rodzinnym, wykonywania 
badań dodatkowych i systematycznego zażywania leków, 
a przede wszystkim podwyższenia poziomu zachowań 
zdrowotnych, akceptacji choroby, spełnionych potrzeb [5] 
– efektem ma być stałe podwyższanie efektywności opie-
ki nad chorymi przewlekle. opieka ta ma być realizowana 
przez wielodyscyplinarny zespół i obejmować poznanie 
struktury danej populacji, wsparcie dla współdecydowania 
o dalszym postępowaniu z naciskiem na partnerską wymia-
nę doświadczeń, proces edukacji ukierunkowany na zasoby 
własne pacjentów, ze ścisłym programem ewaluacji działań 
niepożądanych, przestrzegania zaleceń, braku skuteczności 
terapii i nawrotu dolegliwości [35]. podkreśla się także rolę 
wykładników biopsychospołecznych opieki, które należy 
analizować z punktu widzenia społeczności, w której funk-
cjonuje pacjent chory przewlekle [5, 41, 42].
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