Oddelek za akutno paliativno oskrbo ni namenjen
dolgotrajni oskrbi, temveč obvladovanju težjih
telesnih, psihičnih, duhovnih in socialnih težav in
zagotavljanju neprekinjene oskrbe tudi po odpustu
iz bolnišnice.
Na Oddelku za akutno paliativno oskrbo bolnika
vedno obišče tudi koordinatorka paliativne oskrbe
in uskladi termin družinskega sestanka z bolnikom,
njegovimi bližnjimi in s člani tima za paliativno oskrbo.
Ob odpustu z Oddelka za akutno paliativno oskrbo
o bolnikovem zdravstvenem stanju seznanimo
patronažno medicinsko sestro in družinskega
zdravnika, ki prejme tudi ustrezno obvestilo z navodili
za nadaljnjo obravnavo.

Pomembne telefonske številke:
Onkološki inštitut Ljubljana
Oddelek za akutno paliativno oskrbo
T: 01 5879 481

Vaš koordinator paliativne oskrbe:

Telefon:
Dosegljivost: delavniki, od 9. do 15. ure

Vaš zdravnik:
Diplomirana medicinska sestra:

Obiski na Oddelku za akutno paliativno oskrbo
Uradne ure:
med tednom: od 14. do 17. ure
vikendi in prazniki: od 12.30 do 18. ure
V posameznih primerih so možni obiski tudi izven
uradnih ur. Za obiske zunaj uradnih ur je potreben
predhodni dogovor z lečečim onkologom, ki izda
ustrezno dovolilnico.

Telefon:

Izbran osebni zdravnik:

Bolnikovi bližnji lahko ob dogovoru z negovalnim
osebjem bolnika peljejo v park.

Patronažna medicinska sestra:

Na Onkološkem inštitutu so na voljo tudi prostovoljci,
ki na pobudo bolnika pridejo na oddelek, npr. na
klepet, prinesejo kakšno knjigo iz knjižnice, ki se
nahaja v glavni avli, ipd.

Splošna nujna medicinska pomoč:

Veseli bomo tudi vašega mnenja in predlogov, ki jih
lahko zapišete v Knjigi pritožb in pohval.

Druge pomembne informacije:

PALIATIVNA
OSKRBA

Kaj je paliativna oskrba?
Paliativna oskrba je celostna obravnava bolnika z
neozdravljivo boleznjo in podpora njegovih bližnjih.
V paliativni oskrbi si prizadevamo za obvladovanje
telesnih težav napredovale bolezni, izvajanje kakovostne
zdravstvene nege ter lajšanje psihičnih, socialnih in
duhovnih stisk.
Namen paliativne oskrbe je ohranjanje čim boljše
kakovosti življenja. Zdravljenje in obvladovanje težav
napredovale bolezni v paliativni oskrbi načrtujemo
individualno, glede na bolnikovo zdravstveno stanje,
možnosti, ki so za bolnika primerne, ter tudi glede na
njegove želje. Pri tem je pomembno, da težave dovolj
zgodaj prepoznamo, jih ocenimo ter pravočasno in
ustrezno ukrepamo.
Pri izvajanju paliativne oskrbe je pomembna ustrezna
uporaba veščin komunikacije ter sočutno podajanje
informacij glede predvidenega poteka bolezni in
dodatnih možnosti oskrbe.
Paliativna oskrba je sestavni del celostne obravnave
bolnikov z rakom. Ne nadomešča onkološkega
zdravljenja, ampak ga dopolnjuje. Skupaj predstavljata
možnost za bolj kakovostno in tudi daljše življenje. Ko
možnosti ozdravitve in zazdravitve osnovne maligne
bolezni niso več možne, se obravnava bolnika prevesi
zgolj v paliativno oskrbo.
Paliativna oskrba stremi k ohranjanju dostojanstva,
k preprečevanju za bolnika nepotrebnih sprejemov v
bolnišnico in neučinkovitih ter pogosto obremenilnih
diagnostičnih in terapevtskih postopkov ob koncu
življenja.

Izvajanje paliativne oskrbe na
Onkološkem inštitutu
Paliativna oskrba je sestavni del onkološke oskrbe
vseh bolnikov z neozdravljivo obliko raka. Večjemu
delu bolnikov, v domačem okolju, paliativno oskrbo
zagotavlja družinski zdravnik skupaj s patronažno
medicinsko sestro. Kadar pa pride do zahtevnejših težav,
ki potrebujejo bolnišnično obravnavo, takrat so bolniki
lahko sprejti tudi v bolnišnico. Pri večini teh bolnikov
lahko dobro paliativno oskrbo zagotavlja osnovni
zdravstveni tim (lečeči onkolog z medicinsko sestro,
socialno delavko), glede na potrebe bolnika, pa se lahko
v oskrbo vključijo tudi specialisti drugih enot. Le manjši
del bolnikov potrebuje vključitev tima s poglobljenimi
znanji iz paliativne oskrbe (paliativni tim Oddelka za
akutno paliativno oskrbo).

Dejavnosti zdravstvenega tima
Oddelka za akutno paliativno
oskrbo
Ambulanta za zgodnjo paliativno oskrbo
sreda in četrtek med 13. in 15. uro
Ambulanta za zgodnjo paliativno oskrbo je namenjena
paliativnim bolnikom s težje obvladljivimi težavami, ki po
oceni lečečega onkologa potrebujejo dodatno obravnavo
s strani tima s poglobljenimi znanji iz paliativne oskrbe.
Pri nekaterih bolnikih spremljanje v tej ambulanti poteka
izmenično s pregledi pri njihovem onkologu. Pogostnost
pregledov je odvisna od bolnikovih potreb.
Ob pregledu v ambulanti za zgodnjo paliativno oskrbo
prejmejo bolniki in njihovi bližnji telefonske številke
koordinatorja paliativne oskrbe, ki predstavlja vez med
bolnikom doma in paliativnim timom na Onkološkem
inštitutu.

Koordinator paliativne oskrbe
vsak delavnik med 9. in 15. uro
Koordinator paliativne oskrbe skrbi za neprekinjeno
povezavo bolnika s člani paliativnega tima. Nudi
povezavo med posameznimi strokovnimi enotami
bolnišnice, kakor tudi z drugimi zdravstvenimi in
socialnovarstvenimi ustanovami. Skrbi za spremljanje
bolnikov v domači oskrbi. Naloga koordinatorja je
organizacija družinskih sestankov za bolnike, ki so
sprejeti v bolnišnico.

Družinski sestanek
Družinski sestanek je pogovor med bolnikom in
njegovimi bližnjimi skupaj s člani osnovnega in/ali
specialističnega paliativnega tima. Namen pogovora je,
da skupaj spregovorimo o trenutnem zdravstvenem
stanju bolnika, prisotni imajo možnost zastaviti do
datna vprašanja, z namenom, da bolnik in družina
razumejo obseg bolezni in da lažje načrtujemo
nadaljnjo obravnavo in oskrbo. Če je predviden
odpust v domače okolje, svetujemo glede zdravstvenih
pripomočkov in dodatne strokovne pomoči na domu
(patronažna sestra, negovalke na domu ...). Kadar
oskrba v domačem okolju ni mogoča, pomagamo pri
urejanju institucionalnega varstva.

Oddelek za akutno paliativno oskrbo
Na oddelku so oskrbovani bolniki s težavami, ki jih
je osnovni zdravstveni tim (družinski zdravnik, lečeči
onkolog itd.) težje obvladoval. Na Oddelku za akutno
paliativno oskrbo bolnika glede na njegove indvidualne
potrebe oskrbuje tim zdravnikov različnih specialnosti,
negovalno osebje in drugi strokovnjaki (fizioterapevt,
dietetičarka, socialna delavka, klinični farmacevt,
duhovnik itd.).

