
2002. gadā zinātnisks pētījums1 ieviesa pacien-
tu saziņas metodi, kas uzrādīja labus rezultā-
tus, palīdzot ārstiem pareizi rīkoties sarežģītās 
konsultācijās par antibiotiku izrakstīšanu akūtu 
elpceļu infekciju gadījumos.

Šī metode, ko dēvē par “uzzina-informē-uzzi-
na” metodi, ir orientēta uz pacientu, un to var 
adaptēt dažādām klīniskām situācijām. Nesen 
veikti klīniskie izmēģinājumi2,3 apliecināja, ka 
padziļinātu saziņas prasmju izmantošana, pa-
matojoties uz šo metodi vispārējā ārstniecībā, 
ļauj primārās aprūpes ārstiem izrakstīt ievēro-
jami mazāk antibiotiku, vienlaikus saglabājot 
augstu pacientu apmierinātības līmeni un 
neietekmējot pacienta atveseļošanās laiku un 
konsultāciju laikus.

Turklāt ir pierādīts, ka pacientu izglītošana var 
samazināt vajadzību pēc atkārtotām konsultā-
cijām un antibiotiku lietošanas elpceļu infekciju 
gadījumos4. Pacientu informatīvo materiālu 
izmantošana konsultāciju laikā var palīdzēt 
labāk izprast zāļu izrakstītāja vēstījumu un 
ilgtermiņā palielina pacienta atbilstību pare-
dzētajai ārstēšanas stratēģijai.

Turpmāk piedāvātais pacienta dialoga modelis 
ierosina metodi, ko primārās aprūpes zāļu 
izrakstītāji var izmantot pacientu konsultēšanā 
par elpceļu infekcijām, pamatojoties uz “uzzi-
na-informē-uzzina” modeli.

1) Uzzina: 
•	 Iztaujā par pacienta bažām viņa(-as) slimības 

jautājumā
•	 Iztaujā par pacienta gaidām ārstēšanas 

jautājumā

2) Informē:
•	 Informē par slimību, tostarp par faktu, ka 

pacienta ķermenis pats sekmīgi pieveiks 
slimību

•	 Informē par visiem “par” un “pret” jautāju-
mā par antibiotikām un par rezistences pret 
antibiotikām radīto risku

•	 Sniedz padomu par paša pacienta vēlamo 
izturēšanās stratēģiju

•	 Informē par gaidāmo slimības ilgumu
•	 Informē par simptomiem, kas var likt atkārto-

ti vērsties pie ārsta pēc padoma

3) Uzzina: 
•	 Apstiprina, ka pacients ir izpratis un piekrīt 

ieteiktajai stratēģijai

Pacienta dialoga modeļa mērķis ir sniegt no-
rādījumus un atbalstu primārās aprūpes zāļu 
izrakstītājiem, kam jāiztur pacienta spiediens 
par antibiotiku lietošanu, kā arī veicināt anti-
biotiku pareizu lietošanu pacientiem.
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•	Iesaka pacientam antibiotiku 
kursa devu un ilgumu, un lūdz 
informēt ārstu par jebkurām 
blakusparādībām

•	Sniedz informāciju par rezis-
tenci pret antibiotikām un par 
to, cik svarīgi ir lietot antibioti-
kas pareizi

•	Iztaujā par pacienta simpto-
miem

•	Noskaidro pacienta vēsturi

•	Novērtē riska faktorus

•	Sniedz padomu par pacien-
ta izturēšanās stratēģiju, 
piemēram, par simptomātisko 
ārstēšanos

•	Sniedz informāciju par 
rezistenci pret antibiotikām, 
potenciālajiem ieguvumiem un 
antibiotiku blakusparādībām

•	Norāda nelietot antibiotikas 
bez ārsta receptes

•	Pieprasa antibiotikas •	Iztaujā par ārstēšanu bez 
antibiotikām

•	Sasaista vēsturi ar pašreizējo 
slimību

•	Apraksta iepriekšējo medicī-
nisko vēsturi un riska faktorus

•	Uzskaita nesen lietotās zāles, 
tostarp antibiotikas

•	Informē par paredzamo slimī-
bas gaitu un konsultē atkārto-
ti, ja simptomi saglabājas vai 
pasliktinās

•	Diskusija par pacienta slimību 
un ārstēšanas plāna varian-
tiem

•	Rosina pacientu uzdot papildu 
jautājumus, lai kliedētu jebku-
ras bažas

•	Apstiprina, ka pacients visu ir 
izpratis un piekrīt ārstēšanas 
stratēģijai
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