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Pojmi v paliativni oskrbi
• Paliativna oskrba je aktivna celostna pomoč pacientom vseh starosti z
napredovalo kronično neozdravljivo boleznijo ter njihovim bližnjim,
slednjim tako v času bolezni kot v procesu žalovanja.
Državni program paliativne oskrbe, 2010
(WHO definition of palliative care)

• Paliativni bolnik je bolnik z napredujočo, kronično, neozdravljivo boleznijo,
ki bo povzročala njihovo smrt.

• Paliativni pristop je, da iz vseh možnih načinov zdravljenja izberemo tiste, s
katerimi izboljšujemo kakovost bolnikovega življenja in ne pomeni
odtegnitve kakršnegakoli zdravljenja.

Zakaj kultura paliativne oskrbe?
• Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeli šest različnih pomenov
besede kultura.
• Med drugimi tudi, da je to lastnost človeka glede na obvladanje,
uporabljanje splošno veljavnih načel, norm, pravil pri vedenju,
ravnanju.

• Paliativna oskrba presega običajne obravnave različnih bolezni.

Zakaj kultura paliativne oskrbe?
• V središču paliativne oskrbe je bolan človek z vsemi dimenzijami
človeškega bitja in življenja, vključno z njegovimi svojci, bližnjimi.
• Vsak od nas se mora zavedati, da paliativna oskrba zaradi široke in
poglobljene obravnave spreminja naš lasten odnos do sočloveka, ki
trpi za neozdravljivo, napredujočo boleznijo.

• Gojenje kulture paliativne oskrbe mora postati vrednota družbe, kot
je npr. kultura športa.

1. stopnja: ZANIKANJE

1. stopnja: ZANIKANJE
• Značilno je prepričanje, da je za vse paliativne bolnike dobro
poskrbljeno, kot vedno do zdaj.
• Ni ocene dejanskih potreb bolnikov, njihovih svojcev.
• Obremenitve osebja, ki jih takšen celosten pristop zadeva, niso
opredeljene.
• Dokončna razrešitev je uvedba ustreznih strukturnih sprememb v
strokovno izobraževanje.
• Primer: UKC LJ v celoti.

2. stopnja: PALIFOBIJA

2. stopnja: PALIFOBIJA
• Spoznanje, da problem obstaja, reakcija na to spoznanje je pa vedno
negativna.
• Prisoten je strah pred posledicami problema in potrebnimi rešitvami
ter pred morebitnim (negativnim) vplivom na strokovno oceno,
oziroma na izpostavljanje neustreznih programov izobraževanja na
fakultetah.
• Rešitev je v aktivnem razvijanju timskega dela, preprečevanje
odtujitve sodelavcev, reševanje problemov preden ti prerastejo v
nerešljive težave.
• Primer: Jaz sem tukaj samo za sistemsko/operativno/radioterapevtsko
zdravljenje.

3. stopnja: PALILALIJA

3. stopnja: PALILALIJA
• To je najbolj nevarno obdobje. V tej fazi običajno ugasne večina
programov.
• Poudarja se, kako je paliativna oskrba zelo pomembna, glavna
prioriteta,.. a brez dodelitve dodatnih kadrov ali denarja.
• Sodelavci paliativno oskrbo sprejemajo kot zelo uporabno mesto za
odlaganje najtežjih bolnikov, zato se še poveča izgorevanje tima.
• Običajno se predlaga pilotni projekt ali obsežno raziskavo čez leto ali
dve.
• Rešitev je vključitev vodilnih, primerjava z drugimi programi,..
• Primer: Bolnik naj se zglasi ambulanti za "zgodnjo" paliativno oskrbo..

KRITERIJI ZA NAPOTITEV
AMBULANTA ZA ZGODNJO PALIATIVNO OSKRBO (AZPO)





(bolnik ostaja v oskrbi lečečega onkologa)
Neozdravljiva, napredovala bolezen še v stabilni fazi primerna za
ambulantno napotitev s čakalno dobo (ocena preživetja > 6 mesecev,
performance status po ECOG 0,1,2), specifično zdravljenje ni
kontraindikacija.
Specifične in kompleksne telesne, psihosocialne in duhovne potrebe
bolnika ali svojcev, ki potrebujejo specializirano paliativno oskrbo.
Potreba po dodatni podpori paliativne oskrbe, ki že poteka na
primarnem nivoju (družinski zdravnik in patronažna sestra) zaradi
predvidenih težjih zapletov.
KONZILIARNI PREGLED/POSVET Z ZDRAVNIKOM OAPO





Specifične in kompleksne telesne, psihosocialne in duhovne potrebe bolnika ali svojcev, ki jih ni mogoče urediti s strani osnovnega
bolnišničnega tima (lečeči onkolog in DMS) in potrebujejo specializirano paliativno oskrbo (težko obvladljivi simptomi bolnika, težko
sprejemanje stanja s strani svojcev, težave pri komunikaciji bolnik – zdravnik – svojci).
Bolniki in svojci s kompleksnimi življenjskimi situacijami (mlade družine z otroki, samomorilna nagnenja, več smrti v družini v krajšem obdobju,
gluhi in/ali slepi bolniki, umsko prizadeti bolniki).
Pomoč pri izvedbi družinskega sestanka zaradi specifičnih in kompleksnih težav.

KONZILJARNI PREGLED/POSVET S KOORDINATORJEM PALIATIVNE OSKRBE







Specifične in kompleksne telesne, psihosocialne in duhovne potrebe bolnika ali svojcev, ki potrebujejo dodatno podporo in koordinacijo
(pogosti neplanirani sprejemi, ponavljajoči se sprejemi v dežurstvih, težje razumevanje navodil,...).
Potreba po organizaciji neprekinjene povezave bolnika ali svojcev z osnovnim bolnišničnim timom z namenom zmanjšanja nepotrebnih
hospitalizacij - specifične in kompleksne telesne, psihosocialne in duhovne potrebe bolnika ali svojcev, ki potrebujejo pogostejše obravnave v
bolnišnici - koordinacija ambulantnih pregledov/odpusta/sprejema (potreba po invazivnih postopkih – punkcije asciesa, plevralnega izliva,...).
Spremljanje bolnikov s kompleksnimi problemi v domači oskrbi, kadar se predvidevajo dodatni zapleti (bolnik ostaja v oskrbi osnovnega
bolnišničnega tima).
Specifične in kompleksne telesne, psihosocialne in duhovne potrebe bolnika ali svojcev, ki potrebujejo zahtevnejšo koordinacijo med
posameznimi strokovnimi enotami bolnišnice in z drugimi zdravstvenimi in socialnovarstvenimi ustanovami.
Svetovanje s področja paliativne oskrbe.

SPREJEM oziroma PREMESTITEV NA OAPO
(bolnik ostaja v obravnavi specialističnega paliativnega tima)





Specifične in kompleksne telesne, psihosocialne in duhovne potrebe bolnika ali svojcev, ki jih ni mogoče urediti s strani osnovnega
bolnišničnega tima in potrebujejo specializirano paliativno oskrbo (težko obvladljivi simptomi bolnika).
Bolniki in svojci s kompleksnimi življenjskimi situacijami (mlade družine z otroki, samomorilna nagnenja, več smrti v družini v krajšem obdobju,
gluhi in/ali slepi bolniki, umsko prizadeti bolniki).
Potreba po specializirani paliativni negi (težke maligne rane,...).
Posebne okoliščine – odklanjanje osnovnega zdravljenja, posebne zahteve v obravnavi bolnika).

Analiza prvič napotenih v ambulanto za
zgodnjo paliativno obravnavo 1.1. – 1.9.2018
PRVI PREGLEDI 1.1. - 1.9.2018
(80)

USTREZNO = 26

NEUSTREZNO = 26

NISO PRIŠLI = 28

Razlogi za neprihode na prvi pregled
NISO PRIŠLI (28)

UMRLI = 14

NISO ŽELELI = 5

HOSPITALIZIRANI = 4

HOSPIC = 1

DRUGO = 4

4. stopnja: PALIACTIVE

4. stopnja: PALIACTIVE
• Imenovano in plačano je ustrezno osebje za to strokovno področje.
• Urejeno je financiranje, formalno izobraževanje (predmetnik,
kroženje).
• Paliativna oskrba je integrirana v obravnavo vseh bolezni.
• Po odpustu domov je na voljo ustrezna podpora.
• Paliativna oskrba lahko postane zelo uspešna tudi, če le del
ustanove/osebja postane paliaktiven (problem osvajanja inovacij,
fenomen snežne kepe).
• Primer: Gorenjski paliativni tim.

Vigilanca in regresija

Možni ukrepi
• Izobraževanje zdravnikov o osnovah paliativne oskrbe in principih
paliativnega podpornega zdravljenja.
• Uporaba enakih pojmov, integracija paliativne oskrbe v pravilno
strokovno obravnavo bolezni.
• Povezati stvari, ki že obstajajo, za boljše rešitve za lažjo oskrbo na
domu.
• Približati PO bolnikom in laikom: paliativa oskrba → paliativno in
podporno zdravljenje, vključitev društev bolnikov,..
• Vključitev aktualne politike za zagotovitev financiranja.

Hvala za pozornost!

