
2002 m. atlikus1 mokslinį tyrimą nustatyta, 
kad šis bendravimo su pacientu metodas 
padeda gydytojams konsultuoti dėl antibiotikų 
skyrimo sergant ūmiomis kvėpavimo takų 
infekcijomis.

Metodas „išsiaiškinkite-suteikite-išsiaiškin-
kite“ skirtas pacientui ir gali būti taikomas 
daugeliu klinikinių atvejų. Neseniai atlikti 
klinikiniai tyrimai2,3 parodė, kad bendraujant 
su pacientu šiuo metodu, antibiotikų skiriama 
ženkliai mažiau pirminėse sveikatos priežiūros 
įstaigose bei užtikrinamas paciento sveikatos 
priežiūros paslaugų teigiamas  vertinimas 
nedarant įtakos sveikimo ir konsultacijų laikui.

Be to, duomenys patvirtina, kad pacientų 
mokymas gali sumažinti pakartotinų konsulta-
cijų skaičių ir antibiotikų vartojimą kvėpavimo 
takų infekcijoms gydyti4. Konsultacijų metu 
naudojamos pacientą informuojančios priemo-
nės gali sustiprinti gydytojo perduodamą infor-
maciją ir padidinti ligonių pritarimą pasiūlytai 
gydymo taktikai ilgesniam laikotarpiui.

Žemiau pateiktas dialogo su pacientu meto-
das, kurį pirminės sveikatos priežiūros įstaigų 
gydytojams siūloma naudoti konsultacijų dėl 
kvėpavimo takų infekcijų metu, remiasi „išsi-
aiškinkite-suteikite-išsiaiškinkite” modeliu:

1) Išsiaiškinkite: 
•	 išsiaiškinkite paciento (-ės) požiūrį į susirgi-

mą;
•	 išsiaiškinkite paciento lūkesčius dėl gydymo.

2) Suteikite:
•	 paaiškinkite pacientui apie susirgimą, 

paminėkite, kad paciento organizmas pats 
efektyviai kovoja su infekcija;

•	 paaiškinkite pacientui visus „už“ ir ,,prieš“ 
dėl antibiotiko skyrimo bei apie atsparumo 
antibiotikams riziką;

•	 patarkite kaip pacientas turėtų elgtis; 
•	 informuokite apie tikėtiną ligos trukmę; 
•	 apibūdinkite simptomus, kuriems atsiradus 

reikalinga pakartotina konsultacija.

3) Išsiaiškinkite: 
•	 įsitikinkite, kad pacientas viską suprato ir  

sutinka su siūloma taktika.

Žemiau pateikto dialogo su pacientu modelio 
tikslas yra pateikti rekomendacijas ir padėti 
pirminės sveikatos priežiūros įstaigų gydyto-
jams, kurie turi nesutikti su pacientų prašymu 
skirti antibiotikus, bei taip skatinti tinkamą 
antibiotikų vartojimą.
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•	Paaiškinkite, kokiomis dozėmis ir 
kiek laiko vartoti antibiotiką, infor-
muokite pacientą, kad jis praneštų 
gydytojui apie bet kokį antibiotikų 
šalutinį poveikį

•	Suteikite informaciją apie atsparu-
mą antibiotikams bei apie tai, kaip 
svarbu vartoti antibiotikus tinkamai

•	Išsiaiškinkite paciento patiria-
mus ligos simptomus 

•	Išsiaiškinkite paciento ligos 
anamnezę

•	Įvertinkite rizikos veiksnius

•	Patarkite kaip elgtis ir 
paaiškinkite apie simptominį  
gydymą 

•	Suteikite informaciją apie 
atsparumą antibiotikams, 
galimą naudą ir šalutinį 
antibiotikų poveikį 

•	Patarkite nevartoti antibiotikų 
be gydytojo paskyrimo

•	Reikalauja antibiotiko •	Teiraujasi dėl gydymo be 
antibiotiko

•	Susiekite ankstesnius susirgi-
mus su dabartine liga 

•	Apibūdinkite ankstesnes ligas 
bei rizikos veiksnius 

•	Išvardinkite pastaruoju metu 
vartotus vaistus, taip pat ir 
antibiotikus

•	Informuokite apie tikėtiną ligos 
trukmę, apie tai, kad reikalinga 
pakartotina konsultacija, jei 
simptomai išlieka atitinkamą 
laiką ar būklė blogėja

•	Diskusija dėl paciento ligos ir 
gydymo plano galimybės

•	Atsakykite į pacientams kilu-
sius klausimus 

•	Įsitikinkite, kad pacientas viską 
suprato ir sutinka su siūloma 
gydymo taktika
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