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Μάθημα Επικοινωνίας
Μέρος 4 - πρωτόκολλα



Ειδικά πρωτόκολλα
επικοινωνίας



Πρωτόκολλο SPIKES

Το πρωτόκολλο SPIKES είναι ένα κοινό µοντέλο για την επικοινωνία κακών 
ειδήσεων που σχεδιάστηκε από τον Walter Baile και τους συναδέλφους του στο 
MD Anderson Cancer Center στο Χιούστον, TX. Το ακρωνύµιο σηµαίνει Ρύθµιση 
και ακρόαση, αντίληψη ασθενούς, πρόσκληση πληροφοριών, ευαισθητοποίηση, 
εξερεύνηση συναισθηµάτων και ενσυναίσθηση και στρατηγική και σύνοψη.



SPIKES Πρωτόκολλο

• Θέσπιση κατάλληλου πλαισίου
• Ελέγξτε την αντίληψη του ασθενούς για την κατάσταση που προκάλεσε τα 
κακά νέα

• Προσδιορίστε την ποσότητα των πληροφοριών που είναι γνωστές στον 
ασθενή / συγγενείς και πόσες πληροφορίες είναι επιθυµητές

• Γνωρίστε όλα τα ιατρικά θέµατα και τις επιπτώσεις τους πριν ξεκινήσετε την 
επικοινωνία

• Εξερευνήστε τα συναισθήµατα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 
συνοµιλίας

• Απαντήστε µε ενσυναίσθηση
• Καθιερώστε µια στρατηγική υποστήριξης 
•



SPIKES Πρωτόκολλο -
Βήματα

Ρύθμιση - αυτό το βήμα περιλαμβάνει την προετοιμασία του σταδίου για βέλτιστη
επικοινωνία μέσω της σωστής οργάνωσης όσον αφορά τις πληροφορίες, το
κατάλληλο λεξιλόγιο, τη συνεπή ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ όλων των μελών της
ομάδας υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό το βήμα περιλαμβάνει επίσης την
προετοιμασία όσον αφορά τον φυσικό χώρο και την προστασία της ιδιωτικής ζωής
θα πρέπει πάντα να επιδιώκεται.



SPIKES Πρωτόκολλο -
Βήματα

Αντίληψη - αυτό το βήμα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της αντίληψης του ασθενούς
και της οικογένειάς του και πόσες πληροφορίες έχουν και πολύ σημαντικό πόσο θέλουν
να μάθουν. Συχνά αυτό αποδεικνύεται πρόκληση για τον πάροχο υγειονομικής
περίθαλψης, καθώς πρέπει να σέβονται τις επιθυμίες του ασθενούς όσον αφορά το
επίπεδο πληροφοριών, αλλά πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι ο ασθενής και η
οικογένεια γνωρίζουν αρκετά και είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες
αποφάσεις. Αυτό το στάδιο είναι εξαιρετικά σημαντικό επειδή επιτρέπει επίσης στον
γιατρό να παρατηρήσει «εάν ο ασθενής εμπλέκεται σε οποιαδήποτε παραλλαγή της
άρνησης της ασθένειας, όπως μαγική σκέψη, παράλειψη βασικών αλλά δυσμενών
ιατρικών λεπτομερειών της ασθένειας ή μη ρεαλιστικές προσδοκίες θεραπείας».



SPIKES Πρωτόκολλο -
Βήματα

Πρόσκληση - ο ασθενής ή η οικογένεια θα πρέπει να δώσει την άδεια να 
µοιραστούν τις πληροφορίες. Ο γιατρός θα πρέπει να ρωτήσει για την 
κατανόηση και το πλαίσιο του ασθενούς για τις πληροφορίες και στη συνέχεια, 
χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες που µοιράζεται ο ασθενής σχετικά µε την 
κατανόηση της ασθένειας, ο πάροχος υγειονοµικής περίθαλψης θα πρέπει να 
ζητήσει άδεια για να µοιραστεί πληροφορίες.



SPIKES Πρωτόκολλο -
Βήματα

Ευαισθητοποίηση - Η παράδοση κακών ειδήσεων πρέπει να ξεκινήσει µε µια 
προειδοποιητική δήλωση που επιτρέπει στον ασθενή και τους συγγενείς του 
να προετοιµαστούν για τον συναισθηµατικό αντίκτυπο. Το περιεχόµενο είναι 
υψίστης σηµασίας και «η κοινοποίηση κακών ειδήσεων θα πρέπει να 
παρουσιάζεται µε βάση το εκτιµώµενο επίπεδο κατανόησης, συµµόρφωσης 
και προθυµίας του ασθενούς να αποκαλύψει.  Η πραγµατική ανταλλαγή κακών 
ειδήσεων πρέπει να γίνεται αργά, έτσι ώστε ο ασθενής και η οικογένεια να 
καταλάβουν.



SPIKES Πρωτόκολλο -
Βήματα

Ενσυναίσθηση - η λήψη κακών ειδήσεων µπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ 
φάσµα συναισθηµάτων για τον ασθενή και ο πάροχος υγειονοµικής 
περίθαλψης θα πρέπει να κάνει µια συνειδητή προσπάθεια να ανταποκριθεί 
κατάλληλα και µε καλοσύνη. Η ενσυναισθητική επικοινωνία θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται καθ 'όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης µε τους ασθενείς ή 
τις οικογένειές τους.



SPIKES Πρωτόκολλο -
Βήματα

Στρατηγική - το τελικό συστατικό του µοντέλου SPIKES είναι να διαπιστωθεί µε 
σαφήνεια ότι οι ασθενείς έχουν ένα σχέδιο για το µέλλον. Είναι σηµαντικό να 
διασφαλίζεται πάντα ότι ο ασθενής κατανοεί τις πληροφορίες που παρέχονται 
για να τον προετοιµάσει για την ενεργό συµµετοχή στις αποφάσεις θεραπείας. 
Η συχνή διευκρίνιση των λεπτοµερειών του σχεδίου µπορεί να αυξήσει την 
πιθανότητα ότι ο ασθενής θα τηρήσει και θα ακολουθήσει το σχέδιο.



ABCDE Πρωτόκολλο

Το πρωτόκολλο ABCDE επικεντρώνεται σε πέντε πτυχές της διαδικασίας κακών 
ειδήσεων. Μνηµονική σηµαίνει προετοιµασία, οικοδόµηση θεραπευτικού 

περιβάλλοντος και σχέσης, καλή επικοινωνία, αντιµετώπιση των αντιδράσεων 
των ασθενών και της οικογένειας και αξιολόγηση των επιπτώσεων των ειδήσεων.



ACBDE - Βήματα
Πρωτόκολλο

Προηγµένη προετοιµασία - εξετάστε προσεκτικά το ιστορικό των ασθενών, 
κάντε πρόβες διανοητικά και προετοιµαστείτε συναισθηµατικά. Αυτό το στάδιο 
περιλαµβάνει τη λήψη ρυθµίσεων για την παρουσία ενός ατόµου υποστήριξης 
εάν ο ασθενής το επιθυµεί, καθώς και τον προσδιορισµό του τι γνωρίζει ο 
ασθενής για την κατάστασή του.



ACBDE - Βήματα
Πρωτόκολλο

Δηµιουργήστε ένα θεραπευτικό περιβάλλον και σχέση - βεβαιωθείτε ότι 
παρέχετε επαρκή χρόνο και ιδιωτικότητα, παρέχετε χώρο για όλους τους 
παρόντες, διατηρείτε την επαφή µε τα µάτια και τοποθετήστε τον εαυτό σας 
αρκετά κοντά για να αγγίξετε τον ασθενή εάν είναι απαραίτητο.



ACBDE - Βήματα
Πρωτόκολλο

Επικοινωνήστε καλά - αποφύγετε τεχνικούς όρους, ιατρική ορολογία και 
συντοµογραφίες και προσπαθήστε να χρησιµοποιήσετε απλή γλώσσα. 
Αφήστε τις παύσεις και µην βιάζεστε τον ασθενή, αλλά κινηθείτε µε το ρυθµό 
του.



ACBDE - Βήματα
Πρωτόκολλο

Αντιµετωπίστε τις αντιδράσεις των ασθενών και της οικογένειας - εξασκηθείτε 
στην ενεργητική ακρόαση, εξερευνήστε τα συναισθήµατα και εκφράστε την 
ενσυναίσθηση. Αντιµετωπίστε τα συναισθήµατα καθώς προκύπτουν.



ACBDE - Βήματα
Πρωτόκολλο

Αξιολογήστε τις επιπτώσεις των ειδήσεων - Διευκρινίστε και διορθώστε την 
παραπληροφόρηση εάν είναι απαραίτητο. Εξερευνήστε τι σηµαίνουν όλες οι 
πληροφορίες που παρέχονται για τον ασθενή και τα αγαπηµένα πρόσωπα, 
ενώ γνωρίζετε τα συναισθήµατά σας και τα συναισθήµατα της οµάδας σας.



REDE Πρωτόκολλο

Το µοντέλο REDE προέρχεται από ένα εννοιολογικό πλαίσιο που θέτει τη σχέση 
παρόχου υγειονοµικής περίθαλψης-ασθενούς στο επίκεντρο. Έχει σχεδιαστεί ως 

ένα σύνολο εµπειρικά επικυρωµένων δεξιοτήτων επικοινωνίας που 
κατηγοριοποιούνται σε τρία κύρια συστατικά µιας σχέσης:

- Ίδρυση
- Ανάπτυξη
- Δέσµευση



REDE - Βήματα
Πρωτόκολλο

Καθιέρωση - αυτή η φάση αφορά τη δηµιουργία µιας υποστηρικτικής 
ατµόσφαιρας, η οποία είναι απαραίτητη για την προσωπική σύνδεση 
και την προώθηση της εµπιστοσύνης. Αντιπροσωπεύει µια 
συναισθηµατική επένδυση που κάνουν και τα δύο µέρη, η οποία 
επιτρέπει στη σχέση να οικοδοµηθεί σε στέρεες βάσεις και να 
καλλιεργήσει τη συνεργασία.



REDE - Βήματα
Πρωτόκολλο

Ανάπτυξη - αυτή η φάση περιστρέφεται γύρω από την ανάπτυξη και την εξέλιξη 
της σχέσης καθώς δηµιουργείται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Περιλαµβάνει 
την καλύτερη γνωριµία του ατόµου και την κατανόηση της κλινικής του εικόνας σε 
ένα σύνθετο βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο.



REDE - Βήματα
Πρωτόκολλο

Δέσµευση - αυτή η φάση ασχολείται κυρίως µε τις εκπαιδευτικές και θεραπευτικές 
πτυχές της αλληλεπίδρασης των ασθενών. Η συµµετοχή των ασθενών βελτιώνει 
τα συνολικά αποτελέσµατα της υγείας αυξάνοντας την κατανόηση και την 
ανάκληση πληροφοριών, την αυτάρκεια και την αποτελεσµατικότητα και τη 
συµµόρφωση µε τις συστάσεις.



PEWTER Πρωτόκολλο

Το Πρωτόκολλο PEWTER αναπτύχθηκε αρχικά ως εργαλείο για σχολικούς 
συµβούλους, αλλά έχει υιοθετηθεί σε κλινικά περιβάλλοντα ως πλαίσιο για την 

αποτελεσµατική επικοινωνία των κακών ειδήσεων. Μνηµονική σηµαίνει 
Προετοιµασία, Αξιολόγηση, Προειδοποίηση, Προειδοποίηση, Συναισθηµατική 

Ανταπόκριση και Ανασύνταξη.



PEWTER Πρωτόκολλο - Βήματα

Προετοιµασία - αυτό το στάδιο είναι πολύ περίπλοκο και µπορεί να θεωρηθεί τόσο ως εσωτερικό 
όσο και ως εξωτερικό. Περιλαµβάνει την ικανότητα στην εφαρµογή δεξιοτήτων επικοινωνίας 
καθώς και την επίγνωση των προσωπικών σκέψεων, αξιών και πεποιθήσεων. Ο πάροχος
υγειονοµικής περίθαλψης πρέπει να κατανοήσει συνειδητά τον ρόλο που παίζει στην 
επικοινωνία και να προσπαθήσει να µετατοπίσει το παράδειγµα από τον «προάγγελο της 
δυστυχίας» στον «οδηγό και να βοηθήσει έναν ασθενή σε ένα ταξίδι σε ένα νέο στάδιο της ζωής». 
Η άποψη αυτού του ρόλου θα καθορίσει τα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας, θα επηρεάσει τη 
λεκτική και µη λεκτική προσέγγιση κ.λπ. Όσον αφορά τις εξωτερικές πτυχές, το φυσικό 
περιβάλλον είναι πολύ σηµαντικό και θα πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά και να προετοιµάζεται 
για τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας και τον περιορισµό των διακοπών, των περισπασµών 
και άλλων πιθανών εµποδίων. Αυτή η φάση περιλαµβάνει επίσης την εξέταση όλων των αρχείων 
ασθενών και των διαθέσιµων πληροφοριών πριν από το ραντεβού και την προετοιµασία για το 
ραντεβού µε τρόπο που λαµβάνει υπόψη το πλαίσιο και τις προσωπικές περιστάσεις του 
ασθενούς, το χρονοδιάγραµµα του ραντεβού κ.λπ.



PEWTER Πρωτόκολλο - Βήματα

Αξιολόγηση - αυτό το βήµα περιλαµβάνει την αξιολόγηση του τι γνωρίζει ο ασθενής, 
υποψιάζεται ή καταλαβαίνει για την κατάσταση. Αυτό επιτρέπει τη διόρθωση 
οποιασδήποτε παραπληροφόρησης πριν από τη µετάδοση των κακών ειδήσεων.



PEWTER Πρωτόκολλο - Βήματα

Προειδοποίηση - αυτό είναι ένα σηµαντικό στάδιο της διαδικασίας, καθώς επιτρέπει στον 
ασθενή να αρχίσει να επεξεργάζεται το γεγονός ότι έρχονται κακά νέα. Αυτό γίνεται 
συνήθως χρησιµοποιώντας µια λεκτική δοµή όπως "Φοβάµαι ότι έχω κάποια δύσκολα 
νέα να µοιραστώ µαζί σας" ακολουθούµενη από µια παύση που επιτρέπει στον ασθενή 
να έχει τη γνωστική και συναισθηµατική µετατόπιση και να επεξεργαστεί την ιδέα ότι κάτι 
δεν είναι σωστό.



PEWTER Πρωτόκολλο - Βήματα

Λέγοντας - αυτό είναι το στάδιο όπου ο πάροχος υγειονοµικής περίθαλψης µοιράζεται τα 
νέα µε τον ασθενή. Αυτό είναι γενικά το στάδιο όπου ο πάροχος υγειονοµικής περίθαλψης 
βιώνει το υψηλότερο επίπεδο άγχους. Είναι σηµαντικό σε αυτό το στάδιο να 
παρουσιάσετε τις πληροφορίες µε συµπονετικό τρόπο, να χρησιµοποιήσετε εύκολο να 
κατανοήσετε το λεξιλόγιο, να αποφύγετε τεχνικούς όρους και ορολογία και πολύ 
σηµαντικό να παρουσιάσετε τις πληροφορίες µε τρόπο που σας επιτρέπει να βεβαιωθείτε 
µετά από κάθε πληροφορία ότι κατανοούν σαφώς τις πληροφορίες που µοιράζονται.



PEWTER Πρωτόκολλο - Βήματα

Συναισθηµατική ανταπόκριση - σε αυτό το στάδιο το άγχος βρίσκεται στο αποκορύφωµά 
του για τον ασθενή και αρχίζουν να ανταποκρίνονται συναισθηµατικά στις ειδήσεις. Είναι 
πολύ σηµαντικό για τον πάροχο υγειονοµικής περίθαλψης να δώσει προσοχή σε αυτήν 
την απάντηση και να αξιολογήσει εάν χρειάζονται διαλείµµατα ή ακόµα και άλλο ραντεβού 
σε διαφορετική στιγµή, καθώς µερικοί άνθρωποι µπορεί να συγκλονιστούν. Σε αυτό το 
στάδιο, ο πάροχος υγειονοµικής περίθαλψης µπορεί να αξιολογήσει εάν µπορεί να είναι 
απαραίτητο να εµπλακούν φροντιστές ή άλλοι επαγγελµατίες.



PEWTER Πρωτόκολλο - Βήματα

Ανασύνταξη - αυτό είναι το τελικό στάδιο του Πρωτοκόλλου PEWTER και περιλαµβάνει τη 
βοήθεια του ασθενούς να καθορίσει τα Βήµατα που πρέπει να πάρει στη συνέχεια. Εκτός 
από τις θεραπευτικές κατευθυντήριες γραµµές, ο πάροχος υγειονοµικής περίθαλψης θα 
πρέπει να κατευθύνει τον ασθενή σε κατάλληλους πόρους, οµάδες υποστήριξης ή 
πρόσθετες υπηρεσίες που µπορεί να είναι χρήσιµες για τη διαχείριση της κατάστασης. 
Είναι σηµαντικό να παρουσιάζετε τις πληροφορίες µε τρόπο που να προσφέρει ελπίδα 
χωρίς να είναι µη ρεαλιστικός. Σε λιγότερο αρνητικά σενάρια, αυτό µπορεί να είναι ελπίδα 
για θεραπεία, ελπίδα ότι η ποιότητα ζωής δεν θα αλλάξει ή ότι η πρόγνωση δεν περιορίζει 
τη ζωή. Ωστόσο, σε ορισµένα πλαίσια, η ελπίδα µπορεί να µην είναι προφανής και 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο µε τον οποίο συζητούνται τα πράγµατα. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να προσφερθεί ελπίδα όσον αφορά την ελπίδα για 
υποστήριξη, την ελπίδα για συνεχείς σχέσεις µε την οµάδα υγειονοµικής περίθαλψης 
κ.λπ.



KAYE Πρωτόκολλο

Αυτό το µοντέλο 10 βηµάτων αναπτύχθηκε από τον Peter Kaye και είναι ένα σύνολο 
προτάσεων για την επικοινωνία κακών ειδήσεων. Η κεντρική ιδέα αυτού του µοντέλου είναι η 

σηµασία της παρεµβολής γεγονότων µε ερωτήσεις σχετικά µε τα συναισθήµατα.
Σε αντίθεση µε τα µοντέλα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, αυτό το µοντέλο δεν είναι µια 
µνηµονική προσέγγιση, αλλά µάλλον µια προσέγγιση εστιασµένη στην εργασία στα Βήµατα 

που θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε κακή συνάντηση επικοινωνίας ειδήσεων. 



KAYE Πρωτόκολλο - Βήματα

Προετοιµασία - αυτό το στάδιο περιλαµβάνει τη γνώση και την κατανόηση όλων των 
πληροφοριών σχετικά µε τον ασθενή και ποιος θέλει να παρουσιάσει για συζήτηση. Αυτό 
το βήµα περιλαµβάνει επίσης την προετοιµασία ενός κατάλληλου φυσικού περιβάλλοντος 
που είναι ιδιωτικό και στο οποίο υπάρχουν αρκετές άνετες καρέκλες για όλους τους 
παρόντες. Αυτό το βήµα εισάγει επίσης τον πάροχο υγειονοµικής περίθαλψης (εάν αυτή 
είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται)



KAYE Πρωτόκολλο - Βήματα

Τι γνωρίζει ο ασθενής; - αυτό το στάδιο περιλαµβάνει την ανακάλυψη του τρόπου µε τον 
οποίο ο ασθενής αντιλαµβάνεται την κατάσταση και τα γεγονότα. Αυτή είναι η στιγµή να 
ζητήσετε µια αφήγηση των γεγονότων από τον ασθενή ή την οικογένεια. Προσπαθήστε να 
χρησιµοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερες ανοιχτές ερωτήσεις, όπως "Πώς 
ξεκίνησαν όλα;"



KAYE Πρωτόκολλο - Βήματα

Περισσότερες πληροφορίες ήθελαν - σε αυτό το στάδιο, ο πάροχος υγειονοµικής 
περίθαλψης µπορεί να αξιολογήσει πόσες πληροφορίες θέλει ο ασθενής εκείνη τη στιγµή. 
Αυτό µπορεί να γίνει ακολουθώντας µη λεκτικές ενδείξεις καθώς και κάνοντας ερωτήσεις 
βαθµονόµησης όπως "Θα θέλατε να εξηγήσω περισσότερα σχετικά µε αυτό;"



KAYE Πρωτόκολλο - Βήματα

Δώστε µια προειδοποίηση - αυτό είναι το στάδιο που σας επιτρέπει να προετοιµάσετε 
τον ασθενή για τα νέα που πρόκειται να λάβει. Αυτό γίνεται δίνοντας µια προειδοποιητική 
δήλωση όπως "Φοβάµαι ότι είναι σοβαρό" ή "Φοβάµαι ότι έχω κάποια δύσκολα νέα να 
συζητήσω". Είναι σηµαντικό να επιτρέπετε πάντα µια παύση για να αντιδράσει ο 
ασθενής.



KAYE Πρωτόκολλο - Βήματα

Επιτρέψτε την άρνηση - σε αυτό το στάδιο πρέπει να επιτρέψετε στον ασθενή να ελέγξει 
την ποσότητα των πληροφοριών που λαµβάνει. Για ορισµένα άτοµα η άρνηση είναι ένας 
αµυντικός µηχανισµός.



KAYE Πρωτόκολλο - Βήματα

Εξηγήστε εάν σας ζητηθεί - Είναι σηµαντικό να παρέχετε αναλυτικές εξηγήσεις όταν σας 
ζητηθεί. Πρέπει να γεφυρώσετε το κενό πληροφοριών µε σηµαντικό και ενσυναισθητικό
τρόπο, συχνά µετά από τέτοιες συνοµιλίες, ο τρόπος µε τον οποίο δόθηκαν οι εξηγήσεις 
θυµάται καλύτερα από τις ίδιες τις λεπτοµέρειες.



KAYE Πρωτόκολλο - Βήματα

Ακούστε τις ανησυχίες - σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να ρωτήσετε τον ασθενή για τα 
συναισθήµατα και τις σκέψεις του και να τους δώσετε χώρο να ανταποκριθούν, κάνοντάς 
τους παράλληλα να αισθάνονται άνετα να εκφράσουν πώς αισθάνονται. Μπορείτε να 
κάνετε ερωτήσεις όπως "Ποιες είναι οι ανησυχίες σας αυτή τη στιγµή;".



KAYE Πρωτόκολλο - Βήματα

Ενθαρρύνετε την ενηµέρωση και την έκφραση των συναισθηµάτων και αναγνωρίστε τα -
αυτό το στάδιο είναι εξαιρετικά σηµαντικό για τον ασθενή, καθώς µπορείτε να µεταφέρετε 
την προσοχή και την εκτίµηση για τον ασθενή και την κατάστασή του. Μπορείτε να τους 
κάνετε να αισθάνονται ότι ακούγονται και κατανοούνται χωρίς κρίση.



KAYE Πρωτόκολλο - Βήματα

Περίληψη και σχέδιο - αυτό είναι το στάδιο όπου θα πρέπει να συνοψιστούν και να 
αντιµετωπιστούν όλες οι ανησυχίες, θα πρέπει να παρουσιαστεί και να εξηγηθεί το σχέδιο 
θεραπείας ή διαχείρισης της νόσου, καθώς και το στάδιο όπου µπορεί να ενθαρρυνθεί η 
ελπίδα.



KAYE Πρωτόκολλο - Βήματα

Διαθεσιµότητα παράστασης - αυτό το στάδιο περιλαµβάνει την αναγνώριση ότι οι 
µελλοντικές ανάγκες και ανησυχίες µπορεί να αλλάξουν και την προσφορά 
διαθεσιµότητας για οποιαδήποτε µελλοντική επικοινωνία και βοήθεια στον ασθενή και την 
οικογένεια.



Μετάδοση κακών ειδήσεων μέσω τηλεφώνου

Είναι σηµαντικό για έναν πάροχο υγειονοµικής περίθαλψης να είναι προετοιµασµένος για 
τέτοιες καταστάσεις ακολουθώντας µια σειρά από Βήµατα για να διευκολύνει την 

αποτελεσµατική επικοινωνία.



Μετάδοση κακών ειδήσεων μέσω
τηλεφώνου - Βήματα

Prepare for the phone call in the same way you would if you were meeting face to face. Make 
sure you know all the details and have chosen an environment where the phone conversation 
can take place in privacy and with as few distractions as possible (do it from your private office 
rather than the hospital reception or triage area). It is also important to check that the person 
receiving the call is in the right environment to discuss such news.



Μετάδοση κακών ειδήσεων μέσω
τηλεφώνου - Βήματα

Επιβεβαιώστε την ταυτότητα και τη σχέση του καλούντος µε τον ασθενή και βεβαιωθείτε ότι 
παρουσιάζετε τον εαυτό σας και το ρόλο σας σε σχέση µε τον ασθενή.



Μετάδοση κακών ειδήσεων μέσω
τηλεφώνου - Βήματα

Προειδοποιήστε τον ασθενή ή τον φροντιστή και βεβαιωθείτε ότι έχετε σταµατήσει πριν 
παραδώσετε τα κακά νέα. Χρησιµοποιήστε δοµές όπως "Φοβάµαι ότι τηλεφωνώ µε κάποια κακά 
νέα" ή "Μακάρι να είχα καλύτερα νέα να σας δώσω σήµερα" ή "Λυπάµαι, µακάρι να µην 
χρειαζόταν να σας δώσω τέτοιου είδους νέα σήµερα". Σε αυτό το σηµείο, µπορείτε να προτείνετε 
στο άτοµο να καθίσει για τη συνοµιλία.



Μετάδοση κακών ειδήσεων μέσω
τηλεφώνου - Βήματα

Εάν κάποιος άλλος είναι παρών µε τον καλούντα, προσφερθείτε να µιλήσετε και µαζί του ή να 
προσφέρετε να καλέσετε ένα άλλο άτοµο που µπορεί να ανησυχεί για την κατάσταση. Σε αυτήν 
την περίπτωση, είναι σηµαντικό να επαναλάβετε ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες σε όλους τους 
καλούντες για να επιβεβαιώσετε το µήνυµα.



Μετάδοση κακών ειδήσεων μέσω
τηλεφώνου - Βήματα

Μην τερµατίσετε την τηλεφωνική συνοµιλία πριν το άλλο άτοµο 
δηλώσει ότι είναι έτοιµο να την τερµατίσει.



Μετάδοση κακών ειδήσεων μέσω
τηλεφώνου - Βήματα

Βεβαιωθείτε ότι το άτοµο που λαµβάνει τα κακά νέα έχει άµεσα 
στοιχεία επικοινωνίας για εσάς ή έναν συνάδελφο που εµπλέκεται 
στην κατάσταση.



Μετάδοση κακών ειδήσεων μέσω
τηλεφώνου - Βήματα

Μετά τη λήξη της τηλεφωνικής κλήσης, φροντίστε να 
ενηµερώσετε το προσωπικό υποδοχής και ασφάλειας για την 
κατάσταση και ότι η οικογένεια πρέπει να φτάσει.



Μετάδοση κακών ειδήσεων μέσω
τηλεφώνου - Βήματα

Εάν είναι δυνατόν, προσπαθήστε να διασφαλίσετε ότι η 
οικογένεια θα ικανοποιηθεί από ένα µέλος του προσωπικού κατά 
την άφιξη και θα του προσφερθεί υποστήριξη (διατυπώσεις, 
έγγραφα κ.λπ.).



Αύξηση των πιθανοτήτων ασφάλειας
LEAP Πρωτόκολλο

Μία από τις βασικές τεχνικές που είναι χρήσιµες σε καταστάσεις υψηλής έντασης είναι 
το Πρωτόκολλο LEAP. Το Mnemonics σηµαίνει Ακρόαση, Ενσυναίσθηση, Συµφωνία 
και Συνεργασία. Καθοδηγώντας τη λεκτική ανταλλαγή και παρέµβαση, αυτό το 

Πρωτόκολλο είναι χρήσιµο όταν ασχολείστε µε ασθενείς που βιώνουν συναισθηµατικές 
κρίσεις Αυτό το πλαίσιο σας επιτρέπει να ορίσετε όρια και να προσδιορίσετε τις 

συνέπειες χωρίς να απειλείτε τον ασθενή. 
Παράδειγµα φράσης: "Η συµπεριφορά σας δυσκολεύει να σας βοηθήσει. Θα ήθελα να 

ηρεµήσετε για να µπορέσουµε να εργαστούµε για να σας κάνουµε να νιώσετε 
καλύτερα / και να κάνετε τον πόνο να σταµατήσει / κλπ.)"



LEAP Πρωτόκολλο

Λεκτική παρέµβαση και καθορισµός ορίων - εάν ένας ασθενής έχει θυµωµένα 
σχόλια, µπορείτε να επισηµάνετε τη συµπεριφορά και πώς εµποδίζει την 

ικανότητά σας να παρέχετε την κατάλληλη φροντίδα. Φροντίστε να επιτρέψετε 
στον ασθενή ένα διάλειµµα για να ηρεµήσει.



LEAP Πρωτόκολλο

Προσπαθήστε πάντα να διατηρείτε µια ήρεµη στάση και να επικοινωνείτε µε ουδέτερη 
φωνή, χρησιµοποιώντας απλή γλώσσα. Προσπαθήστε να αποφύγετε τις διαφωνίες και 

τις διαψεύσεις.



LEAP Πρωτόκολλο

Αποφύγετε την έντονη επαφή µε τα µάτια, καθώς αυτό µπορεί να θεωρηθεί απειλητικό 
και συγκρουσιακό.



LEAP Πρωτόκολλο

Προσπαθήστε να κρατήσετε επαρκή και επαρκή χώρο ανάµεσα σε εσάς και τον 
ασθενή. Αυτό µειώνει την αντιληπτή απειλή ενώ αυξάνει την ικανότητα διατήρησης της 

σωµατικής ασφάλειας ή εξόδου από την περιοχή.



LEAP Πρωτόκολλο

Πάντα να επικυρώνετε τις ανησυχίες του ασθενούς και να αναγνωρίζετε την άποψή 
του, καθώς αυτό µπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιµο όταν πρόκειται για την ηρεµία και 
την ανάκτηση του ελέγχου συµπεριφοράς. Αυτό περιλαµβάνει τη διατήρηση της 

προσοχής σας σε αυτό που λέει ο ασθενής και την αντανάκλαση της ανησυχίας του µε 
παρεµβάσεις όπως "Μπορώ να δω ότι είστε θυµωµένοι", "Μπορώ να δω ότι είστε 

απογοητευµένοι επειδή αισθάνεστε ότι κανείς δεν σας βοηθά".



LEAP Πρωτόκολλο

Η επικύρωση των ανησυχιών και των συναισθηµάτων του ασθενούς αυξάνει την 
ικανότητά του να εµπιστεύεται, να χτίζει σχέσεις και ακόµη και να σχηµατίζει µια 
συµµαχία που τελικά έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα επίλυσης της 

κατάστασης και αύξησης της ασφάλειας για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Η επικύρωση 
και η εξοµάλυνση συναισθηµάτων και ανησυχιών µπορεί να γίνει λέγοντας πράγµατα 
όπως "µπορώ να καταλάβω τι περνάς", "Είναι πολύ τροµακτικό να είσαι εδώ µε τόσους 
πολλούς ανθρώπους που δεν γνωρίζεις", "Αυτή η εµπειρία είναι πολύ δύσκολη και το 

καταλαβαίνω αυτό" , κλπ.



Αύξηση των πιθανοτήτων ασφάλειας
Defusing techniques

Οι ασθενείς και οι φροντιστές τους µπορεί να βιώσουν και να παρουσιάσουν δύσκολες 
συµπεριφορές που προκαλούνται από χρόνιο και συναισθηµατικό πόνο, απώλεια, 
φόβο, απόσυρση ή εθισµό κ.λπ. Αυτές οι καταστάσεις µπορούν όχι µόνο να γίνουν 
εξαιρετικά δυσάρεστες για τους παρόχους υγειονοµικής περίθαλψης και τους ίδιους 

τους ασθενείς, αλλά µπορούν επίσης να γίνουν επικίνδυνες. 



DIX & PAGE Πρωτόκολλο

Το Dix and Page είναι ένα κυκλικό µοντέλο που περιλαµβάνει τρία στοιχεία που είναι 
αλληλεξαρτώµενα: αξιολόγηση, επικοινωνία και τακτική. (ΠΡΑΞΗ) Η κυκλική πτυχή 
αναφέρεται στο γεγονός ότι κάθε στοιχείο πρέπει να επανεξετάζεται συνεχώς κατά την 

εφαρµογή της µεθόδου.



DIX & PAGE Πρωτόκολλο - Αξιολόγηση

Μοντέλο εξέλιξης πέντε παραγόντων ως σηµείο αναφοράς για την αξιολόγηση της 
συµπεριφοράς ενός ασθενούς ή φροντιστή:
Κατάσταση - αναφέρεται στα στοιχεία στα οποία επικεντρώνεται ο ασθενής ή ο 
συγγενής λίγο πριν από την επίδειξη επιθετικής συµπεριφοράς
Αξιολόγηση - αναφέρεται στην κατανόηση της κατάστασης από τον ασθενή ή τον 
συγγενή του
Θυµός - αναφέρεται στη συναισθηµατική αντίδραση στην κατάσταση
Αναστολή - αναφέρεται στη στάση του ασθενούς ή του συγγενή και στη γενική 
ικανότητα διαχείρισης της επιθετικότητας
Επιθετικότητα - αναφέρεται στο πραγµατικό αποτέλεσµα συµπεριφοράς



DIX & PAGE Πρωτόκολλο - Επικοινωνία

Οι αρχές που υποστηρίζει το µοντέλο σχετίζονται τόσο µε τη λεκτική όσο και µε τη µη 
λεκτική επικοινωνία και περιλαµβάνουν:
Διατήρηση µιας µη επιθετικής στάσης του σώµατος
Αποφυγή σωµατικής επαφής µε τον ασθενή (ακόµη και αν προορίζεται ως 
καταπραϋντικό ή απαλό άγγιγµα)
Αποφυγή της χρήσης ορολογίας
Αποφεύγοντας τη σύγκριση - "Δεν δηµιουργώ σύγκρουση, γιατί δεν µπορείτε να είστε 
οι ίδιοι..."
Εφιστώντας την προσοχή στον αντίκτυπο της συµπεριφοράς του ασθενούς ή του 
φροντιστή



DIX & PAGE Πρωτόκολλο - Τακτική

Το Πρωτόκολλο προτείνει αφηρηµένα µοντέλα που έχουν σχεδιαστεί για να 
αναδηµιουργήσουν τη σχέση µεταξύ του παρόχου υγειονοµικής περίθαλψης και του 
ασθενούς ή του φροντιστή, αντί για µια συγκεκριµένη τεχνική προσέγγιση. 
Τα µοντέλα περιλαµβάνουν:
κύκλος στάσης και συµπεριφοράς
Η εξίσωση win-lose
επίλυση συγκρούσεων
στοίχιση στόχων
συναλλακτική ανάλυση



TURNBULL et al Πρωτόκολλο.
Χαρακτηρίζεται από την ιδέα ότι δεν υπάρχει ενιαία σειρά χρήσης και δίνει έµφαση 
στην ευελιξία. 
Το πλαίσιο περιλαµβάνει 10 µαθησιακούς στόχους:
νοµικά ζητήµατα (όπως τα δικαιώµατα περιορισµού)
θεωρίες επιθετικότητας
ωθήσεις επιθετικότητας
εκτονώνοντας τις δεξιότητες
σεβασµός στον ασθενή
βασικός έλεγχος και συγκράτηση (όπως συγκράτηση καρπού, αγκαλιά αρκούδας 
κ.λπ.)
προηγµένος έλεγχος και συγκράτηση (όπως συγκράτηση, µετεγκατάσταση κ.λπ.)
ενσωµάτωση της απελευθέρωσης, του ελέγχου και της συγκράτησης
πρακτικές οδηγίες
αναφορά περιστατικών



TURNBULL et al Πρωτόκολλο.

Physical restraint techniques , as part of the defusing frameworks, are 
useful and necessary in that such knowledge can limit the misuse of 
potentially injurious/fatal techniques. However, such techniques should 
only be used to prevent immediate physical harm to medical personnel or 
the patient themselves. The implications of such techniques highlight why 
defusing skills are extremely important to prevent the requirement for 
physical restraint in the first place.



TURNBULL et al Πρωτόκολλο.

Το Πρωτόκολλο περιγράφει επτά σηµαντικές δεξιότητες για λεκτική και µη 
λεκτική αντίδραση στην επιθετικότητα: 
- απευθυνθείτε σε συνοµηλίκους για βοήθεια
- να κάνετε ερωτήσεις σχετικά µε τα συναισθήµατα του ασθενούς / 
συγγενή
- να δώσει σαφείς οδηγίες
- διατήρηση φιλικής επαφής µε τα µάτια και µη απειλητική στάση του 
σώµατος
- να είστε προσωπικοί και να µπορείτε να διαχωρίσετε τον εαυτό σας από 
το "σύστηµα" 
- δείχνουν συµµετοχή
- επιδεικνύουν ενσυναίσθηση που ταιριάζει µε τη διάθεση του ασθενούς/ 
συγγενή



Αύξηση των πιθανοτήτων ασφάλειας
SAFEWARDS Πρωτόκολλο

Σε αντίθεση µε άλλα πλαίσια αποκλιµάκωσης, το πλαίσιο Safewards δεν ξεκινά από 
το πρώτο σηµάδι επιθετικότητας, αλλά µάλλον περιλαµβάνει την κατανόηση των 

πηγών δυσφορίας του ασθενούς ή του συγγενή καθ 'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
αποκλιµάκωσης. Αυτή η δοµή δίνει στο πλαίσιο µια ευρεία και γενική άποψη και σε 
αντίθεση µε άλλα µοντέλα που επικεντρώνονται στην αλληλεπίδραση µεταξύ του 
παρόχου υγειονοµικής περίθαλψης και του ασθενούς ή του συγγενή, το µοντέλο 

Safewards εξετάζει ολόκληρο το οικοσύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης.



SAFEWARDS Πρωτόκολλο

Τα στοιχεία του µοντέλου είναι:
Οικιακοί τοµείς - στοιχεία τόπου που µπορούν να οδηγήσουν σε σύγκρουση. Τα στοιχεία 
αυτά είναι ενσωµατωµένα στο νοσοκοµειακό περιβάλλον και είναι αµετάβλητα. 
Μπορούν να χωριστούν σε έξι γενικές κατηγορίες:
- κοινότητα ασθενών (αλληλεπίδραση ασθενούς-ασθενούς)
- χαρακτηριστικά ασθενών (συµπτώµατα και δηµογραφικά στοιχεία)
- κανονιστικό πλαίσιο (νοµικό πλαίσιο και νοσοκοµειακή πολιτική)
- οµάδα προσωπικού (πώς το προσωπικό διαχειρίζεται τα συναισθήµατα και 
αλληλεπιδρά)
- φυσικό περιβάλλον (νοσοκοµειακή διάταξη και άνεση)
- έξω από το νοσοκοµειακό περιβάλλον (πώς είναι η οικογένεια και η κοινότητα του 
ασθενούς έξω από το νοσοκοµείο).



SAFEWARDS Πρωτόκολλο -
Areas of origin

Στοιχεία του τόπου που µπορούν να οδηγήσουν σε σύγκρουση. Αυτά τα στοιχεία είναι 
ενσωµατωµένα στο νοσοκοµειακό περιβάλλον και είναι συχνά αµετάβλητα. 
Μπορούν να χωριστούν σε έξι γενικές κατηγορίες:
- κοινότητα ασθενών (αλληλεπίδραση ασθενούς-ασθενούς)
- χαρακτηριστικά ασθενών (συµπτώµατα και δηµογραφικά στοιχεία)
- κανονιστικό πλαίσιο (νοµικό πλαίσιο και νοσοκοµειακή πολιτική)
- οµάδα προσωπικού (πώς το προσωπικό διαχειρίζεται τα συναισθήµατα και 
αλληλεπιδρά)
- φυσικό περιβάλλον (νοσοκοµειακή διάταξη και άνεση)
- έξω από το νοσοκοµειακό περιβάλλον (πώς είναι η οικογένεια και η κοινότητα του 
ασθενούς έξω από το νοσοκοµείο).



SAFEWARDS Πρωτόκολλο -
Conflict initiation points 

Καταστάσεις όπου η επιθετικότητα θα µπορούσε να συµβεί ως αποτέλεσµα ενός 
από τους τοµείς προέλευσης.



SAFEWARDS Πρωτόκολλο -
Τροποποιητές για ασθενείς

Οι τρόποι µε τους οποίους οι ασθενείς αλληλεπιδρούν µεταξύ τους.



SAFEWARDS Πρωτόκολλο -
Τροποποιητές προσωπικού

Ο τρόπος µε τον οποίο το προσωπικό διαχειρίζεται τους ασθενείς ή το περιβάλλον για τη 
µείωση των συγκρούσεων.



SAFEWARDS Πρωτόκολλο -
Σύγκρουση

Κάθε συµπεριφορά ασθενούς που απειλεί τη δική του ασφάλεια ή την ασφάλεια των 
άλλων.



SAFEWARDS Πρωτόκολλο -
Απομόνωση

Τρόποι µε τους οποίους το προσωπικό διαχειρίζεται τις συγκρούσεις π.χ. φαρµακευτική 
αγωγή, αποµόνωση, αυτοσυγκράτηση κ.λπ.



Πρακτικές συμβουλές για την
εκτόνωση τεταμένων

καταστάσεων



Μην κρίνετε ή απορρίπτετε τα συναισθήµατα και τις 
σκέψεις του ασθενούς ή του συγγενή που έχει ανάγκη. 
Να θυµάστε πάντα ότι, είτε είναι δικαιολογηµένο είτε 
όχι, αυτό που αισθάνεται ο ασθενής είναι πραγµατικό. 
Να έχουν σεβασµό και κατανόηση για αυτούς και να 
θεωρούν ότι αυτό που βιώνουν µπορεί να είναι το πιο 
σηµαντικό πράγµα στη ζωή τους εκείνη τη στιγµή.

Μην κρίνετε



Δώστε προσοχή στη θέση και την εγγύτητά σας όταν 
επικοινωνείτε µε έναν ασθενή ή συγγενή που βρίσκεται σε 
κίνδυνο. Ο σεβασµός του σωστού προσωπικού χώρου όχι 

µόνο σας κρατά ασφαλείς, αλλά δείχνει επίσης σεβασµό και 
τείνει να µειώσει το άγχος ενός ατόµου. Εάν υπάρχουν λόγοι 
που σας ωθούν να εισέλθετε στον προσωπικό χώρο κάποιου, 
εξηγήστε γιατί το κάνετε για να αποφύγετε τη σύγχυση και τον 

φόβο.

Να έχετε επίγνωση του προσωπικού χώρου



In general, when a person is in distress, they tend to 
hear less of what you say verbally and react more to 
nonverbal communication. Keep your tone and body 
language neutral and pay attention to gestures, facial 

expressions and movements

Να έχετε επίγνωση των μη λεκτικών πτυχών



Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε ότι δεν µπορούµε να 
ελέγξουµε τη συµπεριφορά κάποιου άλλου, αλλά ο 
τρόπος µε τον οποίο ανταποκρινόµαστε σε αυτήν 

καθορίζει εάν η κατάσταση εκτονώνεται ή κλιµακώνεται. 
Διατηρήστε την ψυχραιµία σας, παραµείνετε λογικοί και 

επαγγελµατίες. 
Σκεφτείτε θετικά: «Ξέρω τι να κάνω σε αυτήν την 

κατάσταση», «είµαι εξοπλισµένος για να αντιµετωπίσω 
αυτήν την κατάσταση» κ.λπ..

Να έχετε επίγνωση των δικών σας
συναισθημάτων



Ενώ τα γεγονότα είναι εξαιρετικά σηµαντικά, σε καταστάσεις 
αγωνίας, τα συναισθήµατα βρίσκονται στην καρδιά του θέµατος. 
Είναι πολύ συνηθισµένο για τους ανθρώπους να δυσκολεύονται 
να προσδιορίσουν πώς αισθάνονται για το τι συµβαίνει. Είναι 
σηµαντικό να ακούτε ενεργά για να κατανοήσετε την πραγµατική 

έννοια του οµιλητή. Αναγνωρίστε και υποστηρίξτε το πώς 
αισθάνονται οι ασθενείς και οι συγγενείς τους. Λέγοντας πράγµατα 
όπως «καταλαβαίνω, αυτό πρέπει να είναι τροµακτικό» ή «µπορώ 
να φανταστώ ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο για εσάς» κ.λπ., θα 
δείξετε στον ασθενή ή τον συγγενή που βρίσκεται σε κίνδυνο ότι 

καταλαβαίνετε τι συµβαίνει και ότι νοιάζεστε.

Τα συναισθήματα είναι σημαντικά



Όταν ένας ταλαιπωρηµένος συνοµιλητής 
προκαλεί εσάς ή την εξουσία σας, αγνοήστε 

την πρόκληση, αλλά όχι το άτοµο. 
Ανακατευθύνετε την προσοχή στα 

σηµαντικά ζητήµατα και επαναφέρετε τη 
συζήτηση σε αυτό που µπορεί να γίνει για 

την επίλυση του προβλήµατος.

Εκτονώστε τις προκλητικές ερωτήσεις



Η σιωπή µπορεί να δώσει σε ένα άτοµο 
που αντιµετωπίζει δυσκολίες την ευκαιρία 
να προβληµατιστεί και να καταλάβει τι 
συµβαίνει και τι να κάνει στη συνέχεια. 
Μπορεί επίσης να επιτρέψει τον 

κατάλληλο προβληµατισµό για τη λήψη 
αποφάσεων. Η µη παροχή χρόνου 
µπορεί να προκαλέσει αύξηση των 

επιπέδων άγχους καθώς ο ασθενής ή ο 
συγγενής µπορεί να αισθάνεται 

βιαστικός.

Επιτρέψτε τη σιωπή



Συχνά η βασική αιτία της 
επιθετικότητας και της ακινησίας 

κάποιου µπορεί να είναι το άγχος, ο 
φόβος, η κόπωση, η ασθένεια, η 
άγνοια ή µια προηγούµενη εµπειρία 
τραύµατος ή κακοποίησης. Η 
αναγνώριση του πόνου τους δεν 
δικαιολογεί ούτε δικαιολογεί την 
ανάρµοστη συµπεριφορά, αλλά 

µπορεί να σας βοηθήσει να 
επαναφέρετε την οπτική σας για την 
κατάσταση, ώστε να µπορείτε να την 
αντιµετωπίσετε αντικειµενικά και 

επαγγελµατικά. 

Δεν είναι προσωπικό



FLASHCARDS



Διάγραμμα ροής για την επικοινωνία κακών ειδήσεων



The SAVE model



Μοντέλο VIEW - Διερευνώντας την αντίληψη των ασθενών



ARIA model for dialogue



The ABCDE model



The BREAKS model



SPIKES Πρωτόκολλο

(Ρύθμιση) Περιβάλλον
Δημιουργήστε ένα δωμάτιο ή έναν ιδιωτικό χώρο. Προετοιμάστε τις χαρτοπετσέτες. Περιορίστε
τις διακοπές και ρυθμίστε τα ηλεκτρονικά σε αθόρυβη λειτουργία. Αφήστε τον ασθενή να ντυθεί
(εάν η συζήτηση πραγματοποιείται μετά από εξέταση). Διατηρήστε την επαφή με τα μάτια. 
Συμπεριλάβετε τους φροντιστές όπως επιθυμεί ο ασθενής. 
"Πριν εξετάσουμε τα αποτελέσματα, υπάρχει κάποιος άλλος που θα θέλατε να είναι εδώ;" 

«Είναι εντάξει αν κάθομαι στην άκρη του κρεβατιού σου;»
(Αντίληψη) Αντίληψη
Χρησιμοποιήστε ανοιχτές ερωτήσεις για να προσδιορίσετε την κατανόηση των ασθενών. 
Διορθώστε την παραπληροφόρηση και τις παρεξηγήσεις. Προσδιορίστε την επιθυμία, τις μη
ρεαλιστικές προσδοκίες και την άρνηση. 
«Όταν ένιωσες το εξόγκωμα στο στήθος σου, ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη;» 

«Τι καταλαβαίνετε μέχρι στιγμής από τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας;



SPIKES Πρωτόκολλο

(Πρόσκληση) Πρόσκληση
Προσδιορίστε πόσες πληροφορίες και λεπτομέρειες θέλει ένας ασθενής. Ζητήστε άδεια για να
δώσετε αποτελέσματα, ώστε ο ασθενής να μπορεί να ελέγξει τη συνομιλία. Εάν ο ασθενής
αρνείται, προσφερθείτε να συναντηθείτε ξανά μαζί του στο μέλλον όταν αυτός ή αυτή είναι
έτοιμος (ή όταν η οικογένεια είναι διαθέσιμη). 
«Θα ήταν εντάξει να συζητήσουμε αυτά τα αποτελέσματα των δοκιμών τώρα;» "Είστε κάποιος
που του αρέσει να γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες ή θα προτιμούσατε να επικεντρωθώ στο πιο
σημαντικό αποτέλεσμα;"
(Γνώση) Γνώση
Συνοψίστε τα γεγονότα που οδηγούν σε αυτό το σημείο. Προσφέρετε μια προειδοποιητική
δήλωση για να μειώσετε το σοκ και να διευκολύνετε την κατανόηση (αν και ορισμένες μελέτες
δείχνουν ότι δεν προτιμούν όλοι οι ασθενείς να λαμβάνουν προειδοποίηση.) Χρησιμοποιήστε
απλούς όρους και αποφύγετε την ορολογία. Κάντε συχνά παύση για να επιβεβαιώσετε την
κατανόηση.
«Πριν φτάσουμε στα αποτελέσματα, θα ήθελα να συνοψίσω, ώστε να είμαστε όλοι στην ίδια
σελίδα». «Δυστυχώς, τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι χειρότερα από ό,τι ήλπιζα αρχικά». 
«Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές πληροφορίες. τι ερωτήσεις έχεις μέχρι τώρα;»



SPIKES Πρωτόκολλο

(Συναισθήματα) Συναισθήματα
Σταματήστε και αντιμετωπίστε τα συναισθήματα καθώς προκύπτουν. Χρησιμοποιήστε
ενσυναισθητικές δηλώσεις για να επικυρώσετε το συναίσθημα του ασθενούς. Επικυρώστε τις
απαντήσεις για να βοηθήσετε τον ασθενή να συνειδητοποιήσει ότι τα συναισθήματά του είναι
σημαντικά. Κάντε διερευνητικές ερωτήσεις για να βοηθήσετε στην κατανόηση όταν τα
συναισθήματα είναι ασαφή.
«Συνειδητοποιώ ότι δεν είναι αυτή η είδηση που περιμένατε». 
«Ναι, μπορώ να καταλάβω γιατί ένιωθες έτσι». 
«Μπορείς να μου πεις περισσότερα για το τι σε προβληματίζει;»
(Στρατηγική και περίληψη) Στρατηγική και περίληψη
Συνοψίστε τις ειδήσεις για να τις κατανοήσετε ευκολότερα. Καθιερώστε ένα σχέδιο
παρακολούθησης (συστάσεις, περαιτέρω δοκιμές, επιλογές θεραπείας). Παρέχετε ένα μέσο
επικοινωνίας εάν προκύψουν πρόσθετες ερωτήσεις. Αποφύγετε να πείτε: «Δεν υπάρχει τίποτα
περισσότερο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς». Ακόμη και αν η πρόγνωση είναι κακή, 
καθορίστε και υποστηρίξτε τους στόχους του ασθενούς (π.χ. έλεγχος συμπτωμάτων, κοινωνική
υποστήριξη). 
«Ξέρω ότι όλα αυτά είναι τρομακτικά νέα και είμαι σίγουρος ότι θα σκεφτείτε πολλές άλλες
ερωτήσεις. Όταν το κάνετε, γράψτε τα και μπορούμε να τα αναθεωρήσουμε όταν συναντηθούμε
ξανά. «Ακόμα κι αν δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε τον καρκίνο σας, μπορούμε να σας δώσουμε
φάρμακα για να ελέγξετε τον πόνο σας και να μειώσετε την ενόχλησή σας».



NURSE model - Useful expressions 
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