a oskrba
n podpora bolnikom
dravljivimi boleznimi
m svojcem

Kje dobite veœ informacij
o paliativni oskrbi?
Veœ informacij o paliativni oskrbi lahko dobite pri vaøem osebnem
zdravniku, patronaæni medicinski sestri ali leœeœem zdravniku v bolniønici.
Informacijo, kako do pripomoœkov, ki jih potrebujete za nego v œasu bolezni in vam jih je
predpisal osebni zdravnik, lahko dobite pri patronaæni medicinski sestri, socialnem delavcu
ali na spletni strani ZZZS pod rubriko Medicinsko-tehniœni pripomoœki.
Za pomoœ pri reøevanju socialnih problemov pokliœite Center za socialno delo ali socialno
sluæbo v bolniønici.
V œasu bolezni pa so vam v psihosocialno pomoœ lahko tudi sodelavci Slovenskega druøtva
hospic.

Izdajatelj zloæenke:
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ØTEFANOVA 5
1000 LJUBLJANA

Zloæenko pripravili: Paliativni tim KOPA Golnik
Avtorica fotografij: Tamara Toplak
Avtorica slike Drevo æivljenja (Tree of life): Heather Michel, dostopno na https://www.oncolink.com/

Paliativna
je celostna pomoœ in
s kroniœnimi in neozd
ter njihovim

Paliativna oskrba

Informacije za bolnike in svojce

Spoøtovani bolniki
in bolnice, spoøtovani svojci
in prijatelji!
Ko sami resno zbolimo, se v nas nekaj spremeni. Bolezen lahko prinese s seboj boleœine
in druge telesne teæave, obœutimo pa tudi razliœna œustva, kot so strah pred boleœino in preiskavami, zaskrbljeni smo zaradi predlaganega
naœina zdravljenja, na primer s kemoterapijo
ali insulinom itd. Razmiøljamo o smrti,
spraøujemo se in jezimo, zakaj se to dogaja
ravno nam, skrbi nas za naøe najbliæje. Naøe
potrebe in æelje se spremenijo in v marsiœem
postanemo odvisni od drugih. Vse te spremembe zahtevajo od nas, da se prilagodimo
na nove razmere in se postopoma sprijaznimo
z novonastalim poloæajem. Zavemo se, da potrebujemo pomoœ, pogosto pa jo potrebujejo
tudi naøi najbliæji.

Slovarœek: Izraz paliativna ima svoj izvor v latinski besedi palliare, v slovenøœino pa smo jo prenesli
direktno iz angleøœine (palliative) in pomeni: lajøati, blaæiti, øœititi, vzeti pod okrilje.

Kaj paliativna oskrba pomeni
za bolnike in njihove svojce?
Vsak bolnik ima pravico do kakovostne paliativne
oskrbe, ki naj se, œe je le mogoœe, izvaja doma. Dostopna mora biti vedno, ko jo bolnik in bliænji potrebujejo in æelijo. Razliœni strokovnjaki skuøamo
bolnikom v najveœji moæni meri lajøati boleœine in
ostale moteœe simptome. Naøa skrb pa je usmerjena tudi v njihove duøevne in duhovne potrebe ter
potrebe njihovih svojcev. Bolnikom tako poskuøamo zagotoviti pomoœ, da æivijo œim bolj kakovostno (po njihovih zmogljivostih najbolje) in,
kolikor mogoœe, aktivno do smrti, bolnikovi druæini
pa zagotovimo pomoœ tako med bolnikovo boleznijo kot tudi po njegovi smrti, v œasu æalovanja.

Kaj je paliativna oskrba?
Predstavili bi Vam radi paliativno oskrbo, ki se je
razvila z namenom izboljøati vsestransko pomoœ
bolnikom s kroniœno, neozdravljivo boleznijo.
Veseli smo, da postaja dostopna tudi naøim bolnikom.
Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje
paliativno oskrbo kot aktivno pomoœ neozdravljivo bolnim ter njihovim svojcem. Neozdravljiva bolezen ni samo rak, temveœ so to tudi
druge kroniœno potekajoœe bolezni. Dolæina
æivljenja bolnikov s takønimi boleznimi je razliœna, vsi pa potrebujejo v œasu bolezni pomoœ
øtevilnih strokovnjakov. Obseg te pomoœi se
stopnjuje od zaœetka bolezni do smrti. Pomoœi
morajo biti deleæni tudi bolnikovi bliænji.

Danes je æal øe vedno mnogo neozdravljivo bolnih, ki so v napredovali fazi bolezni nezadovoljivo obravnavani, saj jim tako zdravstveni de-

lavci kot bliænji æelijo za vsako ceno podaljøevati æivljenje. Tem bolnikom æivljenja æal ne
moremo bistveno podaljøati, lahko pa
zmanjøamo oziroma odpravimo njihovo trpljenje in izboljøamo kakovost preostalega æivljenja. Smrti ne pospeøujemo in je ne odlagamo,
temveœ jo sprejemamo kot naraven proces.
Zdravstveni delavci in sodelavci s svojim delom
skuøamo razvijati soœutje in upanje.
Pogoj za dobro paliativno oskrbo je komuniciranje med osebjem, bolniki ter njihovimi
bliænjimi. Bolnik in njegovi bliænji naj strokovnjakom, ki sodelujejo v timu paliativne oskrbe,
zaupajo svoje teæave, æelje in priœakovanja.
Prav tako je pomembno, da aktivno sodelujejo
pri naœrtovanju postopkov obravnave za œas,
ko sami ne bodo mogli aktivno odloœati o postopkih obravnave (odklonitev zdravljenja v
bolniønici v zadnjem obdobju bolezni, odklonitev oæivljanja in drugih postopkov brezupnih
poskusov podaljøevanja æivljenja). Tako bolnik
in njegovi bliænji postajajo enakovredni œlani
tima in aktivno sodelujejo pri zdravljenju.

Kdo izvaja paliativno oskrbo?
V timu paliativne oskrbe poleg osebnega
zdravnika in patronaæne medicinske sestre sodelujejo v bolniønici tudi zdravnik specialist,
medicinska sestra in drugi strokovnjaki, ki po
potrebi pomagajo bolnikom in njihovim svojcem: socialni delavec, fizioterapevt, psiholog,
dietetik, delovni terapevt, koordinator duhovne oskrbe in prostovoljci.

