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ĮVADAS

Senstant populiacijai ir atsirandant naujiems socialiniams- medicininiams poreikiams, sveikatos apsaugos sistema tampa adekvačiai
lanksti ir priima naujus iššūkius, susijusius su paliatyviosios pagalbos
tikslų ir priemonių įgyvendinimu. Lietuvoje paliatyvioji pagalba įtraukta
į licencijuojamas sveikatos priežiūros paslaugas, atsižvelgiant į PSO bei
ES Paliatyviosios pagalbos asociacijos rekomendacijas. Augantis sergamumas lėtinėmis ligomis ir piktybiniais navikais, reikalauja iš sveikatos
apsaugos politikų plėsti paslaugas, formuoti naują požiūrį į mirštantį
ligonį, suteikiant jam ir jo šeimai visapusišką ir kokybišką sveikatos priežiūrą iki pat mirties. Modernių paliatyviosios pagalbos ligoninių plėtra
pasaulyje auga nuo 1967 metų. Ši filosofija paplito visame pasaulyje,
tačiau nėra nė vieno paliatyviosios pagalbos teikimo modelio, kuris
tiktų visoms šalims, bet pagrindiniai principai yra universalūs. Būdai,
kaip šiuos tikslus įgyvendinti, įvairiose šalyse skiriasi. Kiekvienoje šalyje svarbu sukurti tinkamą paliatyviosios pagalbos paslaugų sistemą ir
teisiškai ją įteisinti jau veikiančioje šalies sveikatos priežiūros sistemoje,
informuojant visuomenę, kaip pasinaudoti šiomis paslaugomis. Paliatyvioji pagalba teikiama visų amžiaus grupių pacientams, atsižvelgiant į
numatomą prognozę. Pagalba mirštantiesiems yra paliatyviosios pagalbos pagrindas. Siekiant suteikti kokybišką ir visapusišką paliatyviąją pagalbą, reikalingas koordinuotas komandinis gydytojų, slaugytojų ir kitų
sveikatos specialistų darbas. Komandos darbe dalyvauja ir savanoriai.
Visi komandos nariai privalo turėti atitinkamas kompetencijas ir gebėti
patenkinti paciento ir jo šeimos poreikius.
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Paliatyvioji pagalba sveikatos priežiūros sistemoje
Visame pasaulyje sergamumas lėtinėmis ligomis ir piktybiniais navikais auga, nes visuomenė sensta. Paslaugos, kurios teikiamos sunkią negalią turintiems asmenims, kai liga progresuoja ir numatoma gyvenimo
trukmė trumpa, vadinamos paliatyviosios pagalbos paslaugomis. Šios
pagalbos tikslas - kančios, simptomų kontrolės, o svarbiausia skausmo
malšinimas ir prevencija, kitų fizinių ir dvasinių problemų sprendimas,
emocinė ir socialinė pagalba pacientui ir jo šeimai per visą ligos laikotarpį. Galimybė pagerinti mirštančiojo likusio gyvenimo kokybę – paliatyviosios pagalbos idėja.
Paliatyvioji pagalba ypač svarbi, kada ligos specifinis gydymas jau
neefektyvus ir negalimas, o pagalba ligoniui reikalinga paskutinėmis
gyvenimo dienomis ir valandomis.
Paliatyvioji pagalba, gyvenimo kokybės gerinimas yra prioritetinė PSO
kryptis, tai patvirtina daugybė PSO, ES dokumentų, kuriuose kalbama
apie paliatyviąją pagalbą. Pastaraisiais dešimtmečiais paliatyviosios pagalbos poreikį ir aktualumą atskleidžia šiai sričiai skiriamas vis didesnis
dėmesys politiniame lygmenyje.

1 lentelė
Paliatyviosios pagalbos teisinis reglamentavimas tarptautiniuose
dokumentuose
PSO (1990) ir Barselonos deklaracija (1996)

Paliatyvioji pagalba turi būti integruota į
kiekvienos šalies sveikatos priežiūros sistemą.

Poznanės deklaracija
(1998)

Paliatyvios pagalbos organizavimo Rytų Europoje principai.

ES Ministrų
Tarybos komiteto
Rekomendacija (2003)

ES rekomendacijos šalių parlamentams ir
vyriausybėms apie paliatyviosios pagalbos
organizavimą.

Prahos chartija (2013)

Rekomendacijos vyriausybėms dėl užtikrinimo palengvinti kančią ir pripažinti, kad gauti
paliatyviąją pagalbą – yra žmogaus teisė.
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2 lentelė
Paliatyviosios pagalbos filosofijos aptarimas
Paliatyviosios pagalbos filosofija
Paliatyviosios pagalbos filosofija remiasi autonomijos, orumo, paciento
ir sveikatos priežiūros specialisto santykių, požiūrio į mirtį ir gyvenimą ir
kitais principais.

Autonomiškumas

Orumas

Paliatyviojoje pagalboje pripažįstamas, gerbiamas
kiekvieno asmens autonomiškumas bei unikalumas. Pagalba teikiama tik tuomet, kai pacientas ir
šeimos nariai yra pasirengę ją priimti. Pacientas pats
turi priimti sprendimus dėl gydymo vietos.
Orumas yra individuali sąvoka, priklausanti nuo kiekvieno paciento požiūrio ir prioritetų. Paliatyvioji
pagalba turi būti teikiama pagarbiai, sąžiningai ir
jautriai, ji turi būti jautri asmeninėms, kultūrinėms ir
religinėms vertybėms ir atitikti šalies įstatymus. Teikiant paliatyviąją pagalbą būtina sukurti tokią aplinką, kurioje pacientas galėtų jaustis oriai.

Paciento ir
specialistų
santykiai

Paliatyviąją pagalbą teikiančiam personalui svarbu
palaikyti kolegiškus santykius su pacientais ir jų šeimos nariais. Pacientai ir jų šeimos nariai yra svarbūs
partneriai, kurie dalyvauja planuojant pagalbą ir ligos gydymą.

Gyvenimo
kokybė

Pagrindinis paliatyviosios pagalbos tikslas – pasiekti
kuo geresnę gyvenimo kokybę, ją išsaugoti, ir kiek
įmanoma, pagerinti.

Požiūris į
gyvenimą ir
mirtį

Paliatyviosios pagalbos apibrėžimai atspindi požiūrį į gyvenimą ir mirtį. PSO 1990 metais priimtame
apibrėžime nurodoma, kad „paliatyvioji medicina
teigia gyvenimą ir mirimą laiko normaliu procesu“.
Mirtis laikoma neatsiejama gyvenimo dalimi. Paliatyvioji pagalba nesistengia nei pagreitinti, nei atitolinti mirties.
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2 lentelės tęsinys

Bendravimas

Bendravimas apima komunikaciją tarp paciento ir
sveikatos priežiūros specialistų, taip pat tarp paciento ir jo artimųjų, tarp skirtingų pagalbą teikiančių
sveikatos priežiūros specialistų.

Visuomenės
mokymas

ET skelbia, kad ES šalyse svarbu sukurti paliatyviąjai
pagalbai palankią aplinką. Būtina šviesti visuomenę ir
stiprinti profilaktinę sveikatos priežiūrą, nes šių
priemonių dėka ateities kartos mažiau bijos mirties,
kurios visi neišvengsime.

Paliatyviąją pagalbą turėtų teikti tarpdisciplininė
komanda. Komandinis darbas yra pagrindinė paliatyviosios pagalbos sudėtinė dalis. Į komandą įtrauDaugiadalykis ir
kiami nariai iš skirtingų sveikatos priežiūros ir kitų
tarpdisciplininis
sričių, kurie dirba kartu ir pagerina sergančių pacipožiūris
entų priežiūrą. Komandų sudėtis gali keistis priklausomai nuo aptarnaujamų pacientų grupės, teikiamos pagalbos apimties.

Gedulas ir
gedėjimas

Paliatyvioji pagalba užtikrina paramą šeimai ir artimiesiems, slaugantiems pacientą ligos metu, padeda jiems pasirengti netekčiai, jei reikia, pagalba teikiama ir po paciento mirties gedėjimo laikotarpiu.

3 lentelė
Paliatyviosios pagalbos apibrėžimas pagal PSO
„Paliatyvioji pagalba – būdai, gerinantys gyvenimo kokybę pacientams
ir jų šeimos nariams, susiduriantiems su problemomis, kylančiomis dėl
gyvybei gręsiančių ligų, pasitelkiant profilaktiką, kentėjimų išvengimą ir
sumažinimą, skausmo ir kitų (fizinių, psichosocialinių ir dvasinių) problemų ankstyvą atpažinimą, tikslų įvertinimą, gydymą bei jų sprendimą“.
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3 lentelės tęsinys
Paliatyvioji pagalba apibūdinama kaip sritis, kuri nesistengia atsižvelgti į amžių, ligos ar patologijos tipą, bet bando įvertinti galimą prognozę ir tenkinti specifinius individualaus paciento ir jo šeimos poreikius. Tradiciškai buvo laikoma, jog paliatyvioji pagalba taikoma tik tuo
metu, kai mirtis neišvengiama. Dabar manoma, jog paliatyvioji pagalba
gali daug padėti ir progresuojant daugeliui ligų, jų ankstyvųjų stadijų
metu.
Paliatyviosios pagalbos terminas „paliatyvusis“ yra kilęs iš lotyniško
žodžio „palium“ – apsiaustas ar antklodė. Tai reikštų apsiausti, apglėbti,
apgaubti sergantį žmogų.
ES MT komiteto paliatyviosios pagalbos organizavimo rekomendacijoje (2003) ES šalims dalyvėms pateiktas paliatyviosios pagalbos apibrėžimas, kuris evoliucionavo keletą metų ir priklausė nuo paliatyviosios
pagalbos plėtros įvairiose šalyse.
Žodis „hospice“ pirmą kartą pradėtas vartoti IV a., kai krikščionys pradėjo rūpintis susirgusiais ir nelaimės ištiktais keliautojais.
Pirmieji hospisai Europoje buvo įkurti: 1845 m. Prancūzijoje, Lione- atidarė ponia Jeanne Garnier, 1870 m. Airijoje - Dubline ir Cork’e - gailestingosios seserys (Mary Aikehead), 1905 m. Londone atidaryta Paliatyvios
pagalbos ligoninė.

4 lentelė
Paliatyviosios pagalbos dalys
ES Ministrų Tarybos komiteto Paliatyviosios pagalbos organizavimo rekomendacijose nurodomos pagrindinės paliatyviosios pagalbos dalys:
 simptomų kontrolė;
 psichologinė, dvasinė ir emocinė parama;
 parama šeimai ligos metu;
 parama netekties atveju.
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1

pav. Paliatyviosios pagalbos pagrindiniai aspektai (PSO, 2002)

5 lentelė
Paliatyviosios pagalbos pagrindiniai principai
 Mažinti skausmą ir kitus simptomus;
 Teigti gyvenimą ir laikyti mirimą normaliu procesu;
 Nesiekti nei paspartinti, nei atidėti mirties;
 Integruoti psichologinius ir dvasinius paciento priežiūros aspektus;
 Siūlyti paramos sistemą, t. y. stengtis padėti pacientui gyventi kuo
aktyvesnį gyvenimą iki pat mirties;
 Orientuotis į gyvenimo kokybę;
 Siūlyti padėti šeimai susidoroti su artimojo liga ir netektimi;
 Taikyti tarpdisciplininį požiūrį ir stengtis patenkinti paciento ir jo šeimos poreikius, įskaitant konsultavimą;
 Padėti šeimai netekties laikotarpiu.
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6 lentelė
Paliatyviosios pagalbos tikslai
 Mažinti fizines kančias ir / ar jų išvengti;
 Tiksliai nustatyti ligonius varginančius simptomus, siekti juos kontroliuoti ir mažinti;
 Nustatyti psichologines ir socialines ligonio bei jo artimųjų problemas, padėti jas spręsti stiprinant norą gyventi, o mirtį laikant natūraliu procesu;
 Pagerinti ligonio ir jo artimųjų gyvenimo kokybę;
 Padėti ligonio šeimai ar jo artimiesiems netekties laikotarpiu.

7 lentelė
Paliatyviosios pagalbos uždaviniai
 Skatinti paliatyviosios pagalbos tęstinumą;
 Skatinti bendradarbiavimą ir partnerystę tarp pagalbos teikėjų ir
gavėjų;
 Gerinti pagalbos prieinamumą;
 Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros, psichologinės ir dvasinės pagalbos prieinamumą;
 Mažinant fizines kančias gauti šiuolaikiniu mokslų grįstas paslaugas;
 Skatinti suinteresuotų asmenų iniciatyvas ieškant geriausių paliatyviosios pagalbos teikimo metodų ir kt.

8 lentelė
Pagrindiniai sergančio žmogaus poreikiai
Poreikis yra tai, ko reikia žmogui pagrįstai funkcionuoti, tai ne noras
kažką gauti, bet trūkumas, kuris kliudo žmogui ar sistemai vystytis arba
tobulėti.
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8 lentelės tęsinys
PSO nuostatos skatina naujai pažvelgti į mirštančiųjų ir jų šeimų
poreikius, suteikiant visas galimybes būti svarbiam ir gerbiamam iki pat
gyvenimo pabaigos - turėti teisę mirti kuo oriau, atsižvelgiant į asmens
kultūrines ir dvasines vertybes. Kiekvieno žmogaus dvasiniai poreikiai
turėtų būti traktuojami kaip vienas iš sveikatos komponentų, kuris padeda stiprinti sveikatą ir siekti geresnių ligos valdymo rezultatų. Todėl
teikiant pagalbą ligoniams vis dažniau kreipiamas dėmesys į tikėjimą ir
dvasingumą, akcentuojama psichologinė ir dvasinė sergančiojo gerovė.
Teikiant paliatyviąją pagalbą svarbu:
 Tenkinti mirštančių ligonių fizinius, emocinius, dvasinius ir socialinius poreikius;
 Mažinti ir stengtis išvengti skausmo, palengvinti ar išvengti kitų simptomų;
 Paremti ligonį ir jo šeimą arba kitus pagalbos teikėjus kaip visumą;
 Paremti šeimą gedėjimo laikotarpiu;
 Gerbti ligonio teisę laisvai pasirinkti paliatyviosios pagalbos būdą;
 Palaikyti ryšius ir vykdyti koordinacinę funkciją su egzistuojančiomis
kitomis medicinos ir visuomenės tarnybomis.

nebuvimas)

2 pav. Penkios pagrindinės žmogaus poreikių grupės pagal A. Maslow
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9 lentelė
A. Maslow poreikių išaiškinimas
1.

Fiziologiniai

Palaikomos gyvybinės funkcijos: mityba,
kvėpavimas, lytiniai santykiai, miegas.

2.

Saugumo

Palaikomas fizinis ir emocinis saugumas:
fizinio kūno, šeimos, teritorijos ir moralės
apsauga, resursų kaupimas.

3.

Socialiniai

Palaikomi santykiai: draugystė, meilė,
šeima.

4.

Savivertės ir
pripažinimo

Vertinami savo ir aplinkinių veiksmai ir
pasiekimai, pasitikėjimas, noras tobulėti.

5.

Savirealizacijos ir
problemų sprendimo

Poreikis panaudoti turimas žinias ir patirtį, siekti aukštesnių tikslų, noras kurti,
tobulintis ir spręsti problemas.

Visi poreikiai yra tarpusavyje susiję, todėl svarbu visus juos patenkinti
nepriklausomai nuo to, kokia yra žmogaus sveikata, lytis ar amžius.
Žmogui susirgus rimta liga atsiranda dvi specifinių poreikių grupės,
kurios būdingos tik sergančiajam asmeniui, tai yra:


nejausti skausmo (nejausti fizinio diskomforto);



būti šeimos, artimųjų apsuptyje, namų aplinkoje.

PSO, ES Ministrų Tarybos komitetas parengė paliatyviosios pagalbos
organizavimo rekomendacijas, kuriose teigiama apie būtinybę atsižvelgti į kiekvieno paciento ir jo šeimos unikalius poreikius:
 palaikyti gyvybę, ir mirtį laikyti natūraliu procesu, neskubinti ir neatitolinti mirties;
 mažinti fizines kančias arba jų išvengti;
 malšinti skausmą ir lengvinti kitus varginančius simptomus;
 nustatyti psichologines ir socialines ligonio bei jo artimųjų problemas, padėti jas spręsti;
 stiprinti norą gyventi kartu mirtį laikant natūraliu procesu;
 gerinti ligonio ir jo artimųjų gyvenimo kokybę;
 padėti ligonio šeimai ar jo artimiesiems netekties periodu.
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10 lentelė
Pagalba gyvenimo pabaigoje
Liga ir mirtis visada yra ir bus neišvengiama ir sudėtinė žmogaus
gyvenimo patirties dalis. Gyvenimo pabaiga yra paskutinės kelios
gyvenimo savaitės, kai pacientas, sergantis gyvybę ribojančia liga,
greitai artėja prie mirties. Sunkiai sergančiam iškyla daugybė dvasinių,
psichologinių, socialinių klausimų. Šalia visų šių aktualijų atsiranda ir
kitas naujas reiškinys šiuolaikinėje visuomenėje, - tai pasikeitusi žmogaus mirties vieta ir pats žmogaus santykis su mirtimi. XX a. pradžioje
dauguma žmonių mirdavo namuose. Dabar žmonių, mirštančių namuose, skaičius sumažėjo iki 20 proc., o gydymo įstaigose mirštančiųjų skaičius padidėjo iki 80 proc. Dažnai ligoninė negali sudaryti sąlygų
artimiesiems pasilikti naktį, o personalas neturi laiko su jais pasikalbėti,
suteikti deramą paramą. Nors pagalba sunkiai sergančiajam ir simptomų kontrolė namuose dažniausiai mažiau veiksminga nei ligoninėse, tačiau dauguma pacientų, turėdami galimybę rinktis, pageidautų
mirti namuose.
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11 lentelė
Simptomų kontrolė paliatyviojoje pagalboje
Kiekvienas žmogus, kuriam diagnozuota sunki ir nepagydoma liga,
patiria ypatingą fizinį ir dvasinį skausmą bei emocinę įtampą. Lėtinis
skausmas ne tik trukdo gyventi, bet ir labai išvargina psichiškai, fiziškai ne
tik sergantįjį, bet ir jo šeimos narius. Skausmas prisideda prie depresi-jos,
pykčio, sunkina bendravimą. Atitinkamas simptomų, atsirandančiųdėl
progresuojančios ligos gydymo poveikio įvertinimas ir valdymas
padeda pagerinti paciento gyvenimo kokybę.
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Progresuojantys simptomai gyvenimo pabaigoje
 Didėjantis bendras silpnumas;
 Mieguistumas;
 Rijimo sutrikimas;
 Atsisakymas valgyti ir gerti;
 Dezorientacija laike;
 Mažėjantis arterinis kraujospūdis;
 Šlapimo ir išmatų nelaikymas arba susilaikymas;
 Gausus šlapinimasis;
 Haliucinacijos;
 Blaškymasis;
 Kvėpavimo pokyčiai: garsus kvėpavimas ar gargimas;
 Galūnių atšalimas;
 Siūlinis pulsas;
 Sąmonės sutrikimas (delyras, ažitacija, koma) ir kt.
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lentelė

3

pav. Dažniausiai pasireiškiantys simptomai gyvenimo pabaigoje

13 lentelė
Dažniausi simptomai esant išplitusioms onkologinėms ligoms
Skausmas

89-96 proc.

Silpnumas

36 -90 proc.

Svorio kritimas

>10 proc.

Pykinimas

32-68 proc.

Apetito praradimas

55-89 proc.

Energijos stoka

32 proc.

Dusulys

41-70 proc.

Depresija

31-79 proc.

Vidurių užkietėjimas

40 proc.

Miego problemos

28 proc.

Nuovargis

40-90 proc.

Skonio pakitimas

26 proc.

Burnos sausumas

41 proc.

Vėmimas

25-40 proc.
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14 lentelė
Bendri simptomų kontrolės principai
 Vaistų skyrimas turėtų būti pagrįstas kruopščiu simptomų ir problemų įvertinimu;
 Dozės turi būti proporcingos nustatytiems simptomams;
 Vaistiniai preparatai skiriami per poodį, šis būdas paprastai yra
mažiausiai traumuojantis.

4

pav. Simptominis gydymas

15

15 lentelė
Skausmo valdymo principai
„Skausmas“ - nemalonus sensorinis ir emocinis potyris, susijęs su esamu
ar galimu audinio pažeidimu, ar nusakomas tokio pažeidimo terminais.
Skausmas visuomet subjektyvus”.
Tarptautinė skausmo studijų asociacija, 1979

Bendrieji skausmo valdymo principai
 Vertinti skausmo stiprumą, išsiaiškinti jo priežastis ir mažėjimo ar
didėjimo veiksnius;
 Užmegzti dvasinį ryšį tarp paciento, jo šeimos ir medicinos personalo;
 Atvirai bendrauti su visais asmenimis, kurie gydo, slaugo ir lanko pacientą;
 Rūpestingai parinkti, dozuoti ir taisyklingai vartoti analgetikus ir
pagalbinius vaistus;
 Reguliariai skirti analgetikų;
 Tinkamai taikyti nemedikamentines priemones;
 Nuolat vertinti skausmą.

Amerikos skausmo asociacijos onkologinių ligų sukelto skausmo
gydymo algoritmas
 Skausmo priežasties, pobūdžio ir intensyvumo įvertinimas
 Medikamentinis vėžio sukelto skausmo gydymas
 Nemedikamentinis skausmo gydymas
 Skausmo gydymo rezultatų įvertinimas ir gydymo plano peržiūra
 Vėžio sukelto nuolatinio skausmo malšinimo ir paliatyviosios pagalbos užtikrinimas.
Šaltinis: Cancer pain, palliative care and the World Health Organization
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5

pav. Klausimai, kuriuos reikia užduoti pacientui vertinant skausmą.

6

pav. Skausmo vertinimui naudojamos skalės

17

7

pav. Skaitinė ir veido grimasų skausmo vertinimo skalės

16 lentelė
Nuskausminamųjų medikamentų skyrimo taisyklės
Pagal pakopas - rekomenduojama vadovautis PSO skausmo pakopinio
gydymo metodika;
Pagal laikrodį - gydant lėtinį skausmą, analgetikai turi būti vartojami
reguliariai nustatytąja doze, o ne pagal reikalą;
Geriamieji - visada, jei tik galima, NVNU ir paracetamolis turi būti skiriami geriamosios formos;
Individualizuoti - parenkant konkretų NVNU, turi būti atsižvelgiama į
paciento veiksnius, kaip: skausmo priežastį ir pobūdį, amžių, gretutines
ligas, kitus vartojamus vaistus;
Ribotą laiką - NVNU ar paracetamoliu turi būti gydoma mažiausia veiksminga doze ir trumpiausią, kiek įmanoma, laiką.

18

17 lentelė
Specialios nuskausminamųjų medikamentų skyrimo taisyklės
 Skausmo malšinimo tikslai turi būti derinami atsižvelgiant į konkretaus paciento poreikius ir aplinkybes.
 Gydant ūminį ir lėtinį skausmą, paprastai siekiama skirtingų tikslų,
tačiau visais atvejais stengiamasi apsaugoti nuo skausmo, jį palengvinti ir pagerinti gyvenimo kokybę.
 Skausmo malšinimo tikslai turi būti specifiniai, išmatuojami ir orientuoti į pacientą.
 Siekti tik sumažinti skausmo balą nepakanka–labai svarbu ir kiti skausmo gydymo aspektai: atkurti funkciją, mažinti vartojamų vaistų,
chirurginių procedūrų ar hospitalizavimo atvejų skaičių, pagerinti
gyvenimo kokybę.
.

18 lentelė
Pakopinė skausmo malšinimo schema
Pakopa

Skausmo
stiprumas

1 pakopa

0-4 balai

Nenarkotiniai analgetikai +/
adjuvantiniai vaistai.

2 pakopa

5-7 balai

Silpni narkotiniai analgetikai
+/- nenarkotiniai analgetikai +/adjuvantiniai vaistai

3 pakopa

8-10 balų

Stiprūs narkotiniai analgetikai
+/- nenarkotiniai analgetikai +/adjuvantiniai vaistai

Medikamentai

19

Stiprus skausmas
Vidutinio stiprumo skausmas
Morfinas

Nestiprus skausmas
Aspirinas

Tramadolis

Ketanovas

Fentanilis
Metadonas

Papildomi skausmo malšinimo būdai
Narkotiniai preparatai, blokados, fizioterapija, relaksacija, akupunktūra
Specifinis gydymas
Radioterapija, chemoterapija, chirurginės intervencijos

Psichologinių problemų sprendimas

8

pav. PSO rekomenduojamas analgetikų pasirinkimas

20

19 lentelė
Skausmo gydymo efekto vertinimas
Skausmo gydymo efektas - santykinis dydis, išreiškiamas skausmo
intensyvumo mažėjimu
Skausmo intensyvumo
sumažėjimas

Nuo 30 proc.
iki 50 proc.

Geras gydymo efektas

Skausmo intensyvumo
sumažėjimas

Didesnis nei 50
proc.

Labai geras gydymo
efektas

Skausmo intensyvumo
sumažėjimas

Mažiau nei 30
proc.

Gydymas laikomas
neefektyviu
20 lentelė

Kitų simptomų valdymas
Virškinimo problemos
Sunkiai sergantį ligonį paprastai kamuoja nenoras valgyti, šleikštulys,
vėmimas. Pykinimasis ir vėmimas – dažnai pasitaikantys simptomai.
Virškinimo sutrikimai neigiamai veikia taikomo gydymo kokybę.
Valgymo problemas ir sutriku- Pagrindinė liga
sios virškinimo sistemos simp- Nepageidaujamas vaistų poveikis
tomus galintys sukelti veiksniai
Ligonio emocinės būsenos pasekmė
Pakitęs skonis
Blogas kvapas
Pykinimas

Blogą apetitą galintys įtakoti
veiksniai

Skausmas
Silpnumas

Vidurių užkietėjimas
Nerimas
Depresija
Medikamentai

Burnos higiena
Virškinimo sistemos problemų
sprendimo būdai

Skausmo kontrolė
Medikamentinis gydymas
Psichoterapija ir kt.
21

20 lentelės tęsinys
Papildomi virškinimo sistemos problemas spręsti galintys veiksmai:
 valgymo aplinka (komfortas, ramybė, vengti nemalonaus maisto kvapo);
 maitinimosi būdas (pasiūlyti mažesnes porcijas daugiau kartų per
dieną, nedideli, dažnai valgomi sumuštiniai, papildomas skysčių kiekis, valgymas, kai ligonio savijauta geriausia);
 maisto parinkimas (lengvai paruošiami, įvairūs, patrauklaus skonio ir
kvapo, tinkamai pateikti produktai);
 vartoti pakankamai skysčių.
Nuovargis

Tai būsena, kai ligonis nuolat arba beveik visą laiką jaučiasi išsekęs. Tai
viena iš dažniausių ir sunkiausių problemų sergantiesiems vėžiu. Nuovargis turi kai kurias depresijos savybes, kuris pasireiškia kaip aiškus ir
pagrindinis simptomas, bloginantis nuotaiką ir funkcinius sugebėjimus.
Nuovargis gali pasireikšti kaip gydymo, ligos progresavimo ar kitų simptomų pasekmė.
Sunku atlikti kasdienes užduotis
Sumažėjęs dėmesys ir koncentracija
Energijos trūkumas
Bendrieji nuovargio Bendras silpnumas
Sunku galvoti ar susikaupti
simptomai
Galvos svaigimas
Sutrikęs miegas
Padidintas irzlumas, jausmingumas
Nuovargio valdymas ne tiek nukreiptas į nuovargio etiologiją, bet daugiau dėmesys skiriamas simptomams, juos lemiantiems veiksniams ir
gretutinių ligų gydymui. Rekomenduojamas fizinis aktyvumas, taip pat
joga ir akupunktūra.
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20 lentelės tęsinys
Depresija

Depresija yra labai dažna sveikatos būklė sutinkama toli pažengus ligai.
Ji susijusi su įvairiais emociniais, pažintiniais ir fiziniais simptomais. Depresiniai sutrikimai apima visas pagrindines kūno funkcijas, nuotaiką ir
mintis. Dėl depresijos sustiprėja skausmas, intensyvėja kiti simptomai,
blogėja gyvenimo kokybė.
Rekomenduojama, kad nuotaikos sutrikimus, sukeliančius nuolatinį sielvartą ar pabloginančius negalią, gydytų patyręs klinikinis psichologas
ar psichiatras. Antidepresantus skirti tik tais atvejai, kai depresija labai
išryškėja arba, kai taikant psichoterapiją, poveikis būna nepakankamas.
Būtina artimuosius skatinti, kad dažniau būtų su ligoniu kartu, parodytų
dėmesį ir meilę. Padėti ligoniui suvokti ir tikroviškai reaguoti į ligą. Labai
svarbu, kad ligonis nesijaustų vienišas (nebent pats to pageidauja).
Nemiga

Norint veiksmingai valdyti nemigą, reikia aptarti priežastis su pacientu. Nemiga gali būti lėtinė liga, tačiau ją galima valdyti. Gydymas gali
būti nefarmakologinis ir farmakologinis. Vyresnieji pacientai pirmiausia
turėtų būti gydomi ne farmakologiniais metodais prieš pradedant farmakologinį gydymą.
Laikytis reguliaraus miego režimo: susilaikyti
nuo miego dienos metu;
Sukurti netrikdančią miego aplinką: miegamąjį įrengti tamsiame ir tinkamos temperatūros kambaryje, be pašalinio triukšmo;
Nefarmakologiniai
nemigos valdymo
metodai

Sumažinti įtampą prieš miegą: sukurti miego
ritualą, suplanuoti vakarinę veiklą;
Palaikyti sveiką mitybą, vengti arba sumažinti
kofeino vartojimą, laikytis reguliaraus mankštos grafiko;
Medikamentinis gydymas (benzodiazepinai,
antidepresantai).
23

9 pav. Ligonį varginančių simptomų sprendimai

21 lentelė
Paliatyvioji pagalba ligonio namuose (mobilios komandos)
Namuose paliatyvioji pagalba teikiama sergantiems progresuojančiomis
nepagydomomis ligomis pacientams, kuriems diagnozuoti gyvenimo
trukmę ribojantys organizmo sutrikimai, pasižymintys aukšta mirtingumo rizika.
Tokiems pacientams dažnai nebūna nustatyta aiški ir konkreti išgyvenimo prognozė. Dauguma šių žmonių mieliau renkasi gydymą namuose,
ypač tai būdinga, kai kalbama apie priežiūrą gyvenimo pabaigoje. Slauga
namuose priartina profesionalią pagalbą prie paciento, sudaro prielaidas
jo dvasinės būsenos ir gyvenimo kokybės gerėjimui. Slaugymo namuose
pranašumas yra tas, kad namuose geriau yra tenkinami individualūs paciento poreikiai ir sudaromos sąlygos jo įpročiams puoselėti.

24

21 lentelės tęsinys
Pagrindinis paliatyviosios pagalbos namuose tikslas, kad pacientas būtų
prižiūrimas visą parą ir gautų tokias pat paliatyviosios pagalbos paslaugas kaip ir ligoninėje.
Paliatyviosios pagalbos komandos nariai palengvina skausmą ir kitus fizinius simptomus, užtikrina tinkamą bendravimą, padeda priimti sprendimus bei koordinuoja pagalbą, atsižvelgdami į įvairias situacijas ligos
eigos metu. Jie konsultuoja, moko šeimos narius.
Šioms komandoms dažniausiai vadovauja gydytojas ar slaugytojas. Komandoje dirba kiti specialistai- socialiniai darbuotojai, psichologai ir
kineziterapeutai. Visi komandos nariai turi būti dalyvavę papildomuose
mokymuose ir turėti paliatyviosios pagalbos teikimo patirties, kad galė- tų
teikti paslaugas ir paciento namuose.
Kartais šeimos nariai nenoriai įsileidžia į savo namų asmeninę erdvę svetimus asmenis, bet kartais delsiama ieškoti pagalbos ir dėl kitų priežasčių.
Savo galimybių pervertinimas
Slaugymo krūvio neįvertinimas
Dažniausios
priežastys, kodėl
delsiama ieškoti
pagalbos

Noras organizuoti viską pačiam
Nežinojimas apie paramos gavimo galimybes
Nenoras slaugomąjį paguldyti į stacionarą
Girdima nepalanki nuomonė apie stacionarines
paslaugas
Blogas bendruomenės požiūris

22 lentelė
Paliatyvioji pagalba palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje
Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė – tai asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti stacionarines palaikomojo gydymo ir kvalifikuotas
slaugos paslaugas pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis. Kartu
teikiamos ir paliatyviosios pagalbos paslaugos, kurios apima fizinės ir
psichologinės reabilitacijos pagrindus, įskaitant socialinę integraciją - asmenų prisitaikymą prie ištikusios negalios, kai dėl sveikatos būklės prarandamas savarankiškumas.
25

22 lentelės tęsinys
Pagalba teikiama žmonėms, pasiekusiems paskutinį gyvenimo etapą,
taip pat ir jų artimiesiems, ir yra orientuota į žmogų kaip visumą, stengiantis patenkinti visus jo fizinius, emocinius, socialinius ir dvasinius
poreikius.
Pagalba teikiama pacientams, kuriems gydytojai oficialiai pripažįsta
paskutiniąją ligos stadiją. Pagalbą teikia specialistų komanda, kurioje
dirba slaugytojai, gydytojai, socialiniai darbuotojai, dvasininkai ir kiti pagalbininkai. Visi jie turi žinių ir patirties prižiūrėti pacientus jų gyvenimo
pabaigoje.
23 lentelė
Paliatyvioji pagalba hospise
Pagalba hospise - tai sveikatos priežiūros teikimo modelis pacientams,
esantiems terminalinėse ligų stadijose, kada gydomoji arba gyvenimą
prailginančioji medicina jau netikslinga ir, teikiant pagalbą, orientuojamasi ties gyvenimo kokybe.
Pagalba hospise fokusuojasi ties simptomų valdymu, kartu suteikiant
kompleksinę pagalbą tiek pačiam pacientui, tiek ir jo šeimai.
Tai namų sąlygas atitinkantis stacionaras, jame taip pat teikiamos skausmo malšinimo, namų tarnybos ir dienos centro paslaugos. Hospise paliatyviąją pagalbą teikia specialistai, kurie kartu kuria priežiūros planą,
atitinkantį konkrečius poreikius ir individualius tikslus.
Pacientas, šeima
Gydytojas
Hospise
daugiadisciplininę
komandą sudaro:

Slaugytojas

Socialinis darbuotojas
Dvasininkas
Psichoterapeutas
Kineziterapeutas

Savanoriai, jų koordinatorius
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10 pav. Paslaugų skirtumai ligoninėje ir hospise

24 lentelė
Paliatyviosios pagalbos skirtumai palaikomojo gydymo ir slaugos
ligoninėje ir hospise
Paliatyviosios pagalbos paslaugos dažnai tapatinamos su palaikomojo
gydymo ir slaugos paslaugomis. Tai nėra tas pats. Nors abi tarnybos vadovaujasi tarpdisciplininiu požiūriu ir nagrinėja sergančiojo fizinę, emocinę ir dvasinę gerovę, yra svarbių skirtumų.
Paliatyvioji pagalba teikiama pacientams, sergantiems aktyvia progresuojančia, toli pažengusia liga, kai gyvenimo prognozė ribota. Siekiama
suteikti pacientams bei jų šeimoms komfortą ir paramą.
Palaikomasis gydymas skiriamas sunkios ligos simptomų ir šalutinio
gydymo poveikio profilaktikai bei gydymui. Tai yra fiziniai, psichologiniai ir socialiniai simptomai, šalutiniai poveikiai, pasireiškiantys per visą
sunkios ligos eigą, kurių pašalinimas pagerina reabilitacijos rezultatus ir
išgyvenamumą.
Be abejo, sąvokos „paliatyvioji pagalba“ ir „palaikomasis gydymas“ gerokai susipina ir aiškios ribos tarp jų nėra.
Tačiau dauguma ekspertų sutinka, kad palaikomasis gydymas tinkamesnis pacientams, kuriems vis dar taikomas aktyvus gydymas ar profilaktika, kad liga neprogresuotų, o paliatyvioji pagalba daugiau skirta pacientams, kurių liga stipriai pažengusi ir aktyvus gydymas jau yra nutrauktas.
Hospiso priežiūra suteikia komfortą be gydomųjų tikslų, kai nebėra gydomųjų galimybių, arba kai pacientas nusprendė nesigydyti, nes šalutinis poveikis nusveria naudą.
27

24 lentelės tęsinys
Palaikomasis
gydymas ir slauga

Paliatyvioji pagalba

Hospisas

Lėtinės ligos

Lėtinės,
progresuojančios ligos

Progresuojančios ligos, trukmė numanoma, prognozė bloga

Nustatyta diagnozė,
taikomas gydymas,
minimali reabilitacija

Simptominis ir minimalus aktyvus gydymas gali būti taikomi
kartu

Taikoma tik simptomų
kontrolė, tenkinami
visi paciento poreikiai

Stabdomas ligos
progresavimas

Aiškūs kriterijai

Prognozė: <6 mėn.

Specialistai pagal
poreikį

Įvairių specialistų
pagalba

Aiškiai sudaryta
specialistų komanda ir
protokolai
25 lentelė

Kitos paliatyviosios pagalbos formos

Dienos priežiūros
centras

Tai pritaikytas dienos centras, į kurį pacientas
gali atvykti ir pasilikti keletui dienų ar savaitei. Dienos centre gali būti teikiamos įvairios
paslaugos: medicininės, reabilitacijos, relaksacinės, taikoma simptomų kontrolė. Dienos
centrų įkūrimu siekiama pagerinti žmonių
gyvenimo kokybę jų neizoliuojant.

Pagalba telefonu

Tai bendradarbiavimas su artimaisiais, kitais
sveikatos priežiūros specialistais ar savanoriais, ir pagalba padedant gauti reikalingą patarimą ar pagalbą įvykus specifinei situacijai.

Gedėjimo tarnyba

Skirta šeimoms padėti susitaikyti su artimųjų
netektimi. Tarnyboms priklauso psichologai,
psichiatrai, socialiniai darbuotojai.

28

11 pav. Paliatyviosios pagalbos komanda atitinkanti paciento poreikius

26 lentelė
Tarpdisciplininė komanda paliatyviojoje pagalboje
Namuose, dienos priežiūros centre, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje ir hospise pagalba teikiama žmonėms, pasiekusiems paskutinį
gyvenimo etapą, ir jų artimiesiems.
Remiantis holistiniu požiūriu paliatyvioji pagalba apima: medicinines,
slaugos, psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines paslaugas.
Paliatyviąją pagalbą teikia ir atskiri specialistai, ir specialistų komandos.
Dažniausiai suburiama tarpdisciplininė specialistų komanda, joje dalyvaujant ir savanoriams. Tokia komanda gali patenkinti visus individualius
paciento poreikius ir pageidavimus, siekiant numalšinti
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26 lentelės tęsinys
skausmą, išsaugoti žmogišką orumą, rimtį ir ramybę. Tik bendradarbiaudami ir keisdamiesi informacija tarpusavyje paliatyviosios pagalbos specialistai gali efektyviai teikti pagalbą.
Nustato diagnozę
Praneša diagnozę pacientui
Kalbasi su pacientu apie prognozę
Gydytojas Aptaria galimus pagalbos būdus
(komandos Skiria medikamentus
vadovas)
Skiria procedūras
Stebi paciento būklę ir jos pakitimus
Planuoja paciento priežiūrą
Koordinuoja komandos darbą
Pats svarbiausias komandos narys, jis su pacientu praleidžia daugiausia laiko, todėl geriausiai supranta paciento
poreikius, norus, žino jam kylančius klausimus ir problemas;
Rūpinasi paciento aplinka;
Slaugytojas Rūpinasi paciento higiena;
Išklauso pacientą, pasikalba su juo;
Rūpinasi ir paciento šeimos nariais;
Tenkina paciento poreikius;
Palaiko artimuosius psichologiškai pacientui gyvam
esant ir po jo mirties.
E. Kübler-Ross išskiria penkias gedėjimo arba mirties pakopas, kurias išgyvena žmogus, sužinojęs savo diagnozę ir jausdamas artėjančią mirtį.
Sunkios ligos diagnozės patvirtinimas ir neaiški ateitis ligoniui dažnai sukelia didelį nerimą, kuris gali nustelbti fizinius negalavimus.
Slaugytojas, būdamas arčiausiai ligonio, turi padėti jam įveikti neviltį,
nusiminimą, depresiją, įvairias su mirtimi susijusias baimes, slaugytojas
turi pasirūpinti paciento psichologinėmis problemomis, siekti patenkinti asmens orumo, savivertės, pasitikėjimo savimi jausmus. Bene vienas
svarbiausių mediko darbo mirties akivaizdoje principų – leisti numirti be
skausmų ir oriai.
30

12 pav. Slaugytojo vaidmuo paliatyviojoje pagalboje

27 lentelė
Slaugytojo pagalba ligoniui susidūrus su mirtimi
Gedėjimo
Pakopos
(pagal E. Kübler-Ross)

I
Neigimas

Kas būdinga

Tai savotiška gynimosi reakcija, kai ligonis sužino, kad jis
serga nepagydoma liga. Žmogus vengia tikrovės, nenori
sužinoti tikslių duomenų apie
savo ligą, nenori sutikti su skiriamu gydymu. Ligonis deda
daug pastangų, kad paneigtų
ligos diagnozę.
Dirbtinai stengiasi atrodyti
esąs laimingas.
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Slaugytojo veiksmai
Norėdamas padėti ligoniui
šioje stadijoje, slaugytojas turi
stengtis žodžiu palaikyti paciento neigimą.
Slaugytojas, jei ligonis nori,
gali aptarti su juo nerimą keliančius klausimus. Jeigu pacientas duoda aiškiai suprasti,
kad nenori kalbėtis apie ligą,
kai neigimas ir viltis yra jo psichologinės gynybos strategija,
reiktų gerbti tokį žmogaus
pasirinkimą.

27 lentelės tęsinys
II
Pyktis ir
įniršis

III
Derybos

Ligonis gali maištauti, keršyti
šeimos nariams, personalui,
iš visų daug reikalauti, visus
kaltinti. Po pykčio priepuolių
ligonis gali jaustis kaltas.

Tai lyg savotiškas susitarimas,
bandymas atitolinti mirtį, kol
bus pasiektas tam tikras tikslas
(išgyventi, kol gims anūkas
ir pan.). Jis pasiryžęs daryti
viską, kad galėtų pakeisti arba
bent atitolinti savo likimą,
sutinka, kad jam būtų taikomi
nauji gydymo metodai.

Ligonis suvokia, kad daug ko
teks atsisakyti ir kad daug kas
liko nepadaryta.
IV
Depresija

V
Susitaikymas

Užplūsta neviltis, sergantysis
dažnai atsisako bendrauti net
ir su pačiais artimiausiais žmonėmis. Jis gali būti labai ramus
ir užsisklendęs. Gali kilti noras
nusižudyti.

Ligonis suvokia, kad mirtis
neišvengiama. Jis vis labiau atsiriboja nuo aplinkos. Ligonis
gali kalbėti apie mirtį, ruoštis
jai (rašo testamentą, baigia
tvarkyti finansinius šeimos
reikalus ir pan.).
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Slaugytojas privalo ligoniui
padėti suprasti, kad pyktis yra
normali reakcija į netektį. Reikia pabandyti išsiaiškinti priežastis, dėl kurių k yla konfliktas,
ir leistipačiam ligoniui daugiau
rūpintis savo gyvenimu, kartu
suteikiant jam saugumo jausmą.
Slaugytojas privalo stengtis ligonį atidžiai išklausyti, suteikti
viltį, paskatinti išsikalbėti,
kad palengvėtų ligonio kaltės
jausmas, praeitų baimė.
Ligonį reikia paguosti, priminti, kad jis nėra vienišas, kad
slaugytojas visada pasirengęs
jam padėti.
Slaugytojas turi leisti ligoniui
išgyventi liūdesį, taip pat turi
parodyti, kad ligonis jam svarbus, ir kad slaugytojas nėra
abejingas slaugomojo likimui.
Šioje stadijoje pati veiksmingiausia pagalba yra neverbalinė: buvimas šalia, rūpesčio
reiškimas ir prisilietimas. Tylėjimas tuo metu gali būti itin
iškalbingas ir svarbus.

Slaugytojas turi stengtis jautriai reaguoti į visus pasakytus
ir nepasakytus ligonio poreikius. Tai laikas, kai paramos ir
supratimo ypač reikia šeimai.

28 lentelė
Komandos narių funkcijos
Slaugytojo padėjėjai su pacientu bendrauja visą gydymo
laiką. Jie pirmieji pasitinka pacientą priėmimo skyriuje, palydi į palatą ar transportuoja, jei pacientas silpnas.
Vykdo gydytojo, slaugytojo nurodymus, slaugo pacientus, paruošia procedūroms. Savarankiškai arba slaugos
specialisto prižiūrimi renka duomenis, kurių reikia individualiai ir komandinei slaugai, atlieka slaugos procedūras,
paruošia ir prižiūri slaugos priemones, kurių reikia slaugos veiksmams atlikti, bendradarbiauja su kitais sveikatos priežiūros darbuotojais ir bendrauja su pacientu.
Slaugytojo
padėjėjas

Bendradarbiauja su slaugos specialistu bei kitais sveikatos priežiūros darbuotojais;
Užtikrina paciento higienines reikmes;
Rūpinasi pacientais ir jų artimaisiais;
Maitina pacientus;
Teikia pagalbą judant;
Padeda patenkinti kitus paciento priežiūros poreikius;
Atlieka lengvus tvarkymo darbus.

Psichologo uždavinys paliatyviojoje pagalboje – padėti
pacientui spręsti iškylančias psichologines problemas,
neprimetant savo sprendimų, bet išklausant pacientą
ir pokalbių metu vedant jį link savarankiško, autonoPsichologas miško sprendimo, paremto paciento vertybėmis ir norais.
Padeda pacientui bei artimiesiems įveikti su liga susijusias psichologines problemas.
Teikia psichologinę pagalbą netekties laikotarpiu.
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Daugeliui sunkiai sergančių ligonių paguodą ir ramybę
gali suteikti dvasininkas. Jei mirštantysis pats neprašo
susitikimo su dvasininku, slaugytojas taktiškai galėtų paklausti ar pasiūlyti, kad yra tokia galimybė.
Dvasininkas kalbasi su pacientu ir jo šeimos nariais gyvenimo prasmės, kančios, pomirtinio gyvenimo klausimais.
Po tokio susitikimo žmogui paprastai palengvėja.

Dvasininkas

Dvasininkas padeda pacientui suprasti mirties reikšmę,
laukti jos be baimės.
Tikintiems pacientams svarbu, kad dvasininkas dalyvautų jų laidotuvėse. Dvasininko pagalba gali būti efektyvi ir
tuomet, kai pacientas nėra tikintis žmogus.
Jei pacientas pageidauja, teikia dvasinę paramą visų tikėjimų pacientams.
Bendrauja su paciento ar šeimos dvasininkais.
Padeda rengti laidotuves.
Savanorystė – visuomenės veidrodis, atspindintis tai, kas
žmonėms rūpi. Milijonai Europos piliečių yra aktyviai prisijungę prie įvairių savanorystės formų.

Savanorystė yra viena iš esminių paliatyviosios pagalbos
sudėtinių dalių. Savanoriai, dirbdami kartu su specialisSavanoriai tais, papildo paliatyviosios pagalbos komandą. Tai žmonės, skiriantys savo laiką, žinias, patirtį, energiją darbui
paliatyviosios pagalbos tarnyboje, neimdami už tai piniginio atlygio. Jų atliekamas darbas gali būti labai įvairus,
didžiąja dalimi priklausantis nuo žmogaus norų ar polinkių.
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Vykdoma asmens laisva valia, pasirinkimu ir motyvacija.
Nesiekia finansinio pelno (neatlygintina veikla).

Savanorystės
principai

Vykdoma organizuotoje aplinkoje (nevyriausybinės
organizacijos, savanorių centrai ar kitos organizuotos
grupės).
Skirta padėti kitam žmogui ir visuomenei apskritai,
prisidedant prie bendrųjų visuomenės vertybių (nors
pripažįstama, kad savanoriška veikla yra labai naudinga
ir pačiam savanoriui).






Savanorio
pagalba
ir veikla
įstaigoje

Skleisti informaciją apie įstaigą;
Populiarinti paliatyviosios pagalbos, hospiso idėjas;
Tvarkyti aplinką;
Tiesiogiai dirbti su ligoniais – juos priimti, slaugyti;
Palydėti išeinančius.

Atlikdami savanorišką darbą, savanoriai neturi profesinių
įsipareigojimų, todėl gali skirti daug laiko ir atsidavimo
sergančiam žmogui, kuris paprastai nori pasikalbėti apie
savo kančią, pateikti subtilių klausimų ir gauti atsakymų
į juos.
Savanoriai suteikia galimybę sergančiojo šeimos nariams
atitrūkti nuo jo priežiūros namuose, o jam mirus – sulaukti dvasinės paramos.
 Kartu su kitų sričių specialistais veikia paciento
gydymo ir reabilitacijos komandoje;
 Sprendžia paciento, jo artimųjų psichologines ir
socialines problemas;

 Įvertina psichosocialinę situaciją;
Socialinis
darbuotojas  Surenka ir kaupia informaciją apie paciento socialines problemas ir aplinką.
 Tarpininkauja tarp sveikatos priežiūros personalo ir
paciento.
 Numato konkrečias socialinės pagalbos priemones ir
būdus.
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 Gebėti puoselėti efektyvų bendravimą tarp komandos narių;
 Gebėti skatinti bendradarbiavimą ir tarpdalykinį švietimą;
 Gebėti integruoti ir sisteminti informaciją, pastabas ir
pasiūlymus komandos nariams;
Socialinio
darbuotojo
kompetencijos
dirbant paliatyviosios
pagalbos
komandoje

 Gebėti išlaikyti pusiausvyrą tarp kliento konfidencialumo ir informacijos dalijimosi su komanda;
 Žinoti šaltinius, kur pacientas ir šeimos nariai gali
sužinoti apie diagnozes, ligos eigą, kas galėtų pa- dėti
susitaikyti su artėjančia mirtimi;
 Konsultuoti ir duoti patarimus, nepažeidžiant
klientų psichosocialinių, ekonominių, religinių/
dvasinių įsitikinimų ir vertybių;
 Mokėti teikti paramą komandos nariams;
 Gebėti valdyti konfliktines ar krizines situacijas,
tokias kaip įžeidimai, nepriežiūra, savižudiški polinkiai.

29 lentelė
Paliatyviosios pagalbos komandos narių mokymas
Atsižvelgiant į tai, kad ateityje daugės sunkiai sergančių ir pagyvenusių
žmonių, kuriems reikalinga priežiūra, akivaizdu, kad visi sveikatos priežiūros specialistai turi žinoti, kaip teikti paliatyviąją pagalbą žmogaus
gyvenimo pabaigoje. Visa sveikatos priežiūros komanda, įskaitant profesionalius sveikatos specialistus ir savanorius, privalo turėti pagrindinius
darbo paliatyviojoje pagalboje įgūdžius. Efektyvų darbą lemia dirbančiojo paliatyviojoje pagalboje gebėjimas pritaikyti psichologijos, medicinos ir kitų disciplinų žinias savo darbe, taip pat svarbus tikslingas savo
tiesioginio darbo metodų taikymas, dirbant su pacientais. Reikalingas
reguliarus ir tęstinis komandos narių mokymas, nes buvimas kartu su
kenčiančiu asmeniu reikalauja tam tikro pasiruošimo.
Pirmasis laikotarpis, kada studentai gali sužinoti apie paliatyviąją pagalbą yra diplominės specialybės studijos. Mokymo metu ne tik suteikiama
informacija, bet ir diskutuojama iškilus klausimams.
36

29 lentelės tęsinys
Šiam tikslui pasiekti yra taikomos įvairios mokymo priemonės ir strategijos. Kombinuojat įvairius mokymo būdus ir priemones sukuriamos strategijos, kurias galima taikyti priklausomai nuo mokomos grupės bruožų.
Siekdami labiau patenkinti mirštančių žmonių poreikius, sveikatos profesionalai turi bendradarbiauti su paciento artimaisiais, draugais ir visa
bendruomene. Reikia, kad ir jie būtų mokomi paliatyviosios pagalbos
pagrindinių principų, kad galėtų namuose prižiūrėti sunkiai sergančius
ir mirštančius artimus žmones.
Etinės problemos
Psichologiniai veiksniai
Paliatyviosios
pagalbos įgūdžių
mokymo akcentai

Blogos žinios pranešimas
Nerimo, depresijos valdymas
Dvasinės problemos paskutinėje gyvenimo
atkarpoje

Paciento poreikių atpažinimas ir vertinimas
Reikiamos pagalbos suteikimas

SUTRUMPINIMAI
PSO

Pasaulio sveikatos organizacija

ES

Europos Sąjunga

ET

Europos Taryba

EPPA

Europos paliatyviosios pagalbos organizacija

PP

Paliatyvioji pagalba

NVNU

Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo
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„Paliatyviosios pagalbos paslaugų valdymas“
Metodinė priemonė (knygelė 1) yra skirta sveikatos priežiūros
įstaigų specialistams, dirbantiems paliatyviosios pagalbos
komandoje, savanoriams ir pacientų šeimos nariams.
Leidinys finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis vykdant projektą
„Slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra pasienio regione”.
Metodinė priemonė parengta padedant Europos
Sąjungai. Už priemonės turinį atsako tik viešoji įstaiga
Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė ir jis negali
būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.
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