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Źródła: 



SPIKES 

• Setting,  

• Perception, 

• Information,  

• Knowledge,  

• Empathy,  

• Summarize. 



Setting  
 

 

Przygotuj się do rozmowy z rodziną, poprzez 
sprawdzenie dokumentacji, wyłączenie telefonu 
komórkowego i zapewnienie właściwego, 
intymnego miejsca do rozmowy. 



Perception 

 

Spytaj bliskich o ich wiedzę dotyczącą choroby i 
stanu pacjenta. Chodzi tu - oprócz określenia 
poziomu informacji, jakie otrzymali - także o 
ocenienie rozumienia całości zdarzenia, co 
umożliwia późniejsze dostosowanie kontaktu. 



Information 

 

Spytaj rodzinę, co chciałaby wiedzied, przekazuj 
informacje o zdarzeniach poprzedzających zły 
stan pacjenta. Jest to ważny element 
przygotowania do kolejnego, kluczowego etapu. 



Knowledge 

 

Podziel się z rodziną złą informacją, używaj 
prostego, dostosowanego do poziomu 
rozumienia rodziny, języka. Unikaj też używania 
żargonu medycznego 



Empathy 

 

 

Postaraj się w sposób adekwatny odpowiedzied 

na reakcje emocjonalne, które pojawiają się         

u członków rodziny. 



Summarize 

Podsumuj przekazane informacje tak, aby 
wszystko zostało prawidłowo zrozumiane. 
Poinformuj rodzinę także o dalszym 
postępowaniu i o możliwości kontaktu, jeśli taki 
byłby potrzebny. 



Prościej 

 

1. Przygotuj (Prepare). 

2. Przekaż informację (Share the information). 

3. Podążaj za rodziną (Follow-up) 



 



Skrócona procedura dla ZRM  

 



Wskazówki 

• Upewnij się co do tożsamości osoby, z którą prowadzisz 
rozmowę 

• Zawsze siadaj na tej samej wysokości co krewni; nie wstawaj 
kiedy oni siedzą. 

• Uważaj by nie sprawid wrażenia, że działasz w pośpiechu i 
jesteś zajęty. 

• Przekaż informację, na którą czekają natychmiast, używając 
słów „nie żyje” lub „zmarł”, „Przykro mi, że muszę˛ przekazad 
panu/pani taką wiadomośd, paoski/pani ojciec/mąż/syn 
zmarł”. 

• Nie pozostawiaj żadnych wątpliwości używając zwrotów takich 
jak „odszedł”, „zostawił nas” lub „poszedł do nieba”. 

 



Na tym etapie 

Nie dyskutuj na temat kwestii medycznych 

Poczekaj aż zostanie zadane z nimi pytanie 

 

Kontakt fizyczny (ściskanie dłoni, objecie 
ramieniem) 

Tak jeśli uznasz, że jest to komfortowe dla ciebie 
i krewnych zmarłego 

 

Nie ukrywaj wzruszenia 



Możliwe reakcje bliskich 
• ulga „tak się cieszę, że już nie cierpi”, albo 

„odszedł nagle — tego by sobie życzył” 

• złośd na pacjenta „mówiłem mu aby przestał 

    palid” lub „był za gruby żeby grad w squasha” 

    lub „popatrz z jakim bałaganem na głowie     

    mnie zostawił” 

• poczucie winy „gdybym nie pokłóciła się z nim 
tego ranka zanim poszedł do pracy” lub 
„dlaczego nie powiedziałam lekarzowi, że miał 
ból w klatce piersiowej?” 



Możliwe reakcje bliskich 

• złośd na system opieki zdrowotnej „dlaczego 
przyjechaliście tak późno?” albo „lekarz był 
zdecydowanie za młody i nie wiedział co robił” 

• niekontrolowane zawodzenie i płacz, 

• całkowita katatonia bez wyrazu. 



Na dalszym etapie 

 

• Zapytaj czy krewni zmarłego mają jeszcze 
jakieś pytania dotyczące stanu pacjenta i 
zastosowanego leczenia 

• Bądź szczery i otwarty ale zawsze mów  

     

„nie cierpiał” 



 

Obecnośd członków rodziny 
i najbliższych w czasie resuscytacji 



Obecnośd członków rodziny 
i najbliższych w czasie resuscytacji 

 

• Wielu krewnych chciałoby byd obecnych w czasie 
prób resuscytacji i ponad 90% z tych, którzy 
doświadczyli takiej sytuacji zgodziłoby się na to raz 
jeszcze.  

• Większośd rodziców chciałoby towarzyszyd w takiej 
sytuacji swojemu dziecku. 

 
Boie ET, Moore GP, Brummett C, Nelson DR. Do parents want to be present during invasive procedures 
performed on their children in the emergency department? A survey of 400 parents. Ann Emerg Med 

Bouchner H, Vinci R, Waring C. Pediatric procedures: do parents want to watch? Pediatrics 



Obecnośd bliskich w czasie próby resuscytacji 
daje następujące korzyści: 

 

• Pomoc w procesie uświadamiania śmierci i ułatwienie 
przebiegu żałoby. 

• Możliwośd komunikacji, kontaktu (dotyk) z bliskimi w ich 
ostatnich chwilach, kiedy ich ciała były jeszcze ciepłe. Wiele 
osób czuje, iż ich krewni są wdzięczni za ich obecnośd w tych 
chwilach. 

• Uczucie, że byli obecni w czasie ostatnich chwil i wspierali 
osoby kochane, kiedy tego potrzebowały. 

• Uczucie, że byli na miejscu i przekonali się, że wszystko co 
mogło byd zrobione zostało zrobione. 



 
 Żeby RKO nie było dla członków rodziny zbyt 

trudnym przeżyciem: 
 

• Należy poinformowad krewnych o procedurach, jakie 
zobaczą oraz reakcji pacjenta na procedury (np. 
chwilowe drgawki po defibrylacji). 

• Należy określid znaczenie „nie wtrącania” się do 
wykonywanych procedur i wyjaśnid, jakie to pociąga 
za sobą˛ niebezpieczeostwa. 

• W większości przypadków konieczne będzie 
wyjaśnienie, że pacjent nie zareagował na próby 
resuscytacji i resuscytacja musi zostad przerwana. 



 

Przekazywanie złych wiadomości jest jednym      
z najtrudniejszych zadań przed jakimi staje 
personel medyczny. Wymaga to czasu, ćwiczeń, 
współczucia i zrozumienia. 
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