
Projekt PChN  
Przewlekła Choroba Nerek



Realizacja dla: 

Polskie Towarzystwo 
Medycyny Rodzinnej   



Działania w obrębie Projektu PChN: 

• realizacja i koordynacja badania ankietowego oceniającego wiedzę lekarzy 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej na temat przewlekłej choroby nerek; 

• dostarczenie danych statystycznych z ankiety dla interesariuszy; 
• promocja ankiety za pomocą mediów społecznościowych, mailingu oraz stron 

internetowych partnerów; 
• stworzenie strony internetowej pchn.edu.pl; 
• kompleksowa realizacja nagrań do części edukacyjnej Projektu; 
• koordynacja procesu tworzenia kursu, wraz z zapewnieniem holistycznej 

koordynacji dotyczącej nagrań, umów z wykładowcami, montażu uzyskanych 
materiałów, itd.; 

• utworzenie funkcjonalnego kursu dla lekarzy (kurs zawiera przekrojowy materiał 
dot. zasad diagnostyki, rozpoznawania i postępowania  
z pacjentami z przewlekłą chorobą nerek); 

• promocja stworzonego kursu za pomocą mediów społecznościowych, mailingu 
oraz stron internetowych partnerów; 

• stworzenie autorskiego rozwiązania wspomagającego diagnostykę, leczenie 
i profilaktykę przewlekłej choroby nerek; 

• kompleksowe dbanie o potrzeby użytkowników (dbanie o przepływ informacji, 
odpowiadanie na napływające pytania, wsparcie podczas podpisywania umowy, 
itd.)  

• koordynacja i zapewnianie efektywnego przepływu informacji pomiędzy 
użytkownikami a interesariuszami Projektu PChN; 

• promocja autorskiego programu wspomagającego lekarzy POZ  za pomocą mediów 
społecznościowych, mailingu oraz stron internetowych partnerów; 

• stworzenie dodatkowych materiałów edukacyjnych dla lekarzy POZ.

http://pchn.edu


Ankieta skierowana do lekarzy POZ 
dotycząca przewlekłej choroby nerek 

Wyniki ankiety ujawniły potrzebę zwiększenia świadomości lekarzy POZ 
w zakresie przewlekłej choroby nerek. 



Strona internetowa pchn.edu.pl



Część edukacyjna 
Projektu PChN



Do kursu PChN mają dostęp wyłącznie zalogowani użytkownicy, 
którzy zweryfikowali swój numer PWZ. Przejście do części 

badawczej jest możliwe dopiero po ukończeniu kursu.  

Platforma PChN została stworzona zarówno dla lekarzy POZ,  
jak i przedstawicieli podmiotów medycznych.  



Kurs PChN składa się z trzech modułów - modułu wprowadzającego, 
modułu zasadniczego oraz modułu poświęconego sytuacjom szczególnym 

w populacji pacjentów. Poniżej znajduje się spis zawartości modułu 
wprowadzającego. 

Po zakończeniu każdego modułu znajduje się test składający się z pytań 
zamkniętych. 



Przykładowa lekcja zawarta w kursie PChN



Kurs PChN został skonstruowany tak, aby tylko użytkownicy, którzy 
uzyskali minimum 60% punktów z testów zamkniętych uzyskali 

certyfikat.

Fragment testu wieńczącego jeden z modułów 
kursu PChN



Funkcjonalności części 
epidemiologicznej  

Projektu PChN



Algorytm usprawniający diagnostykę, leczenie  
i profilaktykę przewlekłej choroby nerek

W oparciu o powyższy algorytm zaprojektowano system na  
stronie pchn.edu.pl.  

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, system automatycznie 
dostarcza informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, zalecanych działań 

profilaktycznych i koniecznych do zrealizowania badań.  

http://pchn.edu


Widok części badawczej dla lekarzy

Dane dotyczące pacjenta, które muszą zostać wprowadzone przez lekarza 
biorącego udział w Projekcie: 

• płeć; 
• data urodzenia (dzień, miesiąc i rok); 
• miejsce zamieszkania (wg kategorii podanych w systemie); 
• czynniki ryzyka (wg kategorii podanych w systemie, przy czym pacjent musi 

spełniać minimum jedno kryterium włączenia); 
• przyjmowane leki (wpisanie przyjmowanych nazw handlowych leków poprzez 

ich wybranie w formularzu (podpowiadającym nazwy), bez dawkowania; 
• wagę pacjenta w kg z dokładnością do jednego miejsca po przecinku; 
• wzrost pacjenta w cm z dokładnością do jednego miejsca po przecinku; 
• wyniki badań wg schematu poniżej, przy czym pierwszy wynik zawsze obejmuje 

stężenie kreatyniny (w mg/dl lub umol/l) oraz stężenie albumin w próbce moczu 
(na g kreatyniny, tzw. wskaźnik uACR); 

• wynik drugiego badania, który obejmuje stężenie kreatyniny lub stężenie 
kreatyniny i wskaźnik uACR, w zależności od pierwszego badania (system 
podpowiada, jakie badanie wykonać).



Funkcjonalności systemu PChN



System PChN:  

• na podstawie daty urodzenia automatycznie oblicza wiek 
pacjenta, a następnie (jeżeli pacjent ma więcej niż 65 lat) 
uwzględnia go w kryteriach ryzyka; 

• umożliwia wygodne wpisywanie leków stosowanych przez 
pacjenta, dzięki wykorzystaniu systemu sortowania 
i podpowiedzi; 

• na podstawie wzrostu i wagi automatycznie oblicza BMI pacjenta, 
a następnie (jeżeli BMI pacjenta jest większe niż 30) uwzględnia je 
w kryteriach ryzyka; 

• po wprowadzeniu wyników zaleconych badań, pomaga postawić 
finalne rozpoznanie.



Przedstawiciele podmiotów medycznych mogą przypisywać do swojego 
profilu pracujących dla nich lekarzy.  

Lekarze mogą wprowadzać dane pacjentów jeszcze przed podpisaniem 
umowy przez przedstawiciela podmiotu medycznego, do którego zostali 

przypisani.  

W celu otrzymania zwrotu kosztów realizacji badań, konieczne jest 
posiadanie podpisanej i zatwierdzonej umowy przez przedstawiciela 

podmiotu medycznego.  

Widok części badawczej dla przedstawicieli 
podmiotów medycznych



Działania promocyjne



Promocja Projektu PChN: 
przykładowy mailing dotyczący części badawczej 



Informacja wysłana w newsletterze 



Promocja w mediach społecznościowych 



Dodatkowe materiały promocyjne 
PLAKAT



Dodatkowe materiały promocyjne 
ROLLUP



Dodatkowe materiały edukacyjne

Post zamieszczony w mediach społecznościowych 

Materiały dodatkowe zamieszczane w mediach 
społecznościowych i na platformie pchn.edu.pl

http://pchn.edu


Notatki


