Dialog s pacientem
Praktická ilustrace metody zjisti-podej-zjisti

Vědecká studie1 zavedla v roce 2002 metodu
komunikace s pacientem, která prokazatelně
pomáhá lékařům zvládat obtížné rozhovory
při předepisování antibiotik pro akutní infekce
dýchacích cest.

1) Zjisti:

Tato metoda nazvaná „zjisti – podej – zjisti“ je
orientovaná na pacienta a může být přizpůsobena řadě klinických situací. Nedávné klinické
studie2,3 ukazují, že zapojení pokročilých
komunikačních dovedností založených na
této metodě v primární péči umožňuje praktickým lékařům předepisovat mnohem méně
antibiotik a současně zachovat vysokou míru
spokojenosti pacientů, aniž by to mělo vliv na
dobu potřebnou k zotavení a délku návštěvy u
lékaře.

• Podejte informace o nemoci, včetně skutečnosti, že tělo pacienta se s nemocí účinně
vypořádá samo
• Informujte o pozitivech a negativech antibiotik a riziku rezistence vůči antibiotikům
• Poraďte postup samoléčby
• Informujte o očekávané délce nemoci
• Informujte o symptomech, které by vyžadovaly opětovnou návštěvu

Navíc existují důkazy, že vzdělávání pacientů
může vést ke snížení počtu následných návštěv u lékaře a snížení používání antibiotik
u infekcí dýchacích cest 4. Použití materiálů s
informacemi pro pacienty při rozhovoru může
podpořit slova lékaře a zvýšit dlouhodobý
souhlas pacienta s navrhovanou léčbou.

• Zjistěte, nač si pacient stěžuje
• Zjistěte, jaké má pacient očekávání ohledně
léčby

2) Podej:

3) Zjisti:

• Ověřte, že pacient porozuměl popsané léčbě a souhlasí s ní
Níže uvedený model dialogu s pacientem je určen jako pomůcka a vodítko lékařům primární
péče, kteří musí čelit tlaku pacienta na předepsání antibiotik a současně chtějí u pacientů
propagovat vhodné používání antibiotik.

Vzor dialogu s pacientem, který je dále prezentován, navrhuje na bázi modelu „zjisti-podej-zjisti“ metodu, kterou mohou lékaři primární
péče použít u pacientů s infekcí dýchacích
cest:
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• Ptejte se pacienta na symptomy
• Zjistěte anamnézu
• Vyhodnoťte rizikové faktory

• Vypráví o průběhu současné
nemoci
• Popisuje dřívější zdravotní
problémy a rizikové faktory

• Rozhovor o pacientově nemoci
a variantách postupu léčby

• Vyjmenovává nedávno užívané
léky včetně antibiotik

= lékař
NEPŘEDEPSAT
ANTIBIOTIKA

• Požaduje antibiotika

= pacient

• Ptá se na neantibiotickou
léčbu

• Informujte pacienta o dávkování a délce antibiotické
léčby a potřebě oznámit lékaři
jakékoli vedlejší účinky

• Podejte informace o rezistenci
vůči antibiotikům, potenciálních výhodách a vedlejších
účincích antibiotik

• Podejte informaci o rezistenci
vůči antibiotikům a důležitosti
správného užívání antibiotik

• Doporučte neužívat antibiotika bez lékařského předpisu

• Poraďte postup samoléčby,
např. léčbu podle symptomů

PŘEDEPSAT
ANTIBIOTIKA

• Informujte o očekávané délce
nemoci a potřebě opětovné
návštěvy, pokud symptomy
přetrvávají nebo se zhorší

• Povzbuzujte pacienta k dalším
otázkám, abyste zjistili jeho
obavy
• Ověřte, že pacient porozuměl
léčbě a souhlasí s ní

