Δηαδηθαζία αλαγγειίας θαθώλ λέωλ

1) Καλή προετοιμασία
α)

• Εξοικείωςθ ςε βάκοσ με τα κλινικά ηθτιματα και το φάκελο
του αςκενοφσ

β)

• Οριςμόσ ςυγκεκριμζνθσ και κατάλλθλθσ ϊρασ ςε χϊρο που
να διαςφαλίηει τθν ιδιωτικότθτα χωρίσ παρεμβάςεισ και
διακοπζσ προςωπικοφ ι επαγγελματικοφ χαρακτιρα

γ)

δ)

• Προετοιμαςία νοθτικι πωσ κα γίνει θ ανακοίνωςθ, ιδιαίτερα
αν υπάρχει μικρι θ κακόλου εμπειρία ςτο αντικείμενο
• Επιλογι είτε αποφυγι λζξεων ι φράςεων κατάλλθλων ι
ακατάλλθλων για τθν περίςταςθ
υναιςκθματικι προετοιμαςία

2) Χηίζηκο ζεραπεσηηθού περηβάιιοληος / ζεραπεσηηθής
ζτέζες κε ηολ πάζτοληα
α)

Αναγνϊριςθ τθσ επικυμίασ του
αςκενοφσ για το τι και πόςο κζλει να ξζρει

β)

Όταν υπάρχουν αλλά μζλθ τθσ
οικογζνειασ και του υποςτθρικτικοφ
περιβάλλοντοσ θ παρουςία τουσ εξαρτάται από
τθν διάκεςθ και ςφμφωνθ γνϊμθ του αςκενοφσ

γ)

Παρουςίαςθ του κεράποντοσ και
ερϊτθςθ για τθν ςχζςθ και τθν ςυγγζνεια των
παρόντων με τον άρρωςτο

δ)

Ανακοίνωςθ των κακϊν νζων με
ςυναιςκθματικι ςυμμετοχι, π.χ. “λυπάμαι
αλλά ζχω δυςάρεςτα νζα”, ι “δεν ζχω καλά νζα”

2) Χηίζηκο ζεραπεσηηθού περηβάιιοληος / ζεραπεσηηθής
ζτέζες κε ηολ πάζτοληα
ε)

ωματικι επαφι με τον πάςχοντα
π.χ. άγγιγμα όταν οι ςυνκικεσ και θ
κουλτοφρα του αςκενοφσ το επιτρζπει και
κρίνεται ότι είναι υποβοθκθτικό

ςτ)

Διαβεβαίωςθ του πάςχοντοσ ότι
είςαςτε διακζςιμοσ και οργάνωςθ τθσ
παρακολοφκθςθσ (F-U)

δ)

Επίςθσ ενθμζρωςθ των ςυναδζλφων για τθν
κατάςταςθ και τισ αντιδράςεισ του αςκενοφσ

3) Επαρκής επικοινωνία
Α)

Ρϊτθςε για το τι ο άρρωςτοσ
και θ οικογζνεια του γνωρίηει
και κατανοεί

Β)

Μίλθςε ειλικρινά αλλά με
ενςυναίςκθςθ και ςυμπόνια.
Αποφυγι ευφθμιςμοφ και
όρων. Χρθςιμοποίθςε τισ λζξεισ
καρκίνοσ θ κάνατοσ

Γ)

Επίτρεψε ςιωπζσ και δάκρυα
και ν’ αποφεφγεται θ βιαςφνθ
προκειμζνου να υπερνικθκεί θ
αμθχανία και δυςφορία του
κεράποντοσ

Γ)

Δϊςε τθν ευκαιρία ςτον
άρρωςτο να ςου πει τι
ακριβϊσ ζχει κατανοιςει από
όςα του ζχεισ πει και
ενκαρρφνεται τισ
διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ

Δ)

Να είςαι ενιμεροσ ότι ο
άρρωςτοσ μετά τθν πρϊτθ
αναγγελία των κακϊν νζων
δεν κα μπορζςει να κρατιςει
πολλά από όςα ζχουν λεχκεί

ΣΤ)

υμπεραςματικά ςε κάκε
επίςκεψθ ςυνόψιςε και
οργάνωςε τισ επόμενεσ
ςυναντιςεισ

4) Αντιμετωπίηοντασ τισ αντιδράςεισ του αρρϊςτου
και τθσ οικογζνειασ
Α)

Αποδζξου και απάντθςε ςτισ ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ του
αρρϊςτου και τθσ οικογζνειασ. Να είςαι ενιμεροσ των
ςτρατθγικϊν αντιμετϊπιςθσ των μθχανιςμϊν άμυνασ όπωσ π.χ.
τθσ άρνθςθσ, τθσ μομφισ, τθσ διανοθτικοποίθςθσ τθσ δυςπιςτίασ
και τθσ αποδοχισ. Να είςαι προςεκτικόσ (εναρμονιςμζνοσ) με τθν
γλϊςςα του ςϊματοσ

Β)

Να ζχεισ ενςυναίςκθςθ για τον άρρωςτο ςου αλλά θ υπερβολικι
ςυμμετοχι και ςυγκίνθςθ ίςωσ ζχει να κάνει με προςωπικά
προβλιματα και όχι με τθν κατανόθςθ του αρρϊςτου

Γ)

Να μθν διαφωνείσ και να μθ κριτικάρεισ τουσ ςυναδζλφουσ

5) Ενθάρρσνε και ιστσροποίησε
τα σσναισθήματα
α)

Πρόςφερε ρεαλιςτικζσ ελπίδεσ

β)
Διερεφνθςε τι ςθμαίνουν τα νζα για
τον άρρωςτο
γ)
Χρθςιμοποίθςε υπθρεςίεσ που βοθκοφν τθν φροντίδα
του άρρωςτου χωρίσ όμωσ να είναι το άλλοκι για διακοπι τθσ
ςχζςθσ

Θζματα αντιμεταβίβαςθσ αναδφονται και προκαλοφν φτωχι
κατανόθςθ αλλά ζντονα ςυναιςκιματα

Διάφορεσ ςτρατθγικζσ αναγγελίασ κακϊν νζων, λιψθ
αποφάςεων από κοινοφ και ςυηθτιςεισ για τθν πρόγνωςθ

S–P–I–K–E–S

• Setting up the Interview
• Perception
• Invitation
• Knowledge
• Emotions
Baile WF et al. SPIKES – A six step
protocol for delivering bad news:
to the patient with
• Strategy and Summary Applications
cancer. The Oncologist 2000

Setting up the Interview
• Επιςκόπθςε το περιβάλλον και ςκζψου καλά τθν
πλθροφορία που ζχεισ να δϊςεισ. Διάλεξε ζνα ιςυχο
δωμάτιο που δεν κα ςε διακόπτουν και βάλε το τθλζφωνό

ςου ςτο ακόρυβο
• Κάλεςε τον αςκενι να ςυμπεριλάβει ζνα μζλοσ τθσ
οικογζνειασ ι περιςςότερα από ζνα, εάν κζλει
• Κάκιςε κάτω ζτςι ϊςτε τα μάτια ςου και τα μάτια του
αςκενοφσ να είναι ςτο ίδιο επίπεδο

Perception
• Ερεφνθςε τα όςα ζχει κατανοιςει ο άρρωςτοσ

γφρω από τθν αρρϊςτιά του και δοκίμαςε τα
αποτελζςματα. Με τον τρόπο αυτό κα μάκεισ, τι
ο αςκενισ κατανοεί, ι πιςτεφει

Ιnvitation
• Αυτό το ςκαλί ςε εμποδίηει να δίδεισ πάρα πολλζσ

πλθροφορίεσ πολφ γριγορα
• Ρϊτθςε: Είςαι εντάξει εάν πάω κατευκείαν και ςυηθτιςω
ποια ιςαν τα ευριματα
• Μερικοί αςκενείσ, ειδικά όταν θ νόςοσ είναι
προχωρθμζνθ, ίςωσ επικυμοφν λιγότερο λεπτομερειακι
πλθροφόρθςθ

Knowledge
• Είναι καλό να προετοιμάςεισ τον άρρωςτο, κάνοντασ ζνα
εμφατικό πρόλογο: «Φοβάμαι ότι ζχω κακά νζα για ςζνα».
Αυτό εμποδίηει τον άρρωςτο να εκπλαγεί. Η πλθροφορία
μπορεί να δοκεί ςτθ ςυνζχεια με κακαρι γλϊςςα, χωρίσ
ακαταλθψίεσ
• Θυμιςου ότι ποτζ δεν μπορείσ να κάνεισ τα κακά νζα
καλφτερα απ’ ότι είναι (να τα ωραιοποιιςεισ)

• Εν τοφτοισ θ πλθροφορία πρζπει να δίδεται με ζναν
ευγενικό, ςυμπακθτικό και εμπακθτικό τρόπο, όςο το
δυνατόν και από καιροφ εισ καιρόν, πιάνοντασ το χζρι του
αςκενοφσ, όταν αιςκάνεςτε ότι ςου επιτρζπεται. Αυτό
ςυχνά βιϊνεται ωσ ζκφραςθ τθσ κατανόθςθσ

Emotions
• Όταν τα νζα είναι πολφ κακά ι μθ αναμενόμενα,
οι αςκενείσ μπορεί να εκφράςουν ζνα φάςμα

ςυναιςκθμάτων από το shock, τα δάκρυα και το
κυμό

Strategy and Summary
• Ζχοντασ ζνα ςτρατθγικό πλάνο, το παρουςιάηομε ςτον
αςκενι και αυτό βοθκάει να μειωκεί το άγχοσ που
ςχετίηεται με το μζλλον τθσ αςκζνειασ
• Οι αςκενείσ πρζπει να ενκαρρφνονται να φζρνουν και
τα μζλθ τθσ οικογζνειασ. Είναι ςθμαντικό να ςερβίρομε
τα κακά νζα πάντα με το κεραπευτικό μασ πλάνο. Είναι
χριςιμο να ρωτάμε τον αςκενι τι ζχει καταλάβει

• Ποτζ δεν πρζπει να του ποφμε «Δεν ζχω τίποτε
περιςςότερο να κάνω για ςζνα»

Setting up the Interview

Knowledge

• Επιςκόπθςε το περιβάλλον και ςκζψου καλά
τθν πλθροφορία που ζχεισ να δϊςεισ.
Διάλεξε ζνα ιςυχο δωμάτιο που δεν κα ςε
διακόπτουν και βάλε το τθλζφωνό ςου ςτο
ακόρυβο
• Κάλεςε τον αςκενι να ςυμπεριλάβει ζνα
μζλοσ τθσ οικογζνειασ ι περιςςότερα από
ζνα, εάν κζλει
• Κάκιςε κάτω ζτςι ϊςτε τα μάτια ςου και τα
μάτια του αςκενοφσ να είναι ςτο ίδιο
επίπεδο

• Είναι καλό να προετοιμάςεισ τον άρρωςτο, κάνοντασ ζνα εμφατικό
πρόλογο: «Φοβάμαι ότι ζχω κακά νζα για ςζνα». Αυτό εμποδίηει
τον άρρωςτο να εκπλαγεί. Η πλθροφορία κατόπιν μπορεί να δοκεί
ςτθ ςυνζχεια με κακαρι γλϊςςα, χωρίσ ακαταλθψίεσ.
• Θυμιςου ότι ποτζ δεν μπορείσ να κάνεισ τα κακά νζα καλφτερα απ’
ότι είναι (να τα ωραιοποιιςεισ).
• Εν τοφτοισ θ πλθροφορία πρζπει να δίδεται με ζναν ευγενικό,
ςυμπακθτικό και εμπακθτικό τρόπο, όςο το δυνατόν και από
καιροφ εισ καιρόν, πιάνοντασ το χζρι του αςκενοφσ, όταν
αιςκάνεςτε ότι ςου επιτρζπεται. Αυτό ςυχνά βιϊνεται ωσ ζκφραςθ
τθσ κατανόθςθσ

Perception

Emotions

•

•

Ερεφνθςε τα όςα ζχει κατανοιςει ο
άρρωςτοσ γφρω από τθν αρρϊςτιά του και
δοκίμαςε τα αποτελζςματα. Με τον τρόπο
αυτό κα μάκεισ, τι ο αςκενισ κατανοεί, ι
πιςτεφει

Ιnvitation
•
•
•

Αυτό το ςκαλί ςε εμποδίηει να δίδεισ πάρα
πολλζσ πλθροφορίεσ πολφ γριγορα.
Ρϊτθςε: Είςαι ο κ. εάν πάω κατευκείαν και
ςυηθτιςω ποια ιςαν τα ευριματα.
Μερικοί αςκενείσ, ειδικά όταν θ νόςοσ είναι
προχωρθμζνθσ, ίςωσ επικυμοφν λιγότερο
λεπτομερειακι πλθροφόρθςθ

Όταν τα νζα είναι πολφ κακά ι μθ αναμενόμενα, οι αςκενείσ
μπορεί να εκφράςουν ζνα φάςμα ςυναιςκθμάτων από το shock,
τα δάκρυα και το κυμό

Strategy and Summary
• Ζχοντασ ζνα ςτρατθγικό πλάνο, το παρουςιάηομε ςτον αςκενι και
αυτό βοθκάει να μειωκεί το άγχοσ που ςχετίηεται με ο μζλλοσ τθσ
αςκζνειασ.
• Οι αςκενείσ πρζπει να ενκαρρφνονται να φζρνουν και τα μζλθ τθσ
οικογζνειασ. Είναι ςθμαντικό να ςερβίρομε τα κακά νζα πάντα με
το κεραπευτικό μασ πλάνο. Είναι χριςιμο να ρωτάμε τον αςκενεί τι
ζχει καταλάβει.
• Ποτζ δεν πρζπει να του ποφμε «Δεν ζχω τίποτε περιςςότερο να
κάνω για ςζνα»

Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ

