
Vuonna 2002 tieteellinen tutkimus1 esitteli poti-
lasviestintämenetelmän, joka auttoi kliinikoita 
tuloksellisesti vaikeissa konsultaatioissa, jotka 
liittyivät antibioottien määräämiseen akuuteis-
sa hengitystieinfektioissa.

”Elicit-provide-elicit” (”selvitä-anna tietoa-
selvitä”) -menetelmä on potilaskeskeinen ja 
soveltuu erilaisiin kliinisiin tilanteisiin. Äsket-
täin suoritetuissa kliinisissä tutkimuksissa2,3 on 
osoitettu, että menetelmään perustuvien kehit-
tyneiden viestintätaitojen käyttöönoton ansios-
ta perusterveydenhuollon lääkärit määräävät 
merkitsevästi vähemmän antibiootteja, eikä 
tällä ole vaikutusta potilastyytyväisyyteen, 
paranemisen kestoon ja vastaanottoaikoihin.  

Lisäksi on näyttöä siitä, että potilaiden koulut-
taminen saattaa vähentää uusintakäyntejä ja 
antibioottien käyttöä hengitystieinfektioissa4. 
Potilaille tarkoitetun tiedotusmateriaalin käyttö 
vastaanotolla voi auttaa muistamaan lääke-
määrääjän viestit ja parantamaan ehdotetun 
hoitostrategian hyväksymistä pitkällä aikavä-
lillä.

Seuraava potilaskeskustelumalli on selvit-
tävään ja tiedottavaan malliin pohjautuva 
ehdotus menetelmästä, jota perusterveyden-
huollon lääkemääräysten antajat voivat käyttää 
vastaanotolle hengitystieinfektioiden vuoksi 
tulevien potilaiden kanssa.

1) Selvitä: 
•	 Kysy potilaan vaivasta ja sairaudesta
•	 Kysy potilaan odotuksia hoidosta

2) Anna tietoa:
•	 Kerro sairaudesta ja siitä, että potilaan keho 

voittaa sairauden tehokkaasti itse
•	 Kerro antibioottien hyödyistä ja haitoista ja 

antibioottiresistenssin riskistä
•	 Anna neuvoja itsehoitoon 
•	 Kerro sairauden odotettavasta kestosta
•	 Kerro oireista, jotka vaativat uusintakäynnin

3) Selvitä: 
•	 Varmista, että potilas on ymmärtänyt ja 

hyväksyy strategian

Seuraavan keskustelumallin tarkoituksena 
on ohjata ja tukea perusterveydenhuollon 
lääkemäärääjiä vastustamaan potilailta tulevaa 
painetta saada antibiootteja sekä edistää 
potilaiden asianmukaista antibioottien käyttöä.  
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•	Anna neuvoja annoksesta ja 
antibioottikuurin kestosta ja 
kehota ilmoittamaan lääkärille 
kaikista sivuvaikutuksista 

•	Anna tietoa antibioottire-
sistenssistä ja antibioottien 
oikean käytön merkityksestä

•	Kysy potilaan oireista 

•	Kerää esitiedot 

•	Arvioi riskitekijät

•	Neuvo itsehoitostrategioissa, 
esimerkiksi oireidenmukaises-
sa hoidossa

•	Anna tietoa antibioottire-
sistenssistä ja antibioottien 
mahdollisista eduista ja sivu-
vaikutuksista 

•	Kehota olemaan käyttämättä 
antibiootteja ilman lääkemää-
räystä

•	Vaatii antibiootteja •	Kysyy antibiootille vaihtoeh-
toisista hoidoista

•	Kertoo nykyisen sairauden 
taustaa 

•	Antaa terveystietojaan ja 
kertoo riskitekijöistä 

•	Luettelee äskettäin käytetyt 
lääkkeet, mukaan lukien 
antibiootit

•	Kerro sairauden odotetusta 
kulusta ja kehota tulemaan 
uudelleen, jos oireet jatkuvat 
tai pahenevat

•	Keskustelu potilaan sairau-
desta ja vaihtoehtoiset hoito-
suunnitelmat

•	Kannusta potilasta esittämään 
lisäkysymyksiä saadaksesi 
huolenaiheet selville 

•	Varmista, että potilas on ym-
märtänyt hoitosuunnitelman  
ja hyväksyy sen
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