
Μια επιστημονική μελέτη που διενεργήθηκε το 
20021, εισήγαγε μέθοδο επικοινωνίας με τους 
ασθενείς η οποία διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό 
τους γιατρούς στην αντιμετώπιση δύσκολων περι-
στατικών χορήγησης αντιβιοτικών για τη θεραπεία 
οξέων αναπνευστικών λοιμώξεων. 

Η μέθοδος φέρει το όνομα «εκμαίευση-συμβουλευ-
τική-εκμαίευση», εστιάζει στον ασθενή και μπορεί 
να προσαρμόζεται σε ποικίλες κλινικές καταστά-
σεις. Πρόσφατες κλινικές δοκιμές2,3 δείχνουν ότι 
η χρήση προηγμένων επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
στη γενική πρακτική με βάση τη συγκεκριμένη 
μέθοδο επιτρέπει στους γιατρούς της πρωτοβάθ-
μιας περίθαλψης να συνταγογραφούν σημαντικά 
μικρότερο αριθμό αντιβιοτικών, διασφαλίζοντας 
παράλληλα έναν υψηλό βαθμό ικανοποίησης του 
ασθενή, χωρίς επιπτώσεις στον χρόνο ανάρρωσης ή 
στη διάρκεια της ιατρικής επίσκεψης.

Επιπλέον, υπάρχουν αποδείξεις ότι η ενημέρωση 
των ασθενών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση της πιθανότητας δεύτερης επίσκεψης στον 
Ιατρό, καθώς και τη μείωση της χρήσης αντιβιοτι-
κών για λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού 
συστήματος4. Η χρήση ενημερωτικού υλικού για 
τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της γνωμάτευσης 
μπορεί να βοηθήσει τους συνταγογραφούντες να 
καταστήσουν σαφείς τις οδηγίες τους, αλλά και 
τους ασθενείς να τηρήσουν την προτεινόμενη στρα-
τηγική αντιμετώπισης της ασθένειας μακροχρόνια.

Το ακόλουθο προτεινόμενο παράδειγμα συζήτησης 
με τον ασθενή αποτελεί μια μέθοδο που μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν οι συνταγογραφούντες της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης κατά την εξέταση ασθε-
νών με λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού 
συστήματος. To παράδειγμα βασίζεται στη μέθοδο 
εκμαίευση-συμβουλευτική-εκμαίευση:

1) Εκμαίευση: 
•	 Ζητήστε πληροφορίες σχετικά με τις ανησυχίες 

του ασθενή για την πάθησή του/της
•	 Ζητήστε πληροφορίες σχετικά με τις προσδοκίες 

του ασθενή σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της 
πάθησης

2) Συμβουλευτική:
•	 Ενημερώστε τον ασθενή σχετικά με την ασθέ-

νεια και με την ικανότητα του ίδιου του οργα-
νισμού να καταπολεμήσει αποτελεσματικά την 
παρούσα ασθένεια μόνος του

•	 Ενημερώστε τον ασθενή σχετικά με τα υπέρ και 
τα κατά των αντιβιοτικών και τον κίνδυνο ανά-
πτυξης αντοχής στα αντιβιοτικά

•	 Δώστε συμβουλές σχετικά με τις στρατηγικές 
αντιμετώπισης της ασθένειας από τον ίδιο τον 
ασθενή

•	 Ενημερώστε τον ασθενή σχετικά με την αναμε-
νόμενη διάρκεια της ασθένειας

•	 Ενημερώστε τον ασθενή σχετικά με τα συμπτώ-
ματα που καθιστούν αναγκαία μια δεύτερη 
επίσκεψη στον Ιατρό

3) Εκμαίευση: 
•	 Επιβεβαιώστε ότι ο ασθενής έχει κατανοήσει και 

συμφωνεί με τη στρατηγική που αναπτύξατε

Το ακόλουθο παράδειγμα συζήτησης με τον 
ασθενή έχει ως στόχο να παράσχει καθοδήγηση 
και υποστήριξη στους συνταγογραφούντες της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης προκειμένου αυτοί να 
αντισταθούν στις πιέσεις των ασθενών για συντα-
γογράφηση αντιβιοτικών, ενώ παράλληλα στοχεύει 
στην προώθηση της κατάλληλης χρήσης αντιβιοτι-
κών από τους ασθενείς.
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•	Συμβουλεύστε τους ασθενείς σχετικά 
με τις δόσεις και τη διάρκεια της αντι-
μικροβιακής αγωγής, και παροτρύνετέ 
τους να επικοινωνούν με τον γιατρό σε 
περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων 
ενεργειών 

•	Ενημερώστε σχετικά με την αντοχή των 
βακτηρίων σε αντιβιοτικά και τη σημα-
σία της σωστής λήψης αντιβιοτικών

•	Ζητήστε πληροφορίες σχετικά με 
τα συμπτώματα του ασθενή 

•	Διερευνήστε το ιστορικό του 
ασθενή 

•	Αξιολογήστε τους παράγοντες 
κινδύνου

•	Συμβουλεύστε τους ασθενείς σχε-
τικά με στρατηγικές αντιμετώπισης 
της ασθένειας από τους ίδιους (π.χ. 
συμπτωματική θεραπεία)

•	Ενημερώστε σχετικά με την αντοχή 
των βακτηρίων στα αντιβιοτικά, τα 
δυνητικά οφέλη και τις ανεπιθύμη-
τες ενέργειες των αντιβιοτικών 

•	Συμβουλεύστε τους ασθενείς να 
μην λαμβάνουν αντιβιοτικά χωρίς 
ιατρική συνταγή

•	Ζητάει τη συνταγογράφηση αντι-
βιοτικών

•	Ζητάει πληροφορίες σχετικά με 
θεραπείες χωρίς τη χορήγηση 
αντιβιοτικών

•	Αναφέρει το ιστορικό της παρούσας 
ασθένειας 

•	Περιγράφει το ιατρικό ιστορικό και 
τους παράγοντες κινδύνου 

•	Απαριθμεί τις πρόσφατες 
θεραπευτικές αγωγές που έχει 
λάβει, περιλαμβανομένων και των 
αντιβιοτικών

•	Ενημερώστε σχετικά με την αναμε-
νόμενη πορεία της ασθένειας και 
με το ενδεχόμενο δεύτερης επίσκε-
ψης στον Ιατρό σε περίπτωση 
που τα συμπτώματα επιμένουν ή 
επιδεινωθούν

•	Συζητήστε με τον ασθενή για την 
ασθένεια και τις επιλογές για το 
σχέδιο αντιμετώπισής της 

•	Παροτρύνετε τους ασθενείς να 
διατυπώσουν περαιτέρω ερωτή-
ματα ώστε να εξωτερικεύσουν τις 
ανησυχίες τους 

•	Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής έχει 
κατανοήσει και συμφωνεί με τη 
στρατηγική που αναπτύξατε
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