
Poniższe spostrzeżenia stanowią wynik osobistych obserwacji i przemyśleń, a
także są zasięgnięciem informacji z pierwszej ręki (od pacjentów) o brakach

personelu medycznego w kontakcie z pacjentem

Rozpatruj zaburzenia psychiczne pacjenta holistycznie – zaburzenia psychiczne mogą wynikać
z  innych  schorzeń  somatycznych,  stąd  zdarza  się  konieczność  poszerzenia  diagnostyki  (guzy
mózgu, zespoły paranowotworowe, zaburzenia metaboliczne i elektrolitowe, inne)

Unikajmy  polipragmazji  –  każdy  nowy lek  uwzględniony  w  programie  terapeutycznym jako
związek  aktywny chemicznie  może  wywołać  interakcje  z  pozostałymi  lekami,  które  przyjmuje
pacjent. W szczególności dotyczy to leków psychotropowych. Przed podjęciem decyzji o akceptacji
zlecenia leku psychotropowego sprawdź możliwe interakcje z pozostałymi substancjami aktywnymi
farmakodynamicznie przyjmowanymi przez pacjenta oraz poinformuj o dokonanej zmianie

Psychoedukacja  to  ważny  element  hospitalizacji –  niepoinformowanie  pacjenta  o  podłożu
zgłaszanych objawów, planowanej terapii, mechanizmie i skutkach działania zleconych leków czy
też planowanych procedurach diagnostycznych, w tym prawach i obowiązkach może nasilać lęk
oraz  nieufność  ze  strony  pacjenta.  Każdorazowo  podczas  hospitalizacji  poinformuj  pacjenta  o
regulaminie, a w szczególności o zasadach pobytu na oddziale.

Czas  jest  bezcenny –  podmiotowe  traktowanie  pacjenta  musi  stanowić  złotą  zasadę  każdej
hospitalizacji.  Staraj  się zawsze znaleźć czas na rozmowę i  wysłuchaj pacjenta,  a w przypadku
chwilowej  niedyspozycji  zaproponuj  alternatywny  termin  spotkania  i  odpowiedzi  na  zgłaszane
pytania.  

Dbaj o rozwój osobistych kompetencji  miękkich –  umiejętność nawiązywania i  prowadzenia
rozmowy z drugim człowiekiem, a w szczególności kwestie motywowania pacjenta do korzystnego
działania i zmian w dotychczas prowadzonym stylu życia mogą pomóc osiągnąć zamierzony cel
terapii.  Podczas  rozmowy z pacjentem staraj  się  nie  okazywać pośpiechu,  nawet  wówczas  gdy
czasu na spotkanie jest niewiele. W swoich wypowiedziach staraj się stosować w pełni zrozumiałą
terminologię  dla  poziomu  intelektualnego  odbiorcy;  unikaj  żargonu  medycznego  lub  staraj  się
wyjaśnić  znaczenie  odpowiednich  terminów  medycznych,  szczególnie  w  odniesieniu  do
psychopatologii  oraz  procedur  terapeutycznych  i  diagnostycznych.  Staraj  się  nie  przerywać
pacjentowi  wypowiedzi,  kiedy  nie  jest  to  konieczne.  Na  zadane  pytania  unikaj  krótkich  i
zdawkowych  odpowiedzi  (np.  „tak”  lub  „nie”),  a  zawsze  udzielaj  sprecyzowanych  i
rozbudowanych sformułowań. Staraj się nie okazywać cech zmęczenia pracą podczas prowadzonej
rozmowy  –  przez  pacjenta  jest  to  często  odbierane  jako  zmęczenie  rozmową  lub  też  samym
pacjentem i może prowadzić do utraty zaufania, co czyni współpracę lekarz-pacjent nieefektywną.

Podczas prowadzenia rozmowy z pacjentem staraj się zapewnić odpowiednie warunki do dyskusji
(unikajmy  nagłych,  niezapowiedzianych  odwiedzin  personelu  medycznego;  starajmy  się  nie
absorbować swojej uwagi wykonywaniem innych czynności – np. odbieraniem pilnego telefonu)

Zwracaj uwagę na swoje własne emocje oraz odpowiedni ich dobór do sytuacji na oddziale  –
zdolność  radzenia  sobie  ze  stresem  i  rozwiązywanie  problemów  to  kluczowe  umiejętności
psychospołeczne w pracy Psychiatry

Uczymy się przez całe życie – to ważna dewiza w pracy lekarza. Staraj się znaleźć dodatkowy czas
na szkolenia oraz udział w konferencjach i w organizowanych zjazdach różnych Towarzystw.


