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DEFINICJA OPIEKI PALIATYWNEJ 
 
Opieka paliatywna jest aktywną, całościową opieką zapewnianą chorym w każdym wieku z poważnym 
cierpieniem związanym ze stanem zdrowia1 spowodowanym  poważną chorobą22, zwłaszcza pacjentom 
znajdującym się blisko końca życia. Celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia chorych, rodzin i 
opiekunów. 
 
Opieka paliatywna: 

⎯ Obejmuje zapobieganie, wczesne rozpoznanie, kompleksową ocenę i postępowanie terapeutyczne w 
odniesieniu do bólu i innych uciążliwych objawów fizycznych, cierpienia psychologicznego, 
duchowego i pomoc w zakresie potrzeb socjalnych. O ile jest to możliwe, powyższe interwencje 
powinny być oparte na dowodach naukowych. 

⎯ Zapewnia wsparcie pozwalające chorym przeżywać swoje życie, na ile możliwe, w pełni, poprzez 
zapewnienie skutecznej komunikacji oraz pomoc pacjentom i rodzinom w ustaleniu celów opieki. 

⎯ Jest możliwa do wdrożenia na każdym etapie rozwoju choroby, zgodnie z potrzebami chorych. 

⎯ Jest zapewniana w połączeniu z leczeniem przyczynowym choroby. 

⎯ Może pozytywnie wpływać na przebieg choroby. 

⎯ Nie ma na celu ani przyspieszenia ani opóźnienia śmierci, afirmuje życie i traktuje umieranie, jako 
proces naturalny. 

⎯ Zapewnia wsparcie rodzinom i opiekunom podczas choroby i w okresie osierocenia. 

⎯ Jest zapewniana z poszanowaniem wartości kulturowych i przekonań pacjentów i rodzin. 

⎯ Jest możliwa do wdrożenia we wszystkich miejscach sprawowania opieki zdrowotnej (miejscu 
zamieszkania i wszystkich instytucjach) i na wszystkich poziomach (od podstawowego do 
trzeciorzędowego). 

⎯ Może być zapewniana przez profesjonalistów posiadających podstawowe przeszkolenie w zakresie 
opieki paliatywnej. 

⎯ Wymaga specjalistycznej opieki paliatywnej zapewnianej przez zespoły wieloprofesjonalne chorym 
wymagającym kompleksowej opieki. 

 
Dla zapewnienia właściwej integracji opieki paliatywnej rządy powinny: 
 

1. Przyjąć właściwe kierunki rozwoju i normy, które uwzględniają opiekę paliatywną w aktach prawnych 
dotyczących opieki zdrowotnej, w narodowych programach i w planach finansowania ochrony 
zdrowia. 

2. Zapewnić, aby opieka paliatywna została włączona do systemu ubezpieczeń zdrowotnych. 
3. Zapewnić dostęp do podstawowych leków i technologii leczenia bólu i opieki paliatywnej, 

uwzględniając ich stosowanie u dzieci. 
4. Zapewnić, aby opieka paliatywna stanowiła integralną część systemu ochrony zdrowia (od 

podstawowej opieki zdrowotnej do szpitali) tak, aby możliwa była ocena każdego chorego w tym 
zakresie, a każdy członek personelu medycznego potrafił zapewnić podstawową opiekę paliatywną, z 
dostępem do konsultacji i możliwością skierowania chorych do specjalistycznych zespołów opieki 
paliatywnej. 

5. Zapewnić dostęp do opieki paliatywnej grupom wymagającym szczególnego wsparcia, z 
uwzględnieniem dzieci i osób starszych. 

6. Zapewnić współpracę z uniwersytetami i innymi jednostkami szkolnictwa wyższego i nauki oraz ze 
szpitalami klinicznymi tak, aby badania naukowe i edukacja w zakresie opieki paliatywnej zostały 

 
1 Cierpienie jest związane ze stanem zdrowia, jeżeli zostało wywołane chorobą lub jakimkolwiek urazem. Cierpienie jest poważne, 

kiedy nie może zostać złagodzone bez profesjonalnej interwencji i kiedy zaburza funkcjonowanie fizyczne, socjalne, duchowe i/lub 

psychologiczne (dostępne na stronie: http://pallipedia.org/serious-health-related-suffering-shs/) 

2 Poważna choroba stanowi jakąkolwiek ostrą lub przewlekłą chorobę, bądź stan zdrowia, który powoduje wysokie ryzyko śmierci, 

negatywnie wpływa na jakość życia i codzienne funkcjonowanie i/lub powoduje obciążenie objawami, leczeniem lub stresem u  

opiekunów (dostępne na stronie: http://pallipedia.org/serious-illness/) 

http://pallipedia.org/serious-health-related-suffering-shs/
http://pallipedia.org/serious-illness/
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włączone do działalności powyższych instytucji, zapewniając ciągłą edukację na podstawowym, 
pośrednim i specjalistycznym poziomie. 
 

Translation to Polish by Wojciech Leppert, Tomasz Grądalski, and Leszek Pawłowski. 


