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 Zdravstveni sistemi v sodobnih družbah: 
 

◦ Naraščajoča prevalenca in umrljivost zaradi 
kroničnih bolezni. 

 

◦ Paliativna oskrba. 



 Aktivna, celostna, neprekinjena oskrba 
bolnika z neozdravljivo boleznijo. 

 

 Podpora svojcem. 

 

 Doseganje čim večje  

         kakovosti življenja. 



 Izbrani osebni zdravnik 

 

 Specialist na sekundarnem  

  ali terciarnem nivoju 

 

 Dežurna služba/ služba nujne medicinske 
pomoči 



 Ljubljana:  
◦ Mobilnih paliativnih timov ni 

◦ Izbrani osebni zdravnik, navodila zdravnika 
specialista 

◦ Dežurna služba/ služba NMP 
 simptomi, povezani z osnovnim obolenjem 

 stiske svojcev 



 Hišni obiski SNMP Ljubljana 

 
leto Število 

hišnih 
obiskov 

2011 1967 

2012 2220 

2013 2700 

2014 2527 

2015 3755 

2016 4485 

2017 5575 



 Koliko je paliativnih hišnih obiskov? 
◦ zdravstvena dokumentacija 

◦ heteroanamnestični podatki 

◦ sklepanje na osnovi stanja bolnika in okoliščin 

 

Način dokumentiranja hišnih obiskov ne omogoča 
natančne retrogradne ocene, koliko je dejansko bilo 
paliativnih bolnikov obravnavanih v času dežurne 
službe. 





 

 

 Neprepoznani paliativni bolniki 
 neprepoznani paliativni bolniki z onkološko boleznijo 

 drugi paliativni bolniki (ALS, CVI, srčno popuščanje, KOPB, 
hematološke bolezni…) 

 

 Napačno ocenjeni klici na 112  



 

 SNMP Ljubljana (2018, januar-marec):  
 

 1188 hišnih obiskov 

 156 bolnikov je bilo jasno opredeljenih kot 
paliativnih bolnikov (13%) 

 85 paliativnih hišnih obiskov pri onkoloških 
bolnikih (7% vseh hišnih obiskov) 

 jasna informacija le v 52% primerov 



 SNMP Ljubljana – paliativni hišni obiski 
(onkološki bolniki): 

 



 SNMP Ljubljana – paliativni hišni obiski 
(onkološki bolniki): 

 



 SNMP Ljubljana – paliativni hišni obiski 
(onkološki bolniki): 

 



 SNMP Ljubljana – paliativni hišni obiski 
(onkološki bolniki): 



SNMP (2018) SNMP (2012) 

Razlog klica -
dispneja 

35% 11% 

Razlog klica - 
bolečina 

19% 42% 

Parenteralna 
aplikacija analgetika 

41% 42% 

Napotitev k 
specialistu 

29%  16,5% 

Napotitev na OI 18% 9,9% 



 SNMP Ljubljana – paliativni hišni obiski 
(onkološki bolniki): 

 



 Dežurna služba, služba NMP 
◦ izmenjavanje zdravnikov 

◦ nepoznavanje bolnikov 

 

 Težave: 
◦ pomanjkanje informacij o stanju bolnika in o 

nadaljnjem načrtu obravnave 

◦ pomanjkanje poglobljenega znanja in izkušenj 



 Pomanjkanje informacij o stanju bolnika in 
nadaljnjem načrtu obravnave 

 

◦ ZDL: Načrt paliativne oskrbe bolnika na domu 

 Faza testiranja 

 Delfska raziskava 

 Namen: prenos informacij med različnimi člani tima, ki 
skrbijo za paliativnega bolnika, in tako zagotoviti 
njegovo optimalno oskrbo. 





 Pomanjkanje poglobljenega znanja in 
izkušenj 

 Odsotnost neprekinjene možnosti 
konzultacije s strokovnjakom paliativne 
medicine 
◦ Žnidaršič D (2015): Večina zdravnikov je 

pripravljena in želijo voditi svoje paliativne bolnike 
(optimalen način oskrbe paliativnega bolnika) 

 dostopnost specialista paliativne medicine 

 pridobitev dodatnih znanj 



 Mobilni paliativni tim 
◦ možnost konzultacije 

◦ možnost predaje bolnika 

 

 V sistemih, kjer imajo ekipe na terenu 
neprekinjeno možnost konzultacije s 
specializiranim paliativnim timom, je klicev 
dežurne službe ali službe NMP zelo malo.  



Hvala za pozornost! 


