
 

KAJ JE PALIATIVNA OSKRBA? 

Paliativna oskrba je aktivna celostna 

obravnava bolnikov z neozdravljivo 

boleznijo in podpora njihovim bližnjim.  

Neozdravljiva bolezen ni samo rak, temveč 

so to tudi druge kronično potekajoče bolezni. 

Dolžina življenja s takšnimi boleznimi je 

različna, vsi stanovalci pa potrebujejo v času 

bolezni pomoč številnih strokovnjakov.  

Glavni elementi paliativne oskrbe so: 

• posamezniku (bolniku) prilagojeno 

obvladovanje problemov (telesnih, 

psiholoških, duhovnih, socialnih) v 

obdobju obravnave neozdravljive 

bolezni, 

• strokovna oskrba v zadnjem obdobju 

življenja in med umiranjem, 

• podpora družini med boleznijo in med 

žalovanjem 

 

 

 

NAJPOGOSTEJŠI SIMPTOMI PRI BOLNIKIH Z 

NEOZDRAVLJIVO BOLEZNIJO: 

•  bolečina  

•  oslabelost   

•  utrujenost   

•  slabost/bruhanje  

•  zaprtje  

•  suha usta  

•  slabši apetit  

•  oteženo dihanje 

•  kašelj  

•  nemir   

•  strah, občutek tesnobe  

•  depresija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALIATIVNA OSKRBA V DOMU DR. FRANCETA 

BERGLJA 

 

Za paliativno oskrbo naših stanovalcev se na 

družinskem sestanku zdravnica in ostali strokovnjaki 

dogovorijo skupaj s stanovalcem in njegovimi svojci.  

Stanovalcu lahko s pravilnim pristopom izboljšamo 

kakovost  življenja. Smrti ne pospešujemo in je ne 

odlagamo, temveč jo sprejmemo kot naravni proces.  

Z načinom paliativne oskrbe, ki jo nudimo v Domu 

zmanjšamo število obiskov dežurnega zdravnika in s 

tem posledično tudi število hospitalizacij, ki 

stanovalcu v takem stanju ne  pomagajo k 

izboljševanju stanja, temveč mu povzroča dodatni 

napor. 

Kakovostna paliativna oskrba je sodelovanje 

različnih strokovnjakov skupaj s stanovalcem in 

njegovimi bližnjimi. Pri paliativni oskrbi so v ospredju 

želje stanovalca pri tem pa ne smemo pozabiti na 

njegove bližnje. 

 

 

 

 

 



 

KAJ PALIATIVNA OSKRBA POMENI ZA STANOVALCE 

IN NJIHOVE SVOJCE? 

 

Stanovalcem našega doma poskušamo zagotoviti 

pomoč, da živijo čim bolj kakovostno (po njihovih 

zmogljivostih najbolje) in kolikor mogoče aktivno. 

Njihovim družinam pa ponudimo pomoč tako med 

boleznijo, kot tudi v času žalovanja. 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

Kadar se tvoj strah dotakne bolečine bližnjega, 

postane pomilovanje; 

kadar se tvoja ljubezen dotakne bolečine bližnjega, 

postane sočutje. 

Stephen Levine 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALIATIVNA 

OSKRBA – 

KVALITETNO 

ŽIVETI 
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