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– spostrzegana łatwość korzystania, czyli ocena tego, czy
system jest łatwy w obsłudze,
– spostrzegana autonomia, czyli poczucie dobrowolności
korzystania z e-learningu (tabela 1).
Podjęto również próbę zrozumienia, jakie czynniki wpływają
na intencję uczestników do korzystania z e-learningu w przyszłości. W związku z tym zadano uczestnikom szereg pytań o ich
nastawienie do e-learningu oraz o zainteresowanie korzystaniem
z platformy w przyszłości. Z odpowiedzi badanych wynika, że
na intencję do korzystania z e-learningu w przyszłości wpływają
cztery czynniki:
– motywacja wewnętrzna – korzystanie z systemu, ponieważ
sprawia to uczestnikom przyjemność,
– ogólna negatywna ocena e-learningu – mówiąca o negatywnych odczuciach w stosunku do e-learningu (oczywiście wpływ
ten jest ujemny; im bardziej negatywna ocena, tym mniejsza
intencja do korzystania w przyszłości),
– potwierdzenie oczekiwań – subiektywne poczucie spełnienia
oczekiwań, jakie pokładane były przez badanych w e-learningu,
– ocena cech e-learningu: łączna ocena czterech charakterystycznych cech e-learningu (tabela 2).
W dalszej części badania ocenie użytkowników poddano
poszczególne cechy charakterystyczne e-learningu. Były to
konwencja fabularna, konwencja animowana oraz dwa rodzaje
quizów sprawdzających wiedzę (z ograniczeniem i bez ograniczenia czasowego). – Tworząc nasz e-learning, zastosowaliśmy kilka
trików mających naszym zdaniem wzbudzić motywację wewnętrzną:
stworzyliśmy nowy miniświat, korzystając z zasad tworzenia serialu
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komediowego. Powstały charakterystyczne, wielowymiarowe postacie,
przez lekcje przewijają się historie, często zabawne. W lekcjach
jest wiele interakcji zachęcających do aktywnego angażowania
się, są podsumowania, materiały dodatkowe – mówi Aleksandra
Mykowska.
Ocenianymi przez badanych cechami e-learningu były:
– konwencja fabularna: e-learning ma postać serialu, w którym
rozgrywają się różne sceny pomiędzy bohaterami,
– konwencja fabularna: e-learning jest animowany,
– testy z limitem czasu: testy sprawdzające wiedzę, podczas
których odliczany jest czas na wykonanie zadania,
– testy bez limitu czasu.
Najwyżej oceniona przez badanych została konwencja fabularna oraz konwencja animowana kursu e-learningowego.
Najmniej lubiane były testy bez limitu czasu (wykres 1).
Motywacja wewnętrzna okazała się mieć wpływ na chęć
uczestników do korzystania z platformy interaktywnej w przyszłości. Kształtowanie motywacji wewnętrznej jest więc jednym
z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed osobami prowadzącymi kursy e-learningowe. Jak zatem zmotywować uczestników?
– Wyniki naszych badań pokazują, że aby zbudować motywację
wewnętrzną uczestników, należy przede wszystkim uczynić informacje przekazywane w lekcjach ważnymi dla codziennej praktyki
zawodowej. Nie powinny to być raczej „suche fakty”. Przeciwnie,
treści oparte na przykładach zaczerpniętych z życia f irm powinny
zwiększać poczucie przydatności tego typu treści i stymulować motywację wewnętrzną do dalszej nauki – komentuje Aleksandra
Mykowska. Ważnym czynnikiem okazała się ocena najważniejszych cech systemu. W przypadku poddanej ocenie platformy
były to np. konwencja fabularna czy animowana postać lekcji.
Elementy te zostały pozytywnie ocenione, a ich łączny wpływ
okazał się znaczący dla stymulowania motywacji. – Uczestnicy
potrzebują jednak nie tylko interesującej platformy i praktycznych
treści. Pamiętać należy również o tym, że osoby dorosłe podczas nauki
powinny zachować możliwość samodzielnego decydowania o tematyce oraz zakresie przyswajanych treści. Autonomia, możliwość
wyboru okazała się kolejnym czynnikiem istotnym dla kształtowania
motywacji wewnętrznej – twierdzi Karol Wolski, doktorant Instytutu Psychologii UJ i współautor badania. Ostatnim istotnym
elementem wpływającym na motywację wewnętrzną okazała się
spostrzegana łatwość obsługi platformy e-learningowej. Ważne
jest zatem, aby system nie zawierał błędów, nielogicznych przejść,
nie zmuszał uczestnika do zastanawiania się nad tym, gdzie
kliknąć. Powinien umożliwiać skupienie się na treści i merytorycznym przekazie, a nie na oprogramowaniu powodującym
problemy w korzystaniu.
Motywacja wewnętrzna ma również istotne znaczenie dla
chęci korzystania z e-szkoleń w przyszłości. Warto więc podjąć
próby budowania wśród uczestników motywacji wewnętrznej nie
tylko ze względu na ich zaangażowanie w obecne korzystanie
z platformy, ale również korzystanie w przyszłości.
Do badań motywacji w szkoleniach e-learningowych włączono
również dane na temat różnic osobowościowych uczestników.
Jendak, jak twierdzą autorzy, ich analiza nie dała niestety jasnego
obrazu zależności. – W kolejnych badaniach planujemy pogłębić ten
obszar analiz i znaleźć czynniki osobowościowe związane z korzystaniem z e-learningu – dodaje Karol Wolski.

Ból głowy – zapalenie
zatok czy migrena?
Renata Kurcil

Izabela Tołstoj

Niedrożność nosa – przyczyna uporczywego i obfitego kataru, nieprzyjemne uczucie spływania gęstej wydzieliny po tylnej ścianie gardła, upośledzony węch, silny ucisk i ból głowy, nasilający się podczas schylania.
To nie grypa czy przeziębienie, ale zapalenie zatok przynosowych. Jeśli je zlekceważysz lub nie zostanie dobrze
wyleczone, może przejść w stan przewlekły, w którym skuteczne jest tylko leczenie chirurgiczne. Na szczęście
najnowsze techniki zabiegowe są bezbolesne, bezkrwawe i nie wymagają rekonwalescencji.

Z

apalenie zatok przynosowych to
jedno z najczęstszych schorzeń,
które nas dopadają, i to niezależnie od wieku i płci. Co druga osoba
miała z nim do czynienia przynajmniej
raz w życiu, a około 15 proc. cierpi na jego
przewlekłą postać. Objawy choroby nasilają
się zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym,
kiedy w powietrzu krąży znacznie więcej
wirusów, bakterii i grzybów, a nasz układ
odpornościowy – osłabiony dużymi
skokami temperatury, zmieniającą się często
wilgotnością, brakiem witamin i słońca –
nie zawsze potrafi sobie z tym poradzić.
Szacuje się, że około 4,5 mln Polaków
cierpi z powodu zapalenia zatok, jednak
zaledwie połowa z nich ma tego świadomość. Gdy boli głowa, mówimy, że
to migrena, nie szukamy przyczyn tego
bólu, uważamy, że trzeba go przetrwać.
To błąd! Warto udać się do dobrego laryngologa i sprawdzić, czy nie dopadło nas
zapalenie zatok, z którym nowoczesna
medycyna może poradzić sobie w mało
inwazyjny sposób. A ból głowy? Jeśli wróci,
to na pewno nie z powodu zapalenia zatok.

Zapalenie zatok jedną
z głównych przyczyn
bólu głowy

Zatoki przynosowe to symetryczne przestrzenie powietrzne w obrębie czaszki,
które łączą się z jamą nosa otworami
zwanymi ujściami zatok. Ich wnętrze
wysłane jest błoną śluzową, która stanowi
przedłużenie błony śluzowej jamy nosa.
Funkcja zatok nie została do końca wyjaśniona, jednak przyjmuje się, że mają one
istotny wpływ na nawilżanie i ogrzewanie

wdychanego powietrza, stanowią swoistą
barierę termoizolacyjną dla mózgoczaszki
i oczodołów oraz chronią te narządy
przed urazami. Schorzenia zatok są związane z zamknięciem naturalnych ujść do
jamy nosa oraz zaburzonym transportem
śluzu. Najczęściej wywołuje je stan
zapalny. Proces zapalny błony śluzowej
zatok zawsze obejmuje także jamy nosa.
Rozróżnia się zatoki przynosowe klinowe,
czołowe, szczękowe oraz komórki sitowe.
Jednym z głównych sprawców zapalenia
zatok przynosowych jest niewyleczone
przeziębienie. Sprzyjają mu również
zmiany anatomiczne w obrębie nosa
(na przykład skrzywiona przegroda nosa),
przerost małżowiny lub obrzęki w jamie
nosowej, polipy, zwężenie ujścia zatok.
Istotnym czynnikiem ryzyka jest też alergia
– z powodu nieleczonego lub leczonego
niewłaściwie alergicznego nieżytu nosa
dochodzi do obrzęku lub przerostu błony
śluzowej nosa, czego efektem jest zaburzenie przepływu powietrza pomiędzy
zatokami a jamą nosową oraz upośledzenie
oczyszczania jam zatokowych poprzez
zmniejszenie sprawności mechanizmu
śluzowo-rzęskowego.

Gdy leki nie wystarczą

Podstawą diagnostyki zapalenia zatok
przynosowych jest wywiad lekarski.
Jeśli pacjent skarży się na ból głowy, ma
zatkany nos, stracił węch, ma katar, po
tylnej ścianie gardła ścieka mu duża ilość
wydzieliny, prawdopodobnie ma chore
zatoki. Chcąc mieć pewność, lekarz otolaryngolog przeprowadzi u niego rynoskopię, badanie pozwalające ocenić jamy

Ostre zapalenie zatok – zaczyna się nagle i trwa do 4 tygodni; nawracające
ostre zapalenie zatok – pojawia się 4 lub
więcej razy w ciągu roku i trwa od 7 do
10 dni; zapalenie podostre – trwa od 4
do 12 tygodni i nie pozostawia po sobie
trwałych zmian w błonie śluzowej zatok;
przewlekłe zapalenie zatok – efekt nieleczonego lub nieprawidłowo leczonego,
często nawracającego ostrego zapalenia
zatok lub podostrego zapalenia zatok,
trwa powyżej 12 tygodni; zaostrzenie
przewlekłego zapalenia zatok – występuje wówczas, gdy zaostrzają się objawy
przewlekłego zapalenia zatok, podnosi
się temperatura i nasila ból.
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nosa, lub badanie endoskopowe zatok
obocznych nosa. Może też zlecić inne
badania, np. wymaz z błony śluzowej nosa,
badanie węchu, tomografię komputerową
lub rezonans magnetyczny.
Jeśli lekarz rozpozna u nas ostre zapalenie zatok, zaleci stosowanie leków
obkurczających naczynia błony śluzowej,
rozrzedzających wydzielinę (mukolityki),
przeciwbólowych i przeciwgorączkowych,
przeciwhistaminowych oraz antybiotyków
(jeśli przyczyną zapalenia zatok są bakterie).
W przypadku przewlekłego zapalenia
zatok zalecane jest leczenie zabiegowe, polegające na odtworzeniu naturalnych proporcji
w budowie anatomicznej nosa i zatok oraz
usunięciu zmian miejscowych wywołanych
przez stan zapalny, takich jak polipy, ziarnina
zapalna czy torbiele – wyjaśnia dr n. med.
Michał Michalik, otolaryngolog z Centrum
Medycznego MML w Warszawie.

Operacja bez skalpela

Jeszcze niedawno chorzy byli poddawani
radykalnym zabiegom w narkozie, podczas

których całkowicie usuwano im błonę
śluzową z wnętrza chorej zatoki. Obecnie
takie obciążające i krwawe operacje przeprowadzane są bardzo rzadko.
Ich miejsce zajęł y nowocz esne,
skuteczne i małoinwazyjne zabiegi endoskopowe. Dzięki postępowi technik
leczenia dziś zabiegi na zatokach wykonywane są z dużą większą precyzyjnością
i bezpieczeństwem niż dotąd. Przy zabiegu
wykorzystuje się najbardziej precyzyjne
narzędzia w połączeniu z najnowszymi
technikami endoskopowymi. To wszystko
pozwala na zmniejszenie ingerencji,
a jednocześnie zwiększenie efektów –
zabieg trwa od 40 do 60 minut, a dzięki
zastosowaniu opatrunków żelowych wspomagających gojenie pacjenci wracają do
codziennego życia w ciągu 3 dni.
Przywrócenie prawidłowego drenażu
z a to k p r z y n o s o w ych w po ł ą c z e n i u
z bardzo oszczędnym usunięciem błony
śluzowej obejmującej tylko tkankę zmienioną
zapalnie wpływa korzystnie na skrócenie
procesu gojenia i skuteczne wyeliminowanie

przyczyn zapalenia zatok przynosowych –
podkreśla dr Michał Michalik.
Typem funkcjonalnej endoskopowej
chirurgii zatok przynosowych jest wykonywany w Polsce zaledwie od dwóch lat
zabieg cewnikowania endoskopowego
zatok, nazywany potocznie balonikowaniem lub balonoplastyką zatok. Podczas
takiego zabiegu do naturalnego ujścia
zatok wprowadzany jest niewielki cewnik
z balonikiem, który napełniany jest
płynem pod ciśnieniem od kilku do kilkunastu atmosfer. Pozwala to na skuteczne
i trwałe, a zarazem małoinwazyjne udrożnienie ujść zablokowanych wcześniej zatok,
a następnie wypłukanie ich z zalegającej
w nich wydzieliny.
Podczas balonikowania nie usuwa się
tkanek. Jest to zabieg bezkrwawy, podczas
którego nie wykonuje się żadnych cięć,
nie zakłada szwów ani opatrunków. To
znacznie podnosi komfort pacjenta, który
nie odczuwa żadnego bólu i może od razu
swobodnie oddychać przez nos – mówi dr
Michał Michalik.

Jak naturalne zębY
„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz…”. No właśnie. „Zepsujesz”.
Co najczęściej nam się psuje? Zęby. Pewnie każdy przeżył w swoim życiu ból zęba, który całkowicie wyłącza nas
z pracy i z życia. Najlepiej, żeby uniknąć tak przykrych wypadków, jest regularnie robić przegląd swojego uzębienia. Co jednak zrobić, gdy na leczenie jest już za późno i okazuje się, że ząb trzeba wyrwać? Wtedy mamy
problem. Bo poważny człowiek bez zęba wygląda… niepoważnie.

N

ie trzeba pewnie nikogo przekonywać, jak ważny jest
wizerunek osoby zajmującej się biznesem. Udowodnionym oraz potwierdzonym faktem naukowym jest
teoria silnych związków pomiędzy dobrą prezencją a sukcesem
towarzyskim i zawodowym.
Jednym z jej elementów jest szczery i biały uśmiech. Potrafi
on działać cuda – łagodzi kryzysowe sytuacje, wytrąca argumenty
z rąk kontrrozmówcy, zjednuje ludzi, otwiera zamknięte dotąd
drzwi. Właśnie dlatego używamy go na każdym niemal kroku.
Jednak co zrobić, kiedy z jakiegoś powodu stracimy ząb? Finał
zawsze ma miejsce na fotelu w klinice stomatologicznej. Czy
pozostaje nam tylko niewygodna i kojarzona z emeryturą proteza?
Na szczęście nie.

Implanty

Stomatologia na przestrzeni ostatnich lat ewoluuje w zawrotnym
tempie, naukowcy i lekarze szukają sposobów i metod, aby
dogonić naturę. Implanty stomatologiczne są zdecydowanie
najlepszą opcją. Inne rozwiązania są najczęściej mało estetyczne
bądź niewygodne. Dlatego inwestycja w uzębienie staje się sprawą
zasadniczą. Każdy ubytek bezwzględnie wymaga jak najszybszego
uzupełnienia, albowiem zęby tworzą tak spójny zespół, że jakiekolwiek w nim braki wywołują liczne zaburzenia.
Implanty po jakimś czasie stają się częścią naszego organizmu.
Nie są jedynie kaprysem, choć i na polu estetyki ich wartość jest
nie do przecenienia. Spełniają jednak przede wszystkim zasadniczą rolę w sprawnym funkcjonowaniu naszego organizmu.
Dlatego też tak ważna jest decyzja o wyborze sprawdzonego
systemu implantologicznego. W chwili obecnej technika implantacji jest niezwykle dopracowana. Przy prawidłowej higienie
implant służy nam zwykle długie lata. System Astra Tech posuwa
się jednak dalej, dając pacjentom dożywotnią gwarancję.

W przypadku Astra Tech pacjent otrzymuje dożywotnią
gwarancję, którą niewiele firm może zaoferować. Podstawą
dożywotniej gwarancji jest długoletnia dokumentacja naukowa
poparta sukcesami. Zespół cech BioManagement Complex™
zapobiega zanikowi kości brzeżnej, gwarantując jednocześnie jej
biomechaniczną stymulację, trwałe i stabilne dopasowanie oraz
maksymalizację kontaktu z tkankami miękkimi. Dzięki niemu
system Astra Tech daje podstawę przewidywalności efektu końcowego, który jest dla nas najważniejszy.
Nie unikajmy pytań ani nie odkładajmy decyzji na później.
Jak inaczej celebrować sukces niż zdrowym, pełnym uśmiechem? O zdrowiu trzeba myśleć, mówić oraz o nie pytać. Dlatego
w trakcie konsultacji w swojej klinice stomatologicznej zapytaj
o implanty i o system Astra Tech. Znajdź czas i odwiedź stronę
www.jaknaturalnezeby.pl. Naprawdę warto. Zasługujesz na to, co
najlepsze. Zasługujesz na dożywotnią gwarancję. 

Zdrowie nie uznaje kompromisów

W świecie Szwecja słynie zarówno z dobrych, jak i solidnych
marek, takich jak Volvo, Husqvarna, Scania, Saab czy Ericsson...
Kolejną firmą aspirującą do tego panteonu jest Astra Tech, działająca w sektorze implantologii. Podstawy naukowe, połączone
z filozofią ukierunkowaną na pacjenta i jego zdrowie, dają efekt,
jaki stanowi implant doskonały. Podobnie jak korzeń naturalnego
zęba, implant wykonany z tytanu zrasta się z kością. Ma kształt
walcowatej lub stożkowatej śruby, mającej odpowiednio ukształtowany gwint. Tytan jest jedynym materiałem posiadającym zdolność osseointegracji, czyli trwałego zrostu z tkanką kostną pod
obciążeniem, jakim jest uzupełnienie protetyczne.
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