
2002-ben egy tudományos vizsgálat1 során olyan 
új kommunikációs módszert vezettek be, amely 
eredményesen segítette a klinikusokat az akut 
légúti fertőzésekben történő antibiotikum-felírásról 
folytatott orvos-beteg beszélgetésekben.

A „kérdezz–tájékoztass–kérdezz” névre keresztelt 
módszer a beteget helyezi a központba, és számos 
klinikai helyzethez adaptálható. Újabb klinikai vizs-
gálatok2,3 igazolták, hogy a módszerre épülő, fejlett 
kommunikációs készségek bevezetése a háziorvosi 
praxisba lehetővé teszi az alapellátásban dolgozó 
orvosok számára, hogy jelentősen kevesebb 
antibiotikumot írjanak fel, miközben a betegek 
magas fokú elégedettsége megmarad anélkül, hogy 
változna a felépülés időtartama vagy a konzultációk 
hossza.

Ezen túlmenően bizonyított, hogy a betegek 
megfelelő tájékoztatása csökkentheti az ismételt 
konzultációk gyakoriságát és a légúti fertőzésekre 
alkalmazott antibiotikumok használatát4. A konzul-
tációk során alkalmazott  betegtájékoztató kiadvá-
nyok segítenek megtartani az orvos ajánlásait, és 
növelni a betegek hosszú távú együttműködését a 
javasolt kezelés során.

A betegekkel folytatott párbeszédre vonatkozó, a 
„kérdezz–tájékoztass–kérdezz” módszerre alapuló 
alábbi ajánlások az alapellátásban dolgozó orvo-
sok számára készültek, akik légúti fertőzésekkel 
hozzájuk forduló betegek esetén alkalmazhatják:

1) Kérdezz: 
•	 Kérdezzen rá a páciens saját betegségével kap-

csolatos aggodalmaira
•	 Kérdezzen rá a beteg kezeléssel kapcsolatos 

elvárásaira

2) Tájékoztass:
•	 Adjon tájékoztatást a betegségről, beleértve azt 

a tényt, hogy a beteg szervezete önmagában is 
képes lesz leküzdeni a fertőzést

•	 Adjon tájékoztatást az antibiotikum alkalmazá-
sának előnyeiről és hátrányairól, és az antibioti-
kum-rezisztencia veszélyéről

•	 Adjon tanácsot a gyógyulást segítő egyéb lehe-
tőségekről

•	 Adjon tájékoztatást a betegség várható időtar-
tamáról

•	 Adjon tájékoztatást azokról a tünetekről, ame-
lyek miatt szükségessé válhat az újbóli konzul-
táció

3) Kérdezz:
•	 Győződjön meg arról, hogy a beteg megértett 

mindent és egyetért az elmondottakkal

A beteggel folytatott párbeszéd alábbi modelljé-
nek célja, hogy útmutatást adjon és támogassa 
az alapellátásban dolgozó orvosokat, akik azzal a 
nyomással szembesülnek, hogy a betegek antibio-
tikumot akarnak felíratni, valamint elősegítse az 
antibiotikumok megfelelő alkalmazását a betegek 
körében.
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•	Tájékoztassa a beteget az anti-
biotikum adagolásáról és a keze-
lés időtartamáról, és hívja fel a 
figyelmet arra, hogy az esetleges 
mellékhatásokat jelezze

•	Adjon tájékoztatást az antibio-
tikum-rezisztenciáról, és az 
antibiotikumok megfelelő alkal-
mazásának fontosságáról

•	Kérdezzen rá a beteg tüneteire

•	Vegye fel a beteg kórtörténetét

•	Mérje fel a kockázati ténye-
zőket

•	Adjon tanácsot a gyógyulást 
segítő egyéb lehetőségekről, 
pl. a tüneti kezelésről

•	Tájékoztatassa a beteget az 
antibiotikum-rezisztenciáról, 
az antibiotikumok lehetséges 
előnyeiről és mellékhatásairól

•	Javasolja, hogy vény nélkül ne 
szedjen antibiotikumot

•	Antibiotikumot kér •	Az antibiotikum nélküli 
kezelésekről érdeklődik

•	Elmondja a jelen betegség 
kórtörténetét

•	Leírja a korábbi betegségeket 
és kockázati tényezőket

•	Felsorolja a nemrégiben sze-
dett gyógyszereket, beleértve 
az antibiotikumokat

•	Adjon tájékoztatást a beteg-
ség várható lefolyásáról, és 
jelezze, hogy újabb konzultá-
ció szükséges, ha a tünetek 
fennmaradnak vagy súlyos-
bodnak

•	A páciens betegségének és 
lehetséges kezelésének meg-
beszélése

•	Bátorítsa a beteget, hogy 
kérdezzen, és ezáltal ismerje 
meg az aggodalmait

•	Győződjön meg arról, hogy a 
beteg mindent megértett és 
egyetért a kezelési tervvel
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