Dialoog patsiendiga
Praktiline näide kuulake-vastake-kuulake meetodist

2002. aastal kasutati ühes teaduslikus uuringus1 patsiendiga suhtlemise meetodit, mis aitas
arstidel pidada keerulisi vestlusi antibiootikumide väljakirjutamise teemal ägedate hingamisteede nakkuste korral.

1) Kuulake:

Kuulake-vastake-kuulake meetod on patsiendikeskne meetod, mida saab kohandada
erinevatele kliinilistele olukordadele. Hiljutised
kliinilised uuringud2,3 näitavad, et sellel meetodil põhinevate heade suhtlusoskuste kasutamine perearstiabis võimaldab perearstidel
kirjutada välja palju vähem antibiootikume, nii
et patsiendi rahulolu ei kahane ning patsiendi
paranemisaeg ja visiidi kestus ei pikene.

2) Vastake:

Lisaks on tõendatud, et patsientide harimise
tulemusena väheneb kordusvisiitide arv ja
antibiootikumide kasutamine hingamisteede
infektsioonide raviks4. Patsiendile suunatud
teabematerjalide kasutamine visiidi ajal aitab
kinnitada retseptiväljastaja sõnumit ja pikemas
perspektiivis suurendab patsiendi nõusolekut
soovitustega haigusega toimetulekuks.
Alljärgnev näidis dialoogist patsiendiga, mis
põhineb kuulake-vastake-kuulake meetodil, on
eeskujuks esmatasandi arstiabi retseptiväljastajale, kes annab patsiendile nõu hingamisteede infektsiooni puhul:

• Uurige, millised on patsiendi mured seoses
tema haigusega
• Uurige, milline on patsiendi ettekujutus haiguse ravist

• Andke patsiendile ülevaade haigusest, muu
hulgas rääkige ka sellest, et patsiendi organism saab ise hästi haigusest võitu
• Andke patsiendile ülevaade antibiootikumide
kasulikkusest ja kahjulikkusest ning antibiootikumiresistentsuse tekke ohust
• Andke patsiendile nõu, kuidas ise haigusega
toime tulla
• Teatage patsiendile, kui pikk on haiguse
arvatav kestus
• Teatage patsiendile, milliste sümptomite
ilmnemisel on vaja tulla kordusvisiidile

3) Kuulake:
• Tehke kindlaks, et patsient sai soovitatud
tegevuskavast aru ja on sellega nõus
Alljärgnev näidis dialoogist patsiendiga on
mõeldud eeskujuks ja toetuseks esmatasandi
arstiabi retseptiväljastajatele, kes peavad vastu
seisma patsiendi survele kirjutada välja antibiootikume, ja samuti aruka antibiootikumide
kasutamise soodustamiseks patsientide seas.
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• Küsitlege patsienti tema
sümptomite kohta
• Tutvuge patsiendi haiguslooga
• Hinnake ohutegureid

• Annab ülevaate praegusest
haigusest
• Kirjeldab varasemaid haigusi
ja ohutegureid

• Arutelu patsiendi haiguse ja
ravivõimaluste üle

• Loetleb hiljuti kasutatud
ravimid, sh antibiootikumid

= Arst
ÄRGE KIRJUTAGE VÄLJA
ANTIBIOOTIKUMI

KIRJUTAGE VÄLJA
ANTIBIOOTIKUM
= Patsient

• nõuab antibiootikume

• uurib ravivõimaluste kohta, mis
ei hõlma antibiootikume

• Andke patsiendile nõu antibiootikumikuuri annuse ja kestuse kohta
ning paluge tal teatada arstile mis
tahes kõrvaltoimetest

• Andke ülevaade antibiootikumiresistentsusest ning antibiootikumide võimalikust kasulikkusest ja
võimalikest kõrvaltoimetest

• Andke ülevaade antibiootikumiresistentsusest ja antibiootikumide
nõuetekohase manustamise
tähtsusest

• Soovitage mitte võtta antibiootikume ilma retseptita

• Andke patsiendile nõu, kuidas
haigusega ise toime tulla, nt
sümptomaatiline ravi

• Teatage patsiendile, kui pikk
on haiguse arvatav kestus, ning
paluge tal pöörduda uuesti arsti
poole, kui sümptomid ei parane
või süvenevad

• Julgustage patsienti küsimusi
esitama, et ta väljendaks oma
muresid
• Tehke kindlaks, et patsient sai
soovitatud tegevuskavast aru ja
on sellega nõus

