Диалог с пациентите

Практически пример на метода „събиране-предоставяне-събиране“ на информация

През 2002 г. научно проучване1 представя метод за
комуникация с пациентите, който се оказа полезен
за подпомагане на клиницистите да управляват
трудните консултации за предписване на антибиотици при остри респираторни инфекции.

1) Събиране на информация:

Методът, наречен „събиране-предоставяне-събиране“ на информация, е метод, при който вниманието е насочено към пациента и който е приспособим към различни клинични ситуации. Последните
клинични изпитвания2,3 показват, че въвеждането
на съвременни комуникационни умения, основани
на този метод, в общата практика позволява на
лекарите от първичната помощ да предписват
антибиотици значително по-рядко, без да се засяга
високата степен на удовлетвореност на пациентите
и да се променя времето за възстановяване и
консултации на пациентите.

2) Предоставяне на информация:

Освен това има сведения, че информираността
на пациентите може да доведе до намаляване на
честотата на повторните консултации и употребата
на антибиотици при инфекции на дихателните пътища4. Използването на информационни материали
за пациентите по време на консултациите може да
помогне за поддържане на посланията на лекарите
и да засили съгласието на пациентите с предложената стратегия за управление в дългосрочен план.
Предлаганият по-долу модел за диалог с пациентите представлява метод, който лекарите от първичната помощ могат да използват при консултации на
пациентите за инфекции на дихателните пътища на
базата на модела „събиране-предоставяне-събиране“ на информация:

• Разпитайте пациента какви са притесненията му
във връзка със заболяването
• Разпитайте пациента как очаква да се овладее
заболяването му

• Информирайте пациента за заболяването,
включително че организмът сам ще се се справи
с болестта
• Информирайте пациента за плюсовете и минусите на антибиотиците и за риска от антибиотична
резистентност
• Консултирайте пациента относно стратегиите за
самоуправление
• Информирайте пациента за очакваната продължителност на заболяването
• Информирайте пациента за симптомите, които
ще наложат повторна консултация

3) Събиране на информация:

• Уверете се, че пациентът е разбрал и е съгласен с
обсъдената стратегия
Моделът на диалог с пациентите по-долу има за
цел да предостави насоки и подкрепа за лекарите
от първичната помощ, които трябва да се противопоставят на натиска на пациентите за изписване на
антибиотици, както и да насърчава подходящата
употреба на антибиотици сред пациентите.
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• Разпитайте за симптомите на
пациента
• Снемете анамнеза на пациента
• Оценете рисковите фактори

• Свържете анамнезата на
настоящото заболяване
• Опишете последната анамнеза и рисковите фактори
• Опишете наскоро използваните лекарства, включително
антибиотици

• Обсъдете заболяването с
пациента и възможностите за
план за управление

= Лекар
НЕ
ПРЕДПИСВАЙТЕ
АНТИБИОТИЦИ

• Иска антибиотици

= Пациент

• Разпитва за лечения с
неантибиотични средства

• Предоставяне на информация за антибиотичната резистентност, потенциалните
ползи и нежеланите реакции
на антибиотиците

• Информирайте пациента за
дозата и продължителността на
антибиотичното лечение и го
съветвайте да уведомява лекаря
за всякакви нежелани реакции
• Информирайте пациента за антибиотичната резистентност и за
значението на правилния прием
на антибиотици

• Препоръка да не се приемат
антибиотици без лекарско
предписание

• Консултирайте пациента
относно стратегиите за
самоуправление, например
симптоматично лечение

ПРЕДПИСВАЙТЕ
АНТИБИОТИЦИ

• Информирайте пациента за
очакваното протичане на
болестта и го консултирайте
отново, ако симптомите продължават или се влошават

• Попитайте пациента дали има
допълнителни въпроси, за да
се разкрият притесненията му
• Уверете се, че пациентът е
разбрал и е съгласен със стратегията за управление

