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Kako se telefonski pogovor razlikuje od
pogovora „iz oči v oči“
• sogovornika ne moreta videti neverbalnega izražanja (pogled, izraz
na obrazu, kretnje, drža…)
kar bi sicer izrazili nebesedno, je
treba ubesediti
•govor mora biti jasen in razločen (slišanega ni mogoče dopolniti z
vidnim)
• velik problem za ljudi, ki slabo slišijo ali slabo obvladajo jezik
• problem zagotavljanja zaupnosti (na obeh straneh)
•problemi istovetnosti (in nevarnost komuniciranja preko nekoga
tretjega)
•velika prednost za vse okoliščine, ko je osebni dostop do
zdravstvene ustanove otežen
• obe strani prihranita čas

Še bolj kot pri pogovoru iz oči v oči je
pomembno besedno izražanje empatije.
• Poudarjeno je treba izraziti, da pri pogovoru ne gre le za izpolnjevanje
naloge, za doseganje nekega določenega cilja, ampak, da vam je v
resnici mar za pacienta kot osebo
• Odprta vprašanja
• Ne prekinjati pripovedi
• Veščine aktivnega in reflektivnega poslušanja: reflektiranje
povzemanje
parafraziranje
• Izražanje zanimanja za pacientov zorni kot in čustva (pozornost
posvetiti prikritim iztočnicam, ki nakazujejo skrbi, strah, dvome…)
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TIŠINA je pri pogovorih iz oči v oči lahko zelo pomemben del
pogovora (besede nadomesti in nadgradi nebesedno
sporazumevanje).
Pri pogovorih po telefonu je pa tišina zelo mučna.
Pomembno je najti ravnovesje med tem, da sogovorniku
pustimo čas za razmislek (ne priganjamo) in tem, da je treba
tišino zapolniti z odzivi na povedano. Pogosto ni enostavno!
Nevarnost, da sogovornik dobi občutek, da ga ne poslušamo.

Če je dela s telefoniranjem veliko, je
priporočljivo uporabljati slušalke in
mikrofon – tako ostanejo roke
proste za vnašanje podatkov,
zapiske, pripravo dokumentov…
Priporočljivo je, da se za izčrpnejše
posvetovanje po telefonu pacient
naroči – kot bi se naročil za dejanski
obisk.
Ob naročilu je dobro opozoriti, da je
treba za pogovor zagotoviti
zasebnost, si vzeti čas in opozoriti
tudi na to, kaj naj ima pacient pri
tem pri sebi – na primer Svitov
vprašalnik pred kolonoskopijo.
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Za uspešen posvet po telefonu ali video zvezi
je zelo pomemben načrt pogovora
• S kom se boste pogovarjali
• Kakšne so okoliščine – ali je pacient klical vas, ali boste vi
klicali pacienta, ki tega morda ne pričakuje; ali je pogovor
vnaprej dogovorjen; ali je pacient že navajen posvetovanja na
daljavo…
• Kaj so vaši cilji pogovora – o dejanskem poteku se bo treba
dogovoriti s pacientom
• Če ima pacient dodatne obširnejše teme, ki jih želi nasloviti, je
dobro predlagati še en pogovor

Priprava na pogovor
• Posvetovanja po telefonu ali internetu so
naporna. Med enim in drugim posvetom si
vzemite čas, da se pripravite na nov pogovor.
• Preglejte, kaj že veste o naslednjem pacientu
in kaj ste si zastavili kot cilje pogovora. Šele
potem vzpostavite zvezo.
• Preverite, če je vse v redu v okolju – ni hrupa,
motenj, preverite vidno polje kamere, če gre
za video posvet in preverite svoj videz
• Če je le mogoče, uporabljajte slušalje in
mikrofon, tudi če telefonirate
TUDI ČE TELEFONIRATE, JE TELESNADRŽA
POMEMBNA!
Sedite sproščeno in tako, da je omogočeno
lahko dihanje.
Obnašajte se, kakor da ste iz oči v oči s
sogovornikom. Telesna govorica, tudi smehljaji
ali grimase, vplivajo na to, kako se pogovarjate.
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Osnovna shema pogovora po modelu Calgary‐Cambridge

Calgary‐Cambridge model pogovora vsebuje
tudi prvine motivacijskega pogovora
• Sodelovanje med zdravstvenim strokovnjakom in uporabnikom
zdravstvenih storitev (k reševanju zdravja bosta prispevala vsak svoj
delež)
• Zavezništvo – skupno določanje ciljev
• Podpora pri raziskovanju pacientovih razlogov za odločitve,
spremembe, ravnanja in tehtanju odločitev
• Skupno načrtovanje ukrepov
Zakaj? Ker se je v številnih raziskavah izkazalo, da tak način pogovora bistveno
izboljša adherenco s priporočili, pa tudi zadovoljstvo na obeh straneh.
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Uvod v pogovor
Pozdrav
Identifikacija pacienta

• “ Dober dan. Lahko prosim govorim z gospo Jano Novak?“
• „Pozdravljeni, gospa Novak. Prosim, zaradi potrditve vaše
istovetnosti mi povejte svoj datum rojstva in naslov“.
• „ Pri telefonu dr. Meden, zelo me veseli, da se slišiva.“

Predstavitev
Preverjanje okoliščin

•„Si lahko zdajle vzamete čas za malo daljši pogovor?
Ste v prostoru sami – je poskrbljeno, da bo najin pogovor
potekal v zasebnosti in bo zaupen?“
•

Pojasnilo klica

Privolitev v okvirni načrt
pogovora

„ Zelo pametno ste naredili, da sodelujete v programu Svit. V
vašem vzorcu blata so v laboratoriju odkrili kri. Zdaj se vam
najbrž porajajo številna vprašanja, zato je res dobro, da se
pogovoriva.“

• „Ker je bila v blatu odkrita kri, je zelo pomembno, da
ugotovimo, zakaj je do tega prišlo. Če ste za to, bi se
pogovorila najprej o tem, kaj so lahko razlogi in o preiskavi, ki
bo to pojasnila – potem pa bova videla, kako naprej. Vam tak
načrt pogovora ustreza?“

Najpomembnejša vprašanja, ki pomagajo razumeti uporabnikove predstave o zdravstvenem
stanju, težavah, njihovem vzroku in pričakovanih rešitvah (Kleinman, 1988), so naslednja:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaj je po vašem mnenju povzročilo težave?
Kdaj so se težave začele – in zakaj mislite, da so se začele takrat?
Kaj se vam dogaja?
Kakšne težave vam to povzroča?
Kaj menite, da je vzrok za to, kar se vam dogaja?
Kako hude so vaše težave?
Ali menite, da gre za kratkotrajno težavo – ali menite, da gre za trajne težave?
Kakšno zdravljenje pričakujete ?
Kakšne rezultate zdravljenja pričakujete?
Kaj vas najbolj ovira, kaj je za vas najtežje?
Kaj vas najbolj skrbi? Česa se najbolj bojite?
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Pojasnjevanje in načrtovanje
Kaj pacient že ve?
Kakšne izkušnje že ima?
Ali pozna koga, ki se je srečal z istimi težavami?
Od kod informacije, ki jim zaupa?
Kaj pacienta zanima?

Kaj naj pacient izve? Katera dejstva potrebuje?
Kaj naj razume?
Kaj naj si trajno zapomni?

Katere dvome, ovire in strahove je treba
nasloviti?

• Informacije organiziramo v
tematske „kupčke“
• Pri telefonskem pogovoru morajo
biti „kupčki informacij“ znatno
manjši, kot sicer – več sprotnega
preverjanja razumevanja
• Spodbudimo zapiske
najpomembnejših informacij
• Spodbudimo pogovor o dvomih,
ovirah…

Vsebinske napovedi in poudarki („signposting“)
„Najprej bi vam razložila, kako boste v lekarni dvignili zdravilo. Nato vam bom
razložila, kako jih je treba jemati, da bo učinek najboljši. Prav?„

Povzemanje po vsakem sklopu informacij – kaj je bistveno
Preverjanje razumevanja in pacientovega zornega kota
„Za vsak primer – da vam nisem pozabila kaj povedati – lahko prosim poveste,
kako boste jemali ta zdravila?“

Po telefonu se lahko zanašamo predvsem na to, kaj bo pacient povedal
(ne moremo opazovati neverbalnih reakcij na povedano.)
Spodbujanje vprašanj
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Skupno odločanje
Delite svoja razmišljanja s pacientom
(seveda v razumnem obsegu!).
V načrtovanje in odločitve vključujte
pacienta.
Skupaj raziskujte možnosti
Odkrito pojasnite pluse in minuse, kaj
pridobi in kaj tvega
Pogajajte se o načrtu
Preverite, kako pacient vidi načrt in kako je
razumel

„Zaenkrat vemo, da so v vašem blatu odkrili kri. Ne
vemo pa, zakaj se je kri pojavila – to je pa nujno treba
pojasniti. Za to, da bi ugotovili vzroke za kri v blatu, so
potrebne preiskave. Najboljše odgovore daje
kolonoskopija. Res bi rada, da bi opravili to preiskavo,
da vidimo, kaj se dogaja v vašem telesu.“
„Več možnosti je, kako lahko ukrepamo… Vam lahko
razložim, da se boste lažje odločili, kaj je najbolj
ustrezno za vas?“

„Kolonoskopija je res zelo natančna preiskava, ki bo
pojasnila vzroke za kri v blatu. Poleg tega pa bo lahko
zdravnik v primeru, da odkrije kakšen polip, tega takoj
tudi odstranil: Seveda gre za resno preiskavo in v
redkih primerih lahko pride tudi do zapletov.
Verjamem pa, da dobrobit te preiskave odtehta
morebitna tveganja.“
„Kako zdaj gledate na to, da bi šli na preiskavo?“

Zaključek
Pojasnite naslednje korake – kaj boste storili vi,
kaj bo storil pacient, kaj drugi zdravstveni delavci
(kaj lahko pacient pričakuje; o čem naj sporoča…)
Dogovor o ravnanju v primeru nuje (akutnega
poslabšanja, zagat pri izvajanju dogovorjenega…)
Varnostna vprašanja in morebiten dogovor za
dodatno posvetovanje
Vzpodbuda pacientu, da povzame, kaj sta se
dogovorila
Slovo z dobrimi željami
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82% prebivalcev Slovenije v starosti od 16
do 74 let ima svoj profil na vsaj enem
družbenem omrežju, to je nekaj čez 1,25
milijona vseh prebivalcev v Sloveniji
(približno 6 od 10 prebivalcev). Še
malenkost več jih uporablja storitve
klepeta.

Uporaba družbenih omrežij
in storitev klepeta v Sloveniji
2018 – 2019

Po lastni oceni v povprečju na družbenih
omrežjih preživijo vsaj eno uro na dan – to
je najpogostejši odgovor, medtem ko je
aritmetična sredina nekaj čez 80 minut,
torej dobro uro in 20 minut dnevno.

Valicon, 9. 1. 2020

• Največ uporabnikov ima Facebook –skoraj milijon
p.rebivalcev Slovenije ima svoj profil na tem
omrežju.

Uporaba družbenih omrežij
in storitev klepeta v Sloveniji
2018 – 2019
Valicon, 9. 1. 2020

• Vsa omrežja se še naprej širijo. Najhitreje raste
omrežje Instagram, na katerem ima svoj profil
450.000 prebivalcev Slovenije, v letu 2018 pa je
bilo takšnih 397.000 (v letu 2016 več kot polovico
manj).
• Dnevno uporablja Facebook že blizu 800.000
prebivalcev, Instagram pa blizu 300.000 –ti dve
omrežji z naskokom vodita v številu dnevnih
uporabnikov. Twitterna tretjem mestu uporablja
dnevno „le“ nekaj čez 50.000 prebivalcev.
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FACEBOOK

INSTAGRAM
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.
Uporaba družbenih omrežij
in storitev klepeta v Sloveniji
2018 – 2019
Valicon, 9. 1. 2020

61 let in več
41 do 60 let
25 do 40 let
mlajši od 25 let

Prednosti videoposveta
• Sogovornika se tudi vidita – pomembna je govorica telesa, kretnje, mimika
• Video omogoča, da zdravstveni delavec
• tudi vidi, za kaj gre – v omejenem obsegu je mogoč pregled
• Video omogoča, da zdravstveni delavec bolje vodi uporabnika skozi postopke (na
daljavo je na primer mogoče videti, ali pacient pravilno izvaja vaje za fizioterapijo, ali
pravilno meri krvni tlak in podobno)
• Sproti je mogoče shranjevati slike in jih arhivirati
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• Omogoča sodelovanje tolmača v znakovni jezik ali drug jezik
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Slabosti uporabe videoposveta:
• Novost – vsi se moramo na tak način dela šele navaditi (zasebna uporaba ni isto, kot
profesionalna!)
• Vsi nimajo dostopa do potrebnih orodij (ne le pacienti – tudi zdravstveni delavci)
• Povečevanje neenakosti
• Potreba po prilagojenem usposabljanju in dodatnih veščinah
• Vprašanja zasebnosti in zaupnosti

Britanska pilotna faza uvajanja zdravstvenih posvetov preko Skype
platforme 2014:

SISTEMATIČNI ENOTNI VARNOSTNI PROTOKOL
Sistematično beleženje podatkov e‐zdravja
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• Prilagojen sistem naročanje na
pogovor
• Zloženka z jasnimi navodili za
paciente glede telefonskih in video
posvetovanj
• Jasna navodila na spletu
• Dovolj časa (tudi za tehnične zaplete)
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• Kamera naj bo vsaj za dolžino
roke oddaljena od obraza
• Kamera naj bo v višini oči – ko
govorimo, je najbolje gledati v
kamero (sogovornik bo imel
občutek očesnega stika)

Poskrbite za urejen videz (za brezhibno zdravstveno uniformo
ali sproščen poslovni oblačilni videz)
Imejte pri roki papirnat robček – popivnajte si obraz, da se ne bo
svetil (tudi, če ne uporabljate ličil)
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Zasebne oziroma tržno naravnane storitve posvetovanja z zdravniki na daljavo
so v razmahu tudi v Sloveniji
• Povečujejo se neenakosti
v dostopnosti do storitev
in neenakosti v zdravju
• Lahko se zgodi, da bodo
izbrani osebni zdravniki v
javnem zdravstvu izgubili
pregled nad tem, kaj se
dogaja z njihovimi
opredeljenimi pacienti

https://www.vzajemna.si/varuh‐zdravja/dr‐posvet‐zaseben‐kanal‐za‐posvet‐z‐zdravnikom
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