
Slovar 

 

Resno bolezensko stanje 

stanje, ki predstavlja visoko tveganje za umrljivost, negativno vpliva na kvaliteto življenja in 

vsakodnevno delovanje ali je obremenjujoče zaradi simptomov bolezni, zdravljenja ali 

obremenjenosti in stresa negovalcev. 

 

Trpljenje zaradi resnega bolezenskega stanja 

trpljenje, ki je povezano s kakršnokoli boleznijo ali poškodbo. Trpljenje je hudo, kadar ga ne 

moremo olajšati brez medicinskega posredovanja in ogroža telesno, socialno, duhovno ali 

čustveno delovanje.  

 

Napredujoča neozdravljiva bolezen  

kronično obolenje, ki ni v stabilni fazi in ga kljub napredku medicine, še ne znamo pozdraviti. 

 

Celostna oskrba 

obravnava človeka kot celoto (telo, um, duha) v želji za bolnikovo čim boljše počutje. Načela 

paliativne oskrbe temeljijo na celostni oskrbi in njenih soodvisnih telesnih, socialnih, čustvenih, 

kulturnih in duhovnih vidikih. 

 

Integrirana paliativna oskrba 

paliativna oskrba, ki se izvaja sočasno s standardnim, specifičnim zdravljenjem. 

 

Specifično zdravljenje 

zdravljenje z namenom vplivati na potek bolezni, bodisi ciljem ozdravitve ali pri neozdravljivi 

bolezni podaljšanje preživetja ter zmanjševanje simptomov bolezni. 

 

Osnovna paliativna oskrba 

izvajajo vsi strokovni delavci na vseh nivojih zdravstvenega sistema in socialnega varstva. 

 

Osnovna znanja iz paliativne oskrbe  

znanja in veščine iz paliativne oskrbe, ki se pričakujejo od vseh zdravstvenih in socialnih 

delavcev in predstavljajo minimalne potrebne kompetence za obravnavo paliativnih bolnikov. 

 

Specializirana paliativna oskrba 

izvajajo dodatno izobraženi timi za paliativno oskrbo v specializiranih bolnišničnih enotah in 

na pacientovem domu (mobilni paliativni timi). 

 

Na dokazih podprta obravnava 

vestna, jasna in premišljena raba najzanesljivejših trenutnih dokazov pri odločitvah glede 

zdravljenja in nege. To pomeni, da pri odločitvah glede bolnikove obravnave povezujemo lastne 

klinične izkušnje z najzaneslivejšimi kliničnimi dokazi iz sistematičnih raziskav. 

 

 



Ranljive skupine 

skupine ljudi (otrok, nosečnic, starostnikov, podhranjenih ljudi, zapornikov, migrantov, 

beguncev, odvisnokov od prepovedanih drog, imunokompromitiranih oseb itd.), ki zaradi 

dejavnikov, na katere običajno ne morejo vplivati, nimajo enakih možnosti kot bolj 

previligirane skupine ljudi v družbi. 
 

Osnovna zdravila 

zdravila, ki zadostijo glavnim zdravstvenim potrebam prebivalstva. Izbrana so glede na 

prevalenco  bolezni,  glede na dokaze učinkovitosti in varnosti ter primerljivo finančno 

učinkovitostjo. V delujočih zdravstvenih sistemih naj bi bila dosegljiva ves čas, v zadostnih 

količinah in ustreznih odmerkih, z zagotovljeno kvaliteto, ob zadostnih informacijah in vsem 

dostopni ceni.Ta zdravila morajo biti varna, učinkovita in visoke kvalitete. Potrebno se je 

osredotočiti tudi na ustrezno predpisovanje zdravila in razumno uporabo. 

 

Kontinuirano izobraževanje 

nenehen proces pridobivanja novih znanj in veščin skozi vso kariero. 

 

Učinkovita komunikacija 

komunikacija je dvostranski proces med dvema ali več osebami, kjer se informacije in čustva 

delijo preko izmenjave verbalnih in neverbalnih sporočil. Komunikacija je učinkovita kadar se 

posredovano sporočilo uspešno prenese, sprejme in razume na enak način za vse udeležene. 

 

Žalovanje 

je dolgotrajen in individualen, praviloma boleče proces, v katerem žalujoči predeluje svojo 

izgubo ter se nanjo prilagaja.  


