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O Stowarzyszeniu Pomocy Chorym na GIST

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST jest pozarządową organizacją non-
profit działającą od 2004 r. Jej członkami są chorzy na GIST, ich najbliżsi oraz 
osoby wspierające. W roku 2009 Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji 
Pożytku Publicznego. Głównym celem organizacji jest wspieranie pacjentów 
z GIST oraz członków ich rodzin poprzez działalność edukacyjną, organizację 
spotkań, współpracę ze specjalistami leczącymi GIST.
Niniejsza publikacja, będąca przykładem wzajemnego wspomagania i 
wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami działającymi w Europie 
pokazuje, że w swojej chorobie nie musisz być sam, że doświadczenie innych 
może być zaoferowane i pomocne także Tobie, nawet w najtrudniejszym 
okresie życia.
Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom, dzięki którym niniejsza broszurka 
mogła zostać wydana w Polsce. 
W imieniu wszystkich, którzy pracowali przy powstaniu polskiej wersji 
„Odchodzenia” pragnę zapewnić, że dołożyliśmy wszelkich starań aby 
zawarte w niej wiadomości w największym stopniu odpowiadały polskim 
realiom. Przepraszamy jeżeli ktokolwiek, w jakikolwiek sposób poczuł się 
urażony treścią w niej zawartą.
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ODCHODZENIE

Broszura przeznaczona dla osób będących  
u schyłku życia oraz ich opiekunów

Oddajemy do Państwa rąk kolejną, ważną publikację. Jest poświęcona 
ostatniemu, niezwykle trudnemu etapowi naszego życia – odchodzeniu.
W polskiej tradycji nie jest to temat, na który otwarcie rozmawiamy. Określa-
my go jako trudny. Istnieją szkoły rodzenia, lecz o szkołach przygotowujących 
nas na odejście jakoś nie słyszałem. Nasz system kulturowy nie wypracował 
modelu rozmyślania o tym etapie życia – zarówno w odniesieniu do samych 
siebie, jak i, tym bardziej, w stosunku do innych. Myślenie o odchodzeniu 
napawa nas trwogą – uciekamy od niego, traktujemy jako działalność 
niemalże szamańską, przyczyniającą się do wywołania nieszczęścia.
Nasza tradycja nakazuje nam pytać: „jak umarł(a)?”. Zazwyczaj pytanie 
to jest jedynie formą zaspokojenia ciekawości dotyczącej ostatnich chwil. 
„Cierpiał?” - „Potwornie!”, albo „Odszedł tak, jakby po prostu zasnął”, czy 
też „Wymordowali go przed śmiercią w niesamowity sposób. Wiesz, miał 
raka”. Zazwyczaj właśnie do takich frazesów się ograniczamy. Niekiedy 
pojawiają się informacje o osamotnieniu i bezradności odchodzącego.
Naszą tradycją jest także wysuwanie pretensji w stosunku do opiekunów 
odchodzącej osoby, zarówno w odniesieniu do ostatniego okresu 
życia zmarłego jak i „oczywistych błędów i zaniedbań” związanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem pochówku.
Szczęśliwie potrafimy już opowiadać o chorobie, walce, bezradności 
lekarzy, itp. Brakuje jednak materiałów umożliwiających przygotowanie 
odchodzących i ich opiekunów do tego szczególnego czasu. Dlatego 
w niniejszej publikacji chcemy przedstawić możliwie pełne spektrum 
problemów i sposobów ich przezwyciężania, tego wszystkiego co można 
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Słowo wstępne

Co się dzieje, gdy człowiek zbliża się do kresu swego życia? Wiedza na ten 
temat jest niezwykle istotna – zarówno dla osoby umierającej jak i dla jej bli-
skich oraz przyjaciół. Nic nie jest w stanie ukoić poczucia głębokiego żalu z 
powodu utraty bliskiej osoby. Jednak posiadanie odpowiedniej wiedzy może 
okazać się pomocne w przygotowaniu się do odchodzenia, do reagowania na 
zachodzące wówczas zmiany i wyzwania zarówno na płaszczyźnie emocjo-
nalnej jak i fizycznej.
W tym okresie napotykamy na wiele zmartwień i niepewności. Wiedząc do-
kładnie co się dzieje i czego można oczekiwać możemy istotnie zredukować 
poziom nieuniknionego stresu.
Niniejsza publikacja jest implementacją broszury przygotowanej przez Ma-
rie Curie Cancer Care. Jej celem jest niesienie pomocy osobom terminalnie 
chorym oraz ich bliskim właśnie poprzez oferowanie im niezbędnej infor-
macji.
„Odchodzenie” to broszurka stanowiąca praktyczny poradnik w sytuacjach 
i problemach, z którymi zmagają się pacjenci oraz ich opiekunowie – zwłasz-
cza w tych przypadkach, gdy odchodzenie ma miejsce w domu. 
Koniec życia to niełatwy temat, pomimo to jestem głęboko przekonana, że 
posiadanie niezbędnej informacji i możliwość samodzielnego podejmowania 
mniej lub bardziej ważnych decyzji ma ogromną wartość.

Esther Rantzen

wówczas zrobić, na co zwracać uwagę, na jaką pomoc liczyć.
Każdy z nas będzie musiał kiedyś odejść. Niby to banał, o którym doskonale 
wiemy. Dołóżmy jednak starań, by ten wyjątkowy czas, czas konieczny 
do przebycia drogi bez powrotu, przebiegał w sposób niechaotyczny, 
zapewniający godność odchodzącemu.
Nie chcemy, by jedyną formą przygotowania do niego było „memento mori”.

Piotr FONROBERT
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Jesteś ważny, bo Ty - to Ty.
Jesteś ważny do ostatniej chwili Twojego życia – 

zrobimy wszystko co w naszej mocy
nie tylko aby Ci pomóc spokojnie odejść, 

ale także byś żył pełnią życia, aż do końca.
Cicely Saunders,

twórczyni nowoczesnej opieki paliatywnej

FAKTY NA TEMAT SCHYŁKU ŻYCIA

Wiadomość, że na Twoją chorobę nie ma lekarstwa i nic już nie można zro-
bić, wywołuje zrozumiały wstrząs i niepokój. Potrzebujesz pomocy i wspar-
cia, żeby sobie z tym poradzić.
Niniejsza broszurka wyjaśnia co może Cię wówczas spotkać i jak się do tego 
przygotować. Adresowana jest głównie do tych, którzy chcą ostatni okres 
swego życia spędzić w domu, a nie w szpitalu bądź hospicjum. Zawarte tu 
wiadomości dotyczą również bliskich i przyjaciół osoby umierającej. Także 
oni potrzebują wsparcia.
Zapoznanie się z treścią broszurki umożliwi osobom chorym oraz ich opie-
kunom łatwiejsze przejście przez to co nieuniknione. Można ją czytać stop-
niowo lub na wyrywki, w zależności od potrzeb. Zamieściliśmy w niej listę 
spraw istotnych, które należy rozważyć w pierwszej kolejności. Warto pa-
miętać, że nie jest ona jedyną formą wsparcia na jaką można liczyć - w tym 
trudnym czasie można również korzystać ze wsparcia wielu grup lub insty-
tucji. Szczęściem pojawia się ich coraz więcej. 
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Rozdział 1

SPRAWY, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ

Rozdział ten poświęcony jest sprawom, którymi należy zająć się w pierwszej 
kolejności. Przygotowaliśmy listę pytań, które mogą pomóc chorym oraz 
ich opiekunom w ustaleniu sposobów i zakresu opieki. Można je omówić z 
pracownikami podstawowej opieki zdrowotnej, by łatwiej podjąć optymalne 
decyzje.

Pytania
W broszurce jedynie sugerujemy pytania, które powinny być zadane w tym 
okresie życia - nie musisz ich wszystkich uwzględniać, możesz uznać, że nie 
wszystkie są w Twoim przypadku istotne. Próbujemy na większość z nich 
odpowiedzieć, byś mógł(a) wiedzieć jak powinno być, na co możesz liczyć, 
czego oczekiwać.
Przebrnięcie przez nie i zastanawianie się nad poruszonymi w nich sprawami 
może być dla Ciebie trudne. Nie bój się zatem dzielić swymi wątpliwościami 
z Twoimi bliskimi czy przedstawicielami organizacji wspierających chorych 
w terminalnej fazie choroby.

Pobyt w domu
● czy musisz pomyśleć o zmianie sypialni, żeby czuć się bardziej kom-

fortowo lub ułatwić rodzinie opiekę nad Tobą?
● czy nadal czujesz się najlepiej we własnym domu?
● czy wolałbyś, żeby opiekowano się Tobą gdzie indziej – w domu 

krewnych, przyjaciół, w hospicjum, szpitalu lub placówce opiekuń-
czej? 
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Ludzie i otoczenie
● w jakim otoczeniu chciałbyś umierać?
● jak chciałbyś być traktowany przez rodzinę i przyjaciół?
● co chciałbyś mieć przy sobie?
● czy są osoby, z którymi nie chciałbyś się widzieć lub takie, z którymi 

nie czujesz się na siłach utrzymywać kontaktu?
● czy w Twoich relacjach z innymi ludźmi są jakieś sprawy, które wy-

magają załatwienia? 
● czy chciałbyś zrobić coś konkretnego dla ludzi, których kochasz? 
● czy chciałbyś zrobić coś dla Twoich zwierząt?
● czy życzysz sobie, żeby lekarz czy pielęgniarka omówili z Tobą oraz 

Twoimi  bliskimi jakieś konkretne tematy?
● czy uważasz, że należy coś zmienić by wsparcie oferowane Tobie do-

tychczas było jeszcze bardziej pomocne dla Ciebie i Twoich bliskich?

Załatwianie spraw
● czy jest coś co chciałbyś zrobić, dopóki stan Twojego zdrowia na to 

pozwala? 
● czy napisałeś testament?
● czy chciałbyś przygotować dyspozycję dotyczącą dysponowania 

Twoim ciałem po odejściu?
● czy chciałbyś wziąć udział w określonych praktykach duchowych lub 

religijnych? Kto mógłby zapewnić Ci taką możliwość?
● czy życzysz sobie odprawienia jakichś konkretnych obrzędów religij-

nych w chwili śmierci lub przed Twoim odprowadzeniem?
● jakie decyzje chciałbyś podjąć w sprawie przygotowań do pogrzebu?
● jaką formę pochówku byś wybrał – pogrzeb czy kremację?
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Decyzje dotyczące leczenia
● czy są jakieś formy leczenia, wobec których wyrażasz zdecydowany 

sprzeciw?
● czy chcesz zawczasu sporządzić pisemną decyzję dotyczącą sposobu 

postępowania lekarskiego w zaawansowanej fazie choroby, w tym 
możliwości przerwania leczenia, znaną jako oświadczenie woli na 
przyszłość czy też oświadczenie dotyczące sztucznego podtrzymy-
wania życia w przypadku trwałej utraty świadomości bądź braku per-
spektyw powrotu do zdrowia?

Jeśli jesteś opiekunem 
● czy potrafisz skutecznie zatroszczyć się o siebie i swoje potrzeby?
● czego potrzebujesz, żeby skutecznie opiekować się członkiem rodzi-

ny lub bliską Ci osobą?
● czy jesteś w stanie zapewnić sobie pomoc gdy chodzi o prace do-

mowe, robienie zakupów i gotowanie, żeby więcej czasu poświęcić 
opiece nad chorym?
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Rozdział 2

OPIEKA DOMOWA

Wielu ludzi chce umrzeć w domu, w swoim łóżku, w otoczeniu rodziny i 
przyjaciół.
Pomimo że umieranie to proces naturalny, niewielu ludzi ma doświadczenie 
w opiece nad umierającymi. Perspektywa opiekowania się bliskim w domu 
może być źródłem napięć i stresu. Warto jednak pamiętać, że ten trudny okres 
może się okazać czasem niezwykłego doświadczenia i szczególnej bliskości 
z osobą nieuleczalnie chorą.
W niniejszym rozdziale znajdziesz informację o tym:

● kto może pomóc pacjentowi, którego wolą jest umrzeć we własnym 
domu,

● jak się postarać o niezbędny sprzęt,
● gdzie szukać wsparcia materialnego,
● w jakich jeszcze miejscach mogą się Tobą zaopiekować.

Kto może Ci pomóc jeśli wybrałeś opiekę domową
Wsparcie dla Ciebie i Twojego opiekuna jest bardzo istotne, nie może go 
zabraknąć. Opieka nad nieuleczalnie chorym jest wyczerpująca, zarówno 
psychicznie jak i fizycznie. Poprosić o pomoc nie jest łatwo, zwłaszcza, iż 
często towarzyszy nam wewnętrzne przekonanie, że musimy radzić sobie 
sami. Istnieją jednak osoby i instytucje, do których można się zwrócić.
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Lekarz POZ
Odpowiedzialność za opiekę jaką otrzymujesz w domu spoczywa na Twoim 
lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Jego pomoc może przybie-
rać różnorakie formy, takie jak na przykład:

● pomoc w zorganizowaniu opieki pielęgniarskiej; 
● konsultacja lekarska, gdy cokolwiek Cię niepokoi – np. nagła zmiana 

objawów. Poza godzinami pracy lekarza rodzinnego możesz kontak-
tować się z lekarzem nocnej pomocy lekarskiej;

● przedyskutowanie z Tobą wszystkich możliwych opcji leczenia i re-
agowania na  objawy uboczne czy sposobu postępowania gdy Twój 
stan się pogorszy.

Rozmowa z lekarzem POZ lub zespołem hospicyjnej opieki domowej może 
też dotyczyć spodziewanego rozwoju Twego stanu oraz opracowania do-
kładnego planu postępowania w sytuacji kryzysowej.

Pielęgniarka POZ
Pielęgniarki POZ ściśle współpracują z lekarzami POZ i pielęgniarkami 
opieki paliatywnej. Odwiedzająca Cię regularnie pielęgniarka POZ może:

● zapewnić odpowiednią opiekę w zakresie podawania leków i zastrzy-
ków, zmiany opatrunków, w razie potrzeby również porad obejmują-
cych problemy z wypróżnianiem i higieną osobistą;

● pokazać Twoim bliskim jak poprawnie Cię przemieszczać i wykony-
wać konieczne czynności pielęgnacyjno-higieniczne, takie jak my-
cie, codzienna toaleta.

Pielęgniarki POZ koordynują cały proces opieki domowej i pomagają skon-
taktować się z innymi zespołami świadczącymi usługi w zakresie ochrony 
zdrowia i/lub opieki społecznej w celu pozyskania dodatkowej pomocy.

Pielęgniarka ze specjalizacją kliniczną
Po odbyciu specjalistycznego szkolenia pielęgniarki mogą zajmować się 
konkretną chorobą (np. zawał serca, niewydolność nerek czy stwardnienie 
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zanikowe boczne) lub konkretnym rodzajem opieki, np. oferują praktyczną 
pomoc w opiece nad pacjentami onkologicznymi w schyłkowym okresie ży-
cia. Mogą one pozostać w domu chorego na noc lub część dnia, dając możli-
wość odpoczynku stałym opiekunom.
Pielęgniarki ze specjalnością kliniczną w dziedzinie pielęgniarstwa opieki 
paliatywnej służą pomocą również pacjentom onkologicznym. Udzielają po-
mocy w zakresie kontroli bólu i objawów, poradnictwa i wsparcia emocjo-
nalnego dla pacjentów i ich rodzin. 
Pielęgniarki specjalizujące się w opiece nad pacjentami z chorobami serca 
lub płuc mogą współpracować z pielęgniarką POZ bądź zespołem hospicyj-
nym. 

Zespół opieki paliatywnej 
Do zadań zespołu opieki paliatywnej należy poprawa jakości życia nieule-
czalnie chorych zmagających się z postępującą choroba, coraz bardziej ogra-
niczającą ich samodzielność. Zespoły opieki paliatywnej zazwyczaj znaj-
dują się w szpitalach lub hospicjach  Członkami takiego zespołu są przede 
wszystkim pielęgniarki ze specjalizacją kliniczną i lekarze, ale mogą do nich 
należeć również pracownicy opieki społecznej, terapeuci zajęciowi, muzy-
koterapeuci, psycholodzy, a także kapelan. Przedstawiciele takiego zespołu 
mogą odwiedzić Cię w domu i udzielić pomocnych rad w kwestii kontroli 
bólu i łagodzenia innych niekorzystnych objawów. Do ich kompetencji na-
leży również udzielanie wsparcia emocjonalnego i porad w rozwiązywaniu 
problemów praktycznych. 
Fizjoterapeuci mogą pomóc tym pacjentom, którzy z powodu choroby nie 
potrafią samodzielnie się poruszać. Pomoc ta obejmuje problemy z oddycha-
niem i uśmierzanie bólu. 

Twój lekarz rodzinny bądź pielęgniarka powinni ułatwić Tobie kontakt z pra-
cownikami opieki społecznej/opiekunami medycznymi. 
Pracownicy opieki społecznej mogą zorganizować pomoc w pracach domo-
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wych, robieniu zakupów i gotowaniu, natomiast opiekun medyczny pomoże 
z wykonywaniem takich czynności jak mycie i ubieranie się. Jeśli masz środ-
ki, możesz pokryć część kosztów związanych z tymi usługami.
Terapeuta zajęciowy może odwiedzić Cię w domu i ocenić czy zapewnie-
nie specjalistycznego sprzętu pomoże Ci w większym usamodzielnieniu się 
i usprawni wykonywanie codziennych czynności. Taki specjalista doradzi Ci 
odpowiednie wyposażenie i podpowie gdzie je można nabyć.
Wszyscy wymienieni profesjonaliści mogą udzielić Ci informacji na temat 
innych dostępnych rodzajów pomocy i wsparcia. 
Zaangażowany w opiekę nad Tobą personel medyczny postępuje zgodnie ze 
standardami mającymi zapewnić Ci najlepszą dostępną opiekę, niezależnie 
od rodzaju choroby i tego czy chcesz pozostać w domu czy nie. Standardy 
te zostały określone np. w rekomendacjach unijnych (Wytyczne Rec (2003) 
24 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich) przyjętych przez Radę 
Europy. Podkreślają one m.in. konieczność powszechnej dostępności wy-
mienionych wyżej form opieki oraz dążenie do możliwie najlepszej jakości 
życia pacjentów.
W myśl tych wytycznych masz prawo do zadawania wszelkiego rodzaju 
pytań. Masz też prawo oczekiwać by Twój lekarz udzielał wyczerpujących 
odpowiedzi i był w stanie przewidzieć Twoje potrzeby w okresie gdy Two-
je samopoczucie ulegnie pogorszeniu. Wspomniane Wytyczne podkreślają 
również potrzebę dobrej komunikacji między Tobą a twoimi opiekunami. 

Niezbędne wyposażenie
Pielęgniarka POZ może pomoc Ci w pozyskaniu wyrobów medycznych i 
specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania w warun-
kach domowych, poczynając od najprostszych artykułów, takich jak:

● basen, kaczka, podkłady higieniczne lub specjalne prześcieradła,
● specjalne materacy, poduszki profilowane,
● wciągnik lub temblak.
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Możesz poprosić swego lekarza bądź personel szpitalny o zaaranżowanie 
wizyty terapeuty zajęciowego.
Terapeuta zajęciowy może zadbać o potrzebny Ci sprzęt, taki jak

● łóżko rehabilitacyjne, łóżko regulowane,
● wózek inwalidzki, balkonik czy podjazd,
● małe ułatwienia, takie jak kubki z dwoma uchwytami lub specjalne 

sztućce,
● uchwyty łazienkowe.

Nie zawsze konieczne jest zakupienie np. łóżka rehabilitacyjnego czy innych 
sprzętów – można je wypożyczyć w specjalnych wypożyczalniach przy skle-
pach medycznych lub zakładach opieki zdrowotnej. Informacji na ten temat 
udzieli pielęgniarka lub pracownik opieki społecznej; można ją też znaleźć 
w Internecie.

POMOC FINANSOWA
Przewlekła, postępująca choroba to dodatkowe wydatki, często związane z 
zaprzestaniem aktywności zawodowej. Osoba w wieku przedemerytalnym 
trwale chorująca jest niezdolna do pracy i może podjąć starania o rentę z 
tytułu niezdolności do pracy. Ponadto każda osoba chora onkologicznie ma 
prawo do starania się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, co również 
uprawnia do skorzystania z prawa do renty.
Oprócz tego możesz mieć uprawnienia do 2 rodzajów świadczeń:
- zasiłku pielęgnacyjnego,
- dodatku pielęgnacyjnego.
Zasiłek pielęgnacyjny należy do świadczeń opiekuńczych i przysługuje 
osobie z orzeczeniem niepełnosprawności lub osobie, która ukończyła 75 rok 
życia. Przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikają-
cych z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z 
niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przyzna-
wany jest na czas nieokreślony i – w odróżnieniu od dodatku pielęgnacyjne-
go – nie jest wypłacany przez ZUS, ale przez urząd gminy lub ośrodek po-
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mocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania chorego. Nie przysłu-
guje jednak osobom umieszczonym w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie oraz osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego.
Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane przez ZUS przysłu-
gujące osobie, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz 
do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat. Dodatek pielęgnacyjny 
przyznawany jest na wniosek zainteresowanego, na podstawie orzeczenia 
lekarza orzecznika ZUS (komisji lekarskiej ZUS), ustalającego całkowitą 
niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Brak zdolności do 
samodzielnej egzystencji oznacza, że ubiegający się o dodatek wymaga opie-
ki innej osoby (np. w myciu, ubieraniu się, jedzeniu posiłków itd.). Z kolei w 
przypadku osoby, która ukończyła 75 lat, dodatek pielęgnacyjny przyznawa-
ny jest przez organ rentowy z urzędu.
Zasiłek z pomocy społecznej. W przypadku niepełnosprawności lub dłu-
gotrwałej i ciężkiej choroby można też ubiegać się o świadczenie z pomocy 
społecznej. Może ono być przyznane osobie, która jest w trudnej sytuacji ży-
ciowej spowodowanej między innymi chorobą, a jednocześnie jest w trudnej 
sytuacji finansowej. Jedną z form świadczonej pomocy jest pomoc finansowa 
w postaci zasiłków. W zależności od sytuacji może to być zasiłek stały, okre-
sowy, celowy, gwarantowany i wyrównawczy.

Refundacja środków pomocniczych i artykułów medycznych
Każdy ubezpieczony ma prawo do korzystania z refundacji przez NFZ kosz-
tów zakupu wyrobów medycznych. Refundacja jest rozumiana jako całko-
wity lub częściowy zwrot kosztów środków pomocniczych (np. pielucho-
majtki, worki stomijne, cewniki, wkłady anatomiczne, materace i poduszki 
przeciwodleżynowe itp.) oraz artykułów medycznych, które są sprzętem or-
topedycznym (w tym wózki inwalidzkie, kule, balkoniki). 
Wyroby medyczne są refundowane w różnej wysokości, na określony czas. 
Wyrób medyczny, wysokość refundacji, okres użytkowania, kryteria przy-
znawania oraz wykaz osób uprawnionych do wystawiania zlecenia określa 

2015 broszura.indd   14 09.02.2015   1:08:27



15

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wyka-
zu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z dn. 17 grudnia 
2013 r., poz. 1565). Dokumenty uprawniające do skorzystania z refundacji 
to prawidłowo wypełnione przez lekarza zlecenie na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne, z potwierdzonym przez Oddział Wojewódzki NFZ prawem do 
pełnej lub częściowej refundacji. Na niektóre produkty przysługuje refunda-
cja, która w całości pokrywa koszt zakupu danego środka, natomiast za inne 
trzeba zapłacić część ceny. 
Więcej informacji można znaleźć na stronach http://www.nfz-warszawa.pl/
index/pacjent/zosp/zasady/30012014 i http://sklepymedicus.pl/medicus,jak-
-obliczyc-refundacje-nfz 

INNE MIEJSCA SPRAWOWANIA OPIEKI PALIATYWNEJ

Pomimo podjętej decyzji o pozostaniu w domu, może nadejść taka chwila, 
gdy zmienisz zdanie. Możesz dojść do wniosku, że lepiej będziesz się czuł(a) 
w szpitalu lub hospicjum, gdzie wyszkolony personel pomoże Twoim opie-
kunom lepiej o Ciebie zadbać, jak również w razie potrzeby uśmierzy ból i 
złagodzi inne niekorzystne objawy.

Jeśli jesteś opiekunem nie musisz czuć wyrzutów sumienia gdy dojdziesz do 
wniosku, że bliska Ci osoba powinna przenieść się do szpitala, hospicjum lub 
domu opieki. Jeśli tak się dzieje w końcowym stadium choroby, nie musisz 
myśleć, że zawiodłeś. Ważne jest, aby bliska Ci osoba miała dostęp do facho-
wej opieki, której w tym okresie bardzo potrzebuje.

Szpital lub hospicjum 
Jeśli zdecydujesz się na przeniesienie do szpitala lub hospicjum, zarówno 
Ciebie jak i Twoich bliskich może przytłaczać myśl, że już nie wrócisz do 
domu. Należy wówczas pamiętać, że często pobyt w szpitalu czy hospicjum 
nie musi być długi i można go ograniczyć jedynie do tego czasu jaki jest 
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niezbędny do obserwacji i kontroli Twoich dolegliwości. Później, o ile Ty i 
Twoja rodzina będziecie tego chcieli, możesz wrócić do domu.
W hospicjum główny nacisk położony jest na łagodzenie bólu i innych dole-
gliwości somatycznych. Hospicja są mniejsze i nie tak hałaśliwe jak szpitale, 
znacznie mniej tam aktywności. W wielu jest kuchnia, salon, a nawet barek. 
Pobyt i opieka w hospicjum są bezpłatne (oczywiście także w tym zakresie 
może być prowadzona działalność komercyjna). Niekiedy na przyjęcie do 
nich trzeba zaczekać w kolejce, co trwa niekiedy kilka tygodni. W wielu 
hospicjach są zespoły opieki i ośrodki dzienne dla podopiecznych, którzy 
powracają wieczorami do swych domów.
Jeśli masz trudności z podjęciem decyzji, możesz odwiedzić szpital lub ho-
spicjum i zapoznać się z panującymi tam warunkami. Możesz też omówić 
wszelkie nurtujące Cię pytania z personelem medycznym.
W ramach systemu opieki zdrowotnej istnieją również inne formy opieki 
instytucjonalnej. Zaliczamy do nich:

● zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL) bądź pielęgnacyjno-opiekuńcze 
(ZPO);

● oddziały szpitalne o profilach:
- geriatrycznym, dla przewlekle chorych;
- medycyny paliatywnej;
- psychogeriatrycznym,

● poradnia medycyny/opieki paliatywnej.

Zakłady opiekuńcze są to placówki służby zdrowia, których celem jest za-
pewnienie całodobowej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji niezbędnego 
leczenia osobom nie wymagającym hospitalizacji, ale ze względu na brak 
samodzielności potrzebującym całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych.
Podstawą skierowania do zakładu pielęgnacyjno-leczniczego jest wniosek 
lekarza POZ lub wniosek lekarza oddziału szpitalnego prowadzącego pacjen-
ta, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych. Osoba przebywająca 
w zakładzie ponosi koszty pobytu i wyżywienia, podczas gdy świadczenia 
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zdrowotne są finansowane przez NFZ. Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
nie może jednak być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną oraz pacjent w 
terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Poradnie medycyny/opieki paliatywnej. Są to jednostki stworzone na 
potrzeby pacjentów zmagających się z postępującą nieuleczalną chorobą – 
głównie nowotworową. Część z nich finansowana jest przez NFZ.
Opieką paliatywną objęci są chorzy, których stan ogólny jest stabilny i którzy 
mogą przybyć do poradni oraz chorzy, którzy ze względu na ograniczoną 
możliwość poruszania się wymagają wizyt domowych. Do przyjęcia do po-
radni wymagane są:

● skierowanie od lekarza NFZ (lekarz POZ, lekarz onkolog lub inny 
lekarz specjalista);

● dokumentacja medyczna określająca stopień zaawansowania choroby;
● dokument ubezpieczenia zdrowotnego (wpis eWUŚ);
● zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywną.

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ mieści się ponadto  
pielęgniarska opieka długoterminowa – opieka nad obłożnie i przewlekle 
chorymi przebywającymi w domu, którzy wymagają udzielania systema-
tycznych świadczeń pielęgniarskich.
Warunkiem objęcia chorego opieką przez pielęgniarkę długoterminową jest 
wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wniosek lekarza prowa-
dzącego pacjenta z oddziału szpitalnego (po zakończonym procesie leczenia 
w warunkach szpitalnych) oraz zgoda pacjenta wyrażona na piśmie.

Podobnie jak w przypadku ZOL, pielęgniarską opieką długoterminową nie 
mogą być objęci pacjenci w ostrej fazie choroby psychicznej i w terminalnej 
fazie choroby nowotworowej.

W systemie pomocy społecznej opieka instytucjonalna sprawowana jest w 
● domach pomocy społecznej;
● dziennych domach pomocy społecznej (półstacjonarna).
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Domy pomocy społecznej to placówki zapewniające całodobową opiekę 
osobom niemogącym, z powodu zaawansowanego wieku lub choroby, funk-
cjonować samodzielnie. Opłaty za koszty pobytu ponosi osoba kierowana do 
placówki, a w następnej kolejności członkowie jej rodziny i/lub gmina. W 
kwestii załatwienia stosownych formalności należy zwrócić się do lekarza 
POZ, pielęgniarki POZ, zespołu opieki domowej lub pracownika opieki spo-
łecznej. Niestety dostęp do takiej opieki może być różny w różnych miejsco-
wościach, a przyjęcie zazwyczaj poprzedzone będzie dłuższym lub krótszym 
oczekiwaniem. 
Można starać się o refundację z NFZ kosztów (do wysokości określonego 
limitu) wyrobów medycznych i środków pomocniczych. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdro-
wia: http: //www2.mz.gov.pl/ wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl& 
mi=383&mx=0&mt&my=767&ma=033031

Dzienne Domy pomocy społecznej to ośrodki dla osób, które ze względu na 
wiek lub chorobę mają trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego i 
potrzebują pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Taka 
placówka zapewnia swoim podopiecznym pobyt (przeważnie do godz. 16), 
wyżywienie, usługi higieniczne, terapie zajęciową oraz zaspokojenie potrzeb 
towarzyskich.
Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc 
w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze 
mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, 
a rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić.
Zgłoszenie o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych należy skie-
rować do Ośrodka pomocy społecznej odpowiednio do miejsca zamieszkania 
osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu 
codziennych potrzeb życiowych, zaleconą przez lekarza opiekę higieniczną, 
pielęgnację, oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 
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Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu rodziny.
Ośrodki pomocy społecznej pełnią ponadto następujące funkcje:

● kierują do Domu pomocy społecznej;
● pokrywają część wydatków na świadczenia zdrowotne;
● pomagają w zaopatrzeniu w sprzęt medyczny.

Wykaz miejscowych zakładów opiekuńczych lub domów opieki społecznej 
wraz ze szczegółowymi informacjami otrzymasz w miejscowym ośrodku 
pomocy społecznej lub na stronie http://szukaj.sluzbazdrowia.pl/Zaklady-
opiekunczo-lecznicze-i-pielegnacyjno-opiekuncze-inne-niz-psychiatryczne/
R8,20,1.html 
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Rozdział 3

OSTATNIE TYGODNIE ŻYCIA

Niniejszy rozdział traktuje o zmianach emocjonalnych i fizycznych, których 
możemy doświadczać w ostatnich tygodniach życia. Omówimy tu możliwe 
objawy i sposoby radzenia sobie z nimi.
Wspomniane zmiany, jakkolwiek są normalnym zjawiskiem w tym okresie, 
mogą być trudne dla Ciebie i Twoich bliskich. Wcześniejsze przygotowanie 
się na możliwy rozwój wydarzeń może nieco ułatwić poruszanie się w tej 
niełatwej sytuacji. Jeśli czytając te strony potrzebujesz wsparcia, lub chciał-
byś omówić niektóre sprawy bardziej szczegółowo, możesz porozmawiać z 
kimś z opiekujących się Tobą lekarzy, pielęgniarek lub z najbliższymi.
Ten rozdział dostarcza informacji na temat:

● zmian emocjonalnych i intelektualnych;
● radzenia sobie ze zmianami i objawami somatycznymi;
● medycyny niekonwencjonalnej;
● dyspozycji pacjenta o zaprzestaniu uporczywej terapii lub oświadcze-

nie woli (testament).

Zmiany emocjonalne i intelektualne
Gdy człowiek wkracza w ostatni okres swojego życia, zazwyczaj towarzyszą 
mu rozmaite emocje. Są wśród nich: niepokój, zmartwienie, panika, gniew, 
żal, smutek, depresja. Te uczucia i emocje mogą się szybko zmieniać. Nie-
pokój i zmartwienie to całkowicie normalna reakcja człowieka na zbliżającą 
się śmierć – rozmowa na ten temat z twoimi opiekunami może okazać się 
pomocna. Możesz ten odczuwać postępujące pogorszenie zdrowia i martwić 
się o to, że rodzina lub przyjaciele przestaną się z Tobą liczyć. Czasem bar-
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dzo trudno jest rozmawiać o tym z kimś bliskim i będziesz chciał podzielić 
się swoimi przeżyciami z kimś spoza twego najbliższego otoczenia, np. za-
wodowym doradcą. Możesz zwrócić się do Twojego lekarza lub pielęgniarki 
z prośbą o polecenie Ci takiego doradcy.
Pielęgniarka ze specjalizacją kliniczną będzie mogła dokładnie omówić z 
Tobą interesujące Cię tematy, co pozwoli nieco opanować lęk i niepokój. 
Pomocna też może być rozmowa z osobą duchowną, nawet jeśli nie jesteś 
osobą regularnie praktykującą albo nigdy wcześniej nie miałeś do czynienia 
z poradnictwem duchowym.
Wielu ludzi w tym okresie zamyka się w sobie. W niektórych przypadkach 
przyczyną takiego zachowania jest depresja. Wówczas lekarz lub pielęgniar-
ka mogą pomóc w jej zwalczaniu. Trzeba jednak zaznaczyć, że gdy choroba 
się pogłębia, utrata zainteresowania otoczeniem, nawet najbliższą rodziną, 
jest zjawiskiem naturalnym i stanowi integralną część stopniowego żegnania 
się ze światem. 
Jeśli jesteś bliskim lub przyjacielem chorego, możesz bardzo boleśnie prze-
żywać taką narastającą obojętność z jego strony. Wygląda to tak jakby już 
zrezygnował, poddał się i pogodził z odejściem, podczas gdy Ty rozpaczli-
wie pragniesz, by pozostał przy życiu.
Zobojętnienie, zamknięcie się w sobie to naturalny aspekt umierania. Obser-
wując zachowania bliskiej Ci osoby możesz starać się dopasować i „dostra-
jać” swoje reakcje odpowiednio do sytuacji. Bardzo ważna jest umiejętność 
słuchania i szanowania uczuć bliskiej Ci osoby. Uczucia te często są nega-
tywne – lęk, niepokój czy zdenerwowanie, ale Twoja obecność i cierpliwe 
wysłuchanie są nieocenione dla odchodzącego.

Dolegliwości somatyczne
Zachodzące zmiany fizyczne są różne i zależą od rodzaju choroby oraz jej 
zaawansowania. Wymienimy najpierw zmiany występujące zazwyczaj w 
ostatnich tygodniach życia niezależnie od rodzaju choroby, a następnie te, 
które są związane z konkretną odmianą choroby nowotworowej.
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W miarę postępowania choroby, lekarz lub pielęgniarka dokonują przeglądu 
zażywanych przez pacjenta leków, gdyż niektóre z nich przestają pomagać i 
należy je odstawić. Aby zaradzić takim dolegliwościom jak ból, nudności lub 
duszności lekarz może przepisać nowe preparaty. Leki są dobierane stosow-
nie do tego, czego pacjent potrzebuje w danej chwili. Medycyna niekonwen-
cjonalna niekiedy pomaga w łagodzeniu niekorzystnych objawów i może 
nieco poprawić jakość życia i samopoczucie.

Zmęczenie i brak energii
Wraz z postępem choroby ludzie stopniowo tracą energię i zdolność do sa-
modzielnego funkcjonowania. Słabość i zmęczenie utrudniają koncentrację 
i pełny udział w tym, co się wokół chorego dzieje. Jeśli czujesz się zmęczo-
ny, musisz zwolnić tempo i zachować siły na to, co jest dla Ciebie ważne i 
przynosi Ci satysfakcję. Rób dokładnie tyle ile potrafisz. Jeśli się czujesz na 
siłach, nie martw się, że nadmierna aktywność Ci zaszkodzi – możesz po 
prostu odpocząć następnego dnia, o ile będziesz tego potrzebować. 
Może się zdarzyć, że będziesz potrzebował dużo odpoczynku w ciągu dnia, 
na fotelu albo w łóżku. Jeśli za mało się ruszasz, możesz zacząć odczuwać 
ból w niektórych miejscach, np. pośladkach lub piętach. Pielęgniarka może 
postarać się o odpowiednie dla Ciebie wyposażenie, takie jak specjalny ma-
terac, poduszki przeciwodleżynowe czy ochrona na pięty, które pomogą 
zmniejszyć ciśnienie w tych okolicach. Częsta zmiana pozycji ciała zazwy-
czaj pomaga zapobiegać doznaniom bólowym.

Zaburzenia snu 
Niektórym osobom dokucza bezsenność – nie potrafią spać w nocy, a im dłu-
żej trwa taki stan, tym trudniej to znosić. 

Kłopoty ze spaniem mogą mieć różne powody, w tym:
● pobudzające leki, np. sterydy
● czynniki psychiczne, takie jak niepokój, depresja bądź lek przed śmier-
cią we śnie
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● niekontrolowane objawy, takie jak ból, duszności, nietrzymanie mo-
czu/kału
● inne czynniki, np. światło, hałas, sen w ciągu dnia.

Koniecznie powiedz lekarzowi lub pielęgniarce o problemach ze snem. Jeśli 
uda się ustalić przyczyny bezsenności, są szanse na poprawę sytuacji. Poin-
formuj o konkretnych czynnikach, takich jak lęk, ból czy duszności, które 
mogą mieć wpływ na trudności z zasypianiem. Przykładowo, jeśli powodem 
braku snu jest ból, możesz otrzymać na noc środek przeciwbólowy. Pielę-
gniarka kliniczna może się tym zająć. 
Oto kilka prostych sposobów, które mogą Ci pomóc w zaśnięciu:

● być może problem sprawia niewygodny materac, zasygnalizuj to 
Twoim opiekunom;

● zadbaj o ciszę i wyłącz światło;
● przewietrz pokój;
● napij się przed snem czegoś ciepłego, unikaj picia na noc alkoholu i 

kawy;
● niech twoja sypialnia służy do spania – jeśli nie potrafisz zasnąć w 

nocy, przejdź do innego pokoju; jeśli chcesz się zdrzemnąć w ciągu 
dnia, połóż się w sypialni;

● jeśli się obudzisz w nocy, nie leż i nie przewracaj się z boku na bok – 
jeśli możesz to idź do innego pokoju, napij się czegoś ciepłego. Gdy 
poczujesz się śpiący, wróć do łóżka;

● nie oglądaj telewizora i unikaj komputera na godzinę przed pójściem 
do łóżka;

● miej pod ręką zeszyt gdzie notujesz wszystko co Cię niepokoi, żebyś 
mógł w nocy zapisać swoje problemy i zmartwienia – omówienie 
tego w dzień z twoim opiekunem lub pielęgniarką może pomóc w 
znalezieniu rozwiązania;

● wypróbuj techniki relaksacyjne – po prostu posłuchać spokojnej muzyki;
● jeśli okaże się, że masaż Ci pomaga, poproś opiekuna o delikatny 

masaż dłoni albo stóp.
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Ból
Nie wszystkim w tym okresie dokucza wzmożony ból, lecz świadomość ist-
nienia środków zaradczych dodaje otuchy.
Każdy odczuwa ból w inny sposób, dlatego są różne rodzaje środków przeciw-
bólowych, stosowane w zależności od rodzaju oraz stopnia intensywności bólu. 
Ważne jest, byś dokładnie wytłumaczył lekarzowi lub pielęgniarce jaki ro-
dzaj bólu odczuwasz, w jakim miejscu, jak często dany ból występuje i jaki 
ma na Ciebie wpływ. Wtedy opiekujący się Tobą personel medyczny będzie 
w stanie dobrać możliwie najskuteczniejsze. Inne sposoby kontroli bólu obej-
mują znalezienie wygodnej pozycji do siedzenia/środki zaradcze stosowanie 
zimnych lub ciepłych okładów w okolicy występowania bólu, wypoczynek 
i odwracanie uwagi od doznawanych odczuć bólowych. Zapytaj swojego 
lekarza o przezskórną stymulację nerwów (TENS) – metodę stosowaną w 
elektroterapii bólu. Możesz też zastosować swoje własne metody, które w 
przeszłości pomagały Ci radzić sobie z bólem. 

Środki przeciwbólowe
Istnieje wiele leków przeciwbólowych, stosowanych w zależności od rodza-
ju i nasilenia bólu. Są to między innymi:

● zwykłe środki przeciwbólowe, takie jak paracetamol lub kodeina;
● leki przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, takie jak ibuprofen;
● środki przeciwbólowe zalecane w nerwobólach – gabapentin, prega-

balina, amitryptylina (wspomagająco);
● silne leki przeciwbólowe, takie jak morfina, oksykodon, fentanyl i 

opioidy.
Dostępne są w tabletkach, w płynie, w postaci plastrów na skórę lub za-
strzyków. Mogą też być podawane podskórnie, w systemie ciągłego wlewu, 
za pomocą małej igły/kaniuli umieszczonej w brzuchu lub ramieniu. Stała 
dawka leku jest podawana nieprzerwanie przez 24 godziny za pomocą małej, 
przenośnej pompy infuzyjnej/strzykawkowej. Pompa może również służyć 
do podawania innych leków, np. środków przeciwwymiotnych. 
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Skutki uboczne leków przeciwbólowych
Silne środki przeciwbólowe oraz środki zawierające kodeinę mają trzy głów-
ne skutki uboczne: senność, nudności i obstrukcja. Senność zazwyczaj mija 
po kilku dniach, zatem gdy przestaniesz odczuwać ból będziesz na tyle przy-
tomny, by robić to na co masz ochotę. Jeśli dokuczają Ci mdłości, odpowied-
nie leki mogą temu zaradzić sprawiając, że po kilku dniach Twoje samopo-
czucie w tym zakresie stopniowo się normalizuje. 
Obstrukcja jest na tyle częstym skutkiem ubocznym, że praktycznie każ-
dy, kto zażywa silne leki przeciwbólowe, musi regularnie stosować środki 
przeczyszczające. Twój lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta udzielą Ci odpo-
wiedniej rady.
Na stronie Koalicji na rzecz walki z bólem (http://wygrajmyzbolem.pl/) mo-
żesz znaleźć informacje na temat sposobów łagodzenia bólu i specjalistów, 
którzy mogą w tym zakresie pomóc.

Nudności i wymioty
Twoja choroba, jak również zażywane leki, mogą powodować nudności/bądź 
zwracanie pokarmu. Lekarz może przepisać Ci preparaty przeciwwymiotne, 
dzięki którym nieprzyjemne sensacje zazwyczaj da się skutecznie kontro-
lować. Leki przeciwwymiotne występują w postaci tabletek albo czopków 
(jeśli masz trudności z połykaniem tabletek). Należy zażywać je regularnie, 
żeby zapobiec nawrotom dolegliwości. 
Istnieją różne sposoby na złagodzenie nudności:

● spożywanie pokarmów letnich lub zimnych, ponieważ nie mają one 
tak intensywnego zapachu jak gorące dania;

● jedzenie suchego pokarmu, np. krakersów;
● spożywanie imbiru (w postaci korzenia, herbaty lub piwa imbirowego);
● sączenie napojów gazowanych
● niewielkie i częste posiłki.
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Utrata wagi i utrata apetytu
Twoja choroba i/lub zażywane leki mogą sprawić, że zaczniesz stopniowo 
tracić apetyt oraz masę ciała. Niechęć do jedzenia jest niekiedy tak wielka, że 
drażnić Cię będzie nawet widok i zapach potraw. Do utraty łaknienia może 
też przyczynić się depresja. Niektóre preparaty, np. sterydy, w jakiejś mierze  
poprawiają apetyt. Częste spożywanie małych posiłków składających się z 
twoich ulubionych przysmaków również może pomóc.
W miarę postępu choroby metabolizm zwalnia, dlatego twój organizm nie 
jest w stanie dobrze trawić pożywienia czy też wchłaniać wszystkich poży-
tecznych substancji. Na tym etapie ważne jest, aby nie jeść na siłę.
Oto niektóre sposoby na poprawę apetytu:

● zadbaj o atrakcyjny wygląd jedzenia;
● wypij kieliszek sherry, brandy lub innego ulubionego alkoholu ok. 

30 min. przed jedzeniem (najpierw jednak musisz się upewnić czy 
w ogóle możesz pić alkohol – zapytaj lekarza o możliwe interakcje 
alkoholu z zażywanymi przez Ciebie lekami);

● zawsze miej pod ręką przekąski;
● zadbaj o pożywne napoje (ewentualnie posiłki o płynnej koncentracji);
● jedz powoli.

Może się zdarzyć, że pomimo dobrego odżywiania się nadal tracisz na wa-
dze. To dość stresujące, ale nie zmuszaj się do jedzenia gdy nie masz na to 
ochoty. Spróbuj wtedy zastąpić jedzenie piciem. 

Przybieranie na wadze lub gromadzenie się płynów w organizmie
Niektóre osoby w trakcie choroby przybierają na wadze. Wzrost masy ciała 
może tez być skutkiem zatrzymywania się wody w organizmie. Może wystą-
pić np. obrzęk nóg albo kostek. W takim przypadku pomocne będą diuretyki 
(leki moczopędne) lub specjalne pończochy/skarpety uciskowe. Unoszenie 
nóg w górę też może przynieść ulgę – gdy siedzisz, umieść nogi na pod-
nóżku. Można ponadto wykonywać delikatne ćwiczenia na nogi w pozycji 
siedzącej. 
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Obrzęk nóg może powodować kłopoty z poruszaniem się. Pielęgniarka lub 
fizjoterapeuta mogą pokazać Ci odpowiednie ćwiczenia. Rozmowa z bliski-
mi o tym jak się czujesz może Ci pomóc, a pielęgniarka doradzi co można 
zrobić żeby złagodzić Twoje problemy.

Zmiany w wyglądzie
Twój wygląd może się zmienić wskutek schudnięcia lub przybrania na wa-
dze. Takie zmiany mogą być przykre dla Ciebie i Twoich bliskich. Choroba 
może też powodować szybsze starzenie się, co zauważalnie zmienia wygląd 
i czasami bywa szokujące dla otoczenia. Pomóc tu może rozmowa o tym co 
czujesz z rodziną, przyjaciółmi lub pielęgniarkami. 

Infekcje
Brak ruchu i kłopoty z odżywaniem mogą zwiększyć Twoją podatność na 
infekcje. W przypadku pojawienia się gorączki, dreszczy lub ogólnie złego 
samopoczucia natychmiast skontaktuj się ze swoim lekarzem – być może do 
zwalczenia infekcji będą potrzebne antybiotyki.

Obstrukcja
Powodem zaparć może być brak ruchu, niewłaściwe odżywianie bądź nie-
które leki. O problemie należy zawiadomić lekarza lub pielęgniarkę, którzy 
polecą odpowiednie dla Ciebie preparaty przeczyszczające. Pomocne może 
być picie dużej ilości płynów oraz bogata w błonnik dieta – np. owoce i wa-
rzywa, brązowy ryż, razowy chleb albo makaron (o ile nie masz przeciwska-
zań do spożywania tych produktów). 

Duszności
Innym męczącym objawem są trudności w oddychaniu. Uczucie, które się 
pojawia gdy nie możesz złapać tchu i nie potrafisz normalnie oddychać, jest 
przerażające. Istnieją jednak sposoby na radzenie sobie z tym problemem. 
Pielęgniarka lub inny opiekun pokażą Ci najlepsze sposoby na odzyskanie 
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oddechu. Ponadto lekarz może zadbać o to, by podawano Ci tlen w warun-
kach domowych. O zaburzeniach oddychania należy od razu zawiadomić 
personel medyczny, żeby jak najszybciej uzyskać pomoc. Jeśli powodem 
duszności jest gromadzenie się płynu w jamie opłucnej (wysięk opłucnowy), 
może byc wskazane zastosowanie drenażu opłucnej polegającego na odsysa-
niu płynu za pomocą cienkiej rurki.

Kaszel i świszczący oddech
Te dolegliwości również mogą sprawiać kłopoty. Najczęstszą przyczyna 
kaszlu jest wydzielina zalegająca w drogach oddechowych. Lekarz przepi-
sze pomocne środki (np. leki rozszerzające oskrzela). Poza tym siedzenie w 
pozycji możliwie wyprostowanej, w oparciu o poduszki, może zmniejszyć 
kaszel i ułatwić oddychanie. 

Anemia (obniżenie poziomu czerwonych krwinek)
Ostra anemia objawia się silnym zmęczeniemm i kłopotami z oddychaniem. 
W ciężkich przypadkach lekarz może zalecić transfuzję krwi. Zabieg ten wy-
konuje się w szpitalu, w trybie stacjonarnym i może sprawić, że w krótkim 
czasie poczujesz się znacznie lepiej. W razie potrzeby zabieg można powtó-
rzyć.

Kłopoty z pęcherzem
Jeśli masz kłopot z oddawaniem moczu lub kontrolowaniem swojego pęche-
rza, można temu zaradzić za pomocą cienkiej, elastycznej rurki (cewnika) 
wpuszczonej do pęcherza w celu odprowadzania moczu. Cewnik pozwala na 
względny komfort funkcjonowania, bez potrzeby korzystania z basenu jeśli 
musisz pozostawać w łóżku.

Objawy towarzyszące niektórym chorobom nowotworowym
Wodobrzusze
Niektórym rodzajom nowotworów towarzyszy gromadzenie się płynu w ja-
mie otrzewnej, co powoduje znaczne powiększenie brzucha i związany z tym 
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dyskomfort. Niekiedy pomocne są środki farmakologiczne. Stosuje się też 
drenaż płynu za pomocą specjalnej rurki. Zabieg ten wykonuje się w znie-
czuleniu miejscowym i powtarza się tak często jak zachodzi potrzeba.

Wysoki poziom wapnia (hiperkalcemia) 
Hiperkalcemia to powikłanie metaboliczne występujące w niektórych cho-
robach nowotworowych, głównie tych, które dają przerzuty do kości. Ta 
dolegliwość zazwyczaj powoduje osłabienie, senność, nudności, zaburzenia 
orientacji, zaparcia oraz obniżenie progu bólowego. Kilkudniowe leczenie 
(w szpitalu lub hospicjum) bisfosfonianami podawanymi we wlewie dożyl-
nym obniży stężenie wapnia. 

Medycyna niekonwencjonalna
Jakkolwiek metody te nie wyleczą choroby, często bywają pomocne w ra-
dzeniu sobie z niekorzystnymi objawami i poprawiają samopoczucie. Medy-
cyna niekonwencjonalna może być stosowana równolegle z farmakoterapią. 
Jednakże zawsze skonsultuj chęć korzystania z tego rodzaju terapii z Twoim 
lekarzem.
Do terapii niekonwencjonalnych należą:

● akupunktura;
● homeopatia;
● techniki relaksacyjne;
● hipnoterapia;
● medytacja;
● wizualizacja.

Niektóre z nich – np. medytacja czy wizualizacja – mogą pomóc w łago-
dzeniu odczuwanych lęków i niepokoju. Inne techniki, takie jak delikatny 
masaż, są łatwe do opanowania, zazwyczaj przynoszą ulgę i mogą być z po-
wodzeniem stosowane przez opiekuna lub członka rodziny pacjenta.
Kontakt fizyczny jest ważnym narzędziem w okazywaniu wsparcia osobom 
chorym, borykającym się z niepewnością, lękiem i bólem fizycznym bądź 
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psychicznym. Delikatne dotknięcie jest znakiem życzliwości i troski, ukaza-
niem czynnego zaangażowania się w los bliskiej nam osoby.
 
Dyspozycja - oświadczenie woli
W późniejszym stadium choroby będziesz musiał dokonać ważnych wybo-
rów. Zazwyczaj możesz omówić kwestie dotyczące Twojej opieki zdrowot-
nej z lekarzem lub pielęgniarka, ale może nadejść taki moment, gdy nie bę-
dziesz w stanie podejmować decyzji czy swobodnie rozmawiać.
Jeśli zdecydujesz, że w określonej sytuacji w przyszłości nie będziesz chciał 
kontynuować leczenia, możesz sporządzić odpowiednią dyspozycję. Przy-
kładowo, możesz podjąć decyzje, że w przypadku nagłego pogorszenia Two-
jego stanu i zatrzymania oddechu nie wyrażasz zgody na podjęcie próby 
przywrócenia Cię do życia (zabiegi resuscytacyjne), albo gdy w zaawan-
sowanym stadium choroby zaatakuje Cię infekcja, nie wyrażasz zgody na 
podawanie Ci antybiotyków. 
Dyspozycja pacjenta zawiera zatem informację jakiego leczenia chciałbyś 
uniknąć – w przypadku gdy zaawansowanie choroby uniemożliwi Tobie prze-
kazywanie twoich decyzji. Najlepiej jest sporządzić taką dyspozycję na piśmie. 
Oświadczenie o rezygnacji z działań medycznych, które potencjalnie mogą 
utrzymywać Cię przy życiu, przedłużając jedynie stan krytyczny, powinno być:

● pisemne;
● podpisane w obecności świadków;
● zawierać zdanie uściślające, że niniejsze oświadczenie ma zastosowa-

nie również w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.
Musisz pamiętać, że w każdej chwili masz możliwość dokonania zmiany 
wcześniejszych ustaleń – oczywiście w przypadku, gdy będziesz w stanie 
przekazać opiekującym swą wolę. Twoja decyzja powinna być przemyślana 
i omówiona z rodziną i lekarzami. Podjęcie takiej decyzji nie jest łatwe i 
na pewno będziesz potrzebować ich wsparcia. Musi ona także być w zgo-
dzie z wartościami duchowymi, które wyznajesz. Możesz też porozmawiać 
z przedstawicielem organizacji pacjenckiej do której należysz. Gdy decyzję 
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taką podejmiesz bez jakiejkolwiek konsultacji, zastanów się czy nie powinie-
neś w pierwszej kolejności poinformować o niej swej rodziny lub przyjaciół. 
Otwarcie porozmawiaj ze swoim współmałżonkiem, rodziną i bliskimi, by 
mogli zawczasu zrozumieć i zaakceptować Twoje życzenia. Każda chwila 
Twojego życia jest dla nich cenna – nawet jeśli będziesz w śpiączce lub nie 
będziesz w stanie nawiązać z nimi kontaktu. W żadnym przypadku podjęcie 
decyzji nie powinno być w jakikolwiek sposób na Tobie wymuszane.
Kopia dyspozycji powinna znaleźć się w Twojej dokumentacji medycznej.

INFORMACJA DLA RODZINY I PRZYJACIÓŁ
Opieka nad osobą nieuleczalnie chorą jest fizycznie i psychicznie bardzo 
wymagająca. Jeśli przez dłuższy czas opiekujesz się swoim współmałżon-
kiem, członkiem rodziny czy przyjacielem, możesz poczuć się wyczerpany. 
Towarzyszą temu różne emocje, w tym również rozgoryczenie czy złość w 
stosunku do osoby, którą się opiekujesz. Takie uczucia nie są czymś nie-
zwykłym. Jeśli zauważysz, że tracisz odporność psychiczną lub zdolność do 
normalnego funkcjonowania, poszukaj wsparcia. Twój lekarz lub psycholog 
podpowiedzą Ci w jaki sposób radzić sobie z negatywnymi uczuciami i emo-
cjami. Prawdopodobnie prawie w ogóle nie masz czasu dla siebie, wskutek 
czego czujesz się jak w pułapce. Rodzi to frustrację i poczucie znalezienia się 
w sytuacji bez wyjścia, dlatego ważne jest, by troszczyć się również o siebie 
i własne potrzeby. 
Postaraj się o zorganizowanie zastępstwa – najlepiej żeby ktoś z rodziny 
albo znajomych przychodził regularnie (np. na kilka godzin tygodniowo), by 
umożliwić Ci odpoczynek. Jeśli nie masz takiej możliwości, skontaktuj się z 
ośrodkiem pomocy społecznej.
W czasie wolnym postaraj się zrelaksować i znaleźć sobie jakieś przyjemne 
zajęcie. Na pewno odczujesz pokusę wykorzystania wolnej chwili na sprzą-
tanie czy inne prace domowe, ale żeby się zregenerować i odzyskać energię 
musisz odłożyć wszystkie obowiązki i poświęcić czas na to, co naprawdę 
lubisz robić.
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Rozdział 4

OSTATNIE DNI ŻYCIA

Ten rozdział dotyczy fizycznych i emocjonalnych zmian, jakich osoba umie-
rającą doświadcza w ostatnich dniach życia. Każde doświadczenie jest indy-
widualne, stąd nie sposób przewidzieć dokładnie jakie zajdą zmiany i kiedy 
one wystąpią.
W pierwszej kolejności doświadczysz postępującego osłabienia i spadku 
energii. Najprawdopodobniej będziesz:

● spędzać w łóżku większość czasu;
● bardzo dużo spać i czuć się sennie po przebudzeniu;
● śnić o ludziach nieobecnych lub tych, których znałeś w odległej prze-

szłości – Twój umysł lubi powracać do starych wspomnień;
● mieć trudności z poruszaniem się, możesz potrzebować pomocy by 

zmienić swą pozycję w łóżku;
● tracić zainteresowanie otoczeniem, a nawet najbliższą rodziną;
● tracić orientację i nie odróżniać snu od rzeczywistości;
● tracić apetyt i zainteresowanie jedzeniem, ponieważ Twoje ciało w 

tym stadium nie potrafi przetrawić pokarmu, a zatem go nie potrze-
buje.

Czynności opiekuńcze 
W ciągu ostatnich dni Twego życia będziesz potrzebował sporo opieki. Ko-
nieczność jej przyjęcia może być nieco krępująca, ale z drugiej strony jest to 
czas szczególnej bliskości emocjonalnej z otoczeniem. Jeśli Twoi krewni lub 
przyjaciele będą musieli zająć się Twoją toaletą, pielęgniarka POZ poinstru-
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uje ich jak poprawnie wykonywać czynności pielęgnacyjne. Pokaże również 
w jaki sposób zadbać o bezpieczne przemieszczanie Ciebie.
Z powodu często występującej nadmiernej suchości jamy ustnej będziesz 
potrzebował regularnego nawilżania ust. Pielęgniarka POZ pokaże Twoim 
opiekunom jak używać specjalnych patyczków do nawilżania i jak wykonać 
toaletę jamy ustnej. Można też stosować nawilżający balsam do ust. Ważne 
jest częste nawilżanie skóry i regularna zmiana pozycji ciała, aby zapobiec 
powstawaniu odleżyn. 
W przypadku zmiany objawów chorobowych może zajść potrzeba odstawie-
nia podawanych Ci leków lub zastąpienia ich przez inne. Może się również 
zmienić sposób ich podawania. Musisz te rozmaite zmiany zaakceptować, 
gdyż są wprowadzane dla Twojego dobra. Może się zdarzyć, że będziesz 
miał trudności z połykaniem. Wówczas potrzebne Ci będą leki podawane w 
zastrzykach, czopkach, za pomocą pompy infuzyjnej lub przezskórnie, w po-
staci plastrów. Pielęgniarki doradzą Twoim opiekunom w jaki sposób upew-
nić się, że jest Ci wygodnie, gdy nie możesz samodzielnie zmienić pozycji 
ciała. Większy komfort zapewni Ci odpowiednie ułożenie poduszek, spe-
cjalne łóżko z materacem zmiennociśnieniowym. Pielęgniarka POZ pomoże 
w ustaleniu co w danym przypadku jest potrzebne i doradzi jak pozyskać 
niezbędny sprzęt.
W tym okresie większość czasu spędzisz w łóżku, w otoczeniu najbliższych. Ten 
czas jest szczególny właśnie dzięki owej wyjątkowej bliskości Twoich krewnych 
i osób, dla których jesteś ważny. Mów im o swoich życzeniach i oczekiwaniach. 
Daj znać jeśli chcesz porozmawiać, posłuchać muzyki albo zostać sam. 

Informacja dla krewnych i przyjaciół
Ta część broszury adresowana jest do krewnych, przyjaciół i opiekunów, ale 
być może będziecie chcieli przeczytać ją wspólnie.
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Ból
Zachowanie umierającej bliskiej osoby może wskazywać na to, że odczu-
wa ból: wierci się, wykrzywia twarz, z trudem się porusza, swoją postawą 
zdradza dyskomfort. Może wystąpić pocenie się, przyśpieszony rytm serca 
czy przyśpieszony oddech. Symptomy te mogą  wskazywać na konieczność 
zwiększenia dawki leków przeciwbólowych. Należy powiadomić o tym le-
karza bądź pielęgniarkę. 

Zmiany oddechowe
Jeśli Twój bliski zdaje się mieć kłopoty z oddychaniem, można mu pomóc 
stosując odpowiednie preparaty. Lekarz lub pielęgniarka mogą też zorgani-
zować podawanie tlenu w warunkach domowych. Oddech chorego może 
stać się świszczący i głośny z powodu gromadzącego się w drogach odde-
chowych płynu/wydzieliny. Jakkolwiek dla Ciebie jest to niepokojące, chory 
zazwyczaj nie cierpi z powodu tego rodzaju zaburzenia. 

Nerwowe ruchy, stan napięcia, pobudliwość, krzyki, drgawki lub skurcze
U niektórych osób występują objawy silnego pobudzenia psychofizycznego: 
chaotyczne ruchy, krzyki, skurcze. Objawy te znane są jako przedśmiertny 
niepokój (pobudzenie terminalne), a ich główny powód to zachodzące w cie-
le zmiany natury chemicznej, których skutkiem jest gromadzenie się toksyn 
w organizmie. Mają one negatywny wpływ ma mózg i układ nerwowy, wy-
wołując opisane wyżej symptomy. Przedśmiertny niepokój można uśmierzyć 
i kontrolować za pomocą leków, głównie środków uspokajających, podawa-
nych w zastrzyku lub za pomocą pompy infuzyjnej.
Niekiedy podobne objawy mogą być skutkiem bólu, zaparć, zatrzymania mo-
czu, infekcji lub zażywanych leków. Po usunięciu przyczyny problemu stan 
chorego się poprawia. Jeśli niepokój ma podłoże emocjonalne, pomocne będą 
relacje z bliskimi osobami, których obecność i wsparcie pomaga przywrócić 
poczucie bezpieczeństwa. Ulgę w cierpieniu może choremu przynieść także 
kontakt z bliskimi, zaufanym lekarzem lub pielęgniarką, osobą duchowna.
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Nietrzymanie stolca i moczu
W miarę zbliżania się śmierci osoba umierająca może stracić kontrolę nad 
czynnościami fizjologicznymi. Należy porozmawiać o problemie z pielę-
gniarką, która zadba o dobranie odpowiednich środków zaradczych, takich 
jak pieluchomajtki, podkłady czy wsiąkliwe pokrowce na łóżko i krzesła. 
Mężczyźni mogą mieć założone tzw. prąciowe pochewki (zewnętrzne cew-
niki), które zazwyczaj są samoprzylepne i służą do odprowadzania moczu 
do specjalnej torebki mocowanej do nogi. Założenie cewnika do pęcherza 
moczowego może okazać się wygodniejsze dla pacjenta.

Zatrzymanie moczu
Niemożność oddania moczu to inna charakterystyczna dolegliwość, która 
powoduje ostry ból w jamie brzusznej. Brzuch robi się twardy, często wzdę-
ty. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub 
pielęgniarką. Czasami niezbędne jest natychmiastowe założenie cewnika do 
pęcherza w celu odprowadzenia moczu i złagodzenia bólu.

Potrzeby duchowe i religijne
Zbliżając się do kresu życia, umierający może odczuwać potrzebę spełnienia 
określonych praktyk religijnych czy odmówienia modlitw. Ważne jest by za-
dośćuczynić jego potrzebom i zrobić to, co oboje uważacie w tej sytuacji za 
stosowne i pomocne. Zawczasu odnotuj sobie z kim należy się skontaktować 
w tej sytuacji.

Pomoc i wsparcie
Zawsze gdy cokolwiek w zachowaniu i objawach odchodzącego Cię martwi, 
możesz skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką POZ lub pielęgniarką ze 
specjalizacją kliniczną, aby uzyskać pomoc i radę. Postaraj się o numery pod 
które możesz dzwonić w razie potrzeby poza godzinami pracy pracowników 
służby zdrowia.
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Rozdział 5

ZBLIŻANIE SIĘ ŚMIERCI

Myśl o nieuchronnie zbliżającej się śmierci może być przerażająca. Mimo 
tego, że umieranie to proces naturalny, lęk i niepokój są normalną reakcją na 
wieść o bliskim końcu życia. W tym okresie prawdopodobnie będziesz po-
trzebować kapłana lub przewodnika duchowego oraz zapewnienia dostępu 
do określonych praktyk religijnych. Ważne jest, byś miał dostęp do wszyst-
kiego, co uważasz za stosowne i konieczne dla Ciebie.
W tym rozdziale dowiesz się o zachodzących w organizmie zmianach psy-
chicznych, zmianach fizycznych,a także o ostatnich chwilach życia.

Co się dzieje gdy nadchodzi śmierć
Dla części ludzi umieranie to spokojne przejście z życia do nieświadomości, 
zaśnięcie, z którego nie ma przebudzenia.
Zazwyczaj przed śmiercią ludzie tracą przytomność. Nie można nawiązać z 
nimi kontaktu, ale oni wciąż w jakiejś mierze mogą być świadomi obecności 
towarzyszących im osób. Czasami przytomność na chwilę powraca, umiera-
jący jest w stanie coś powiedzieć, a następnie znów zapada w sen.
Jeśli w tym okresie dzieje się coś niepokojącego, występuje ból lub inne nie-
korzystne objawy, Twoi opiekunowie powinni skontaktować się z lekarzem 
lub pielęgniarką, którzy mogą podać leki, zrobić zastrzyk lub zastosować 
inne środki zaradcze.

Informacje dla krewnych i przyjaciół
Nawet jeśli Twój bliski nie jest w stanie nawiązać komunikacji, wciąż może 
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słyszeć i odczuwać obecność innych ludzi. Trzeba zatem mówić do umiera-
jącego i tłumaczyć mu co robisz – szczególnie wtedy gdy podajesz leki albo 
zmieniasz jego pozycję. Takie postępowanie może wydawać się bezsensow-
ne, skoro nie wywołuje żadnej reakcji, jednak Twoje mówienie nie jest bez 
znaczenia i działa kojąco na was oboje.
Przez większość czasu jedyne co możesz zrobić to siedzieć przy łóżku umie-
rającego, towarzysząc mu swą obecnością i regularnie zmieniając mu pozy-
cję, żeby zapewnić mu komfort na ile to tylko możliwe. W razie potrzeby 
poproś lekarza lub pielęgniarkę o radę.

Zmiany w psychice
Umierający często zapada w sen i wydaje się nie poznawać Ciebie i innych 
otaczających go ludzi. Dla Ciebie może to być bardzo stresujące. Zdarza się 
też, że mówi do ludzi z dalekiej przeszłości lub tych, którzy dawno odeszli 
– prawdopodobnie dlatego, że o nich myśli. Jeśli jest zbyt pobudzony lub 
zaczyna panikować, można podać mu środki uspokajające za pomocą pompy 
infuzyjnej. Może też wystąpić pobudzenie terminalne, o którym wspomnia-
no już poprzednio.

Zmiany fizyczne
Umierający zazwyczaj nie odczuwa pragnienia, ale wzmożona suchość ust 
i jamy ustnej sprawia, że konieczne jest regularne nawilżanie. W przypadku 
wystąpienia nudności należy podać odpowiednie leki – zwykle w postaci 
czopka lub za pomocą pompy infuzyjnej.

Zmiany czucia
W ostatnich godzinach życia ręce, nogi i reszta skóry osoby umierającej jest 
zimna, niekiedy wilgotna. Zdarza się, że zmienia barwę, zyskując niebie-
ski, szary lub blady odcień. Staje się także bardzo wrażliwa na dotyk, więc 
należy obchodzić się z chorym bardzo ostrożnie uprzedzając go o tym, jaką 
konkretnie czynność zamierzamy przy nim wykonać.
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Zapewnienie komfortowej temperatury ciała za pomocą kilku warstw lek-
kich ubrań i ciepłych koców może nieco poprawić choremu samopoczucie.

Oddychanie
W miarę zbliżania się śmierci, oddech umierającego ulega zmianie: staje się 
nieregularny, płytki, z dłuższymi przerwami między wdechem a wydechem. 
Może też stać się bardzo głośny (przedśmiertne rzężenie) przez to, że w dro-
gach oddechowych gromadzi się płyn. Mimo że dla otoczenia jest to dość 
męczące, sam chory nie odczuwa większego dyskomfortu z powodu rzężenia.
Jeśli w drogach oddechowych tworzy się płyn, można podać (w zastrzyku 
lub za pomocą pompy infuzyjnej) leki wstrzymujące powstawanie i groma-
dzenie się wydzieliny - ułatwi to oddychanie.

Ostatnie chwile życia
Dla większości ludzi ostatnie chwile upływają spokojnie. Oddech stopniowo 
ulega spowolnieniu, staje się coraz bardziej nieregularny, przerwy się wy-
dłużają. Kontrolę nad oddychaniem przejmują mięśnie brzucha, dlatego przy 
każdym wdechu/wydechu brzuch podnosi się i opada.
Czas trwania takiego stanu jest trudny do przewidzenia. W niektórych przy-
padkach zajmuje to raptem kilka minut, w innych trwa dłużej. 
Trudno wskazać dokładny moment śmierci. Często ciało umierającego zu-
pełnie się rozluźnia powodując, że zmarły wygląda bardzo pogodnie, jakby 
spał. Niektórzy ludzie twierdzą, że dokładnie wyczuwają chwilę odejścia.
Wielu wierzy, że świadoma cząstka zmarłego (dusza, jaźń, umysł czy bliżej 
nieokreślona energia) pozostaje w pobliżu ciała przez jakiś czas po śmierci. 
Inni uważają, że dusza lub świadomość szybko udaje się w jakieś inne miej-
sce. Są też ludzie przekonani o tym, że wraz ze śmiercią wszystko się kończy 
i nie pozostaje nic – ani świadomość, ani dusza.
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Rozdział 6

PO ŚMIERCI

Śmierć bliskiego to niezwykle traumatyczne wydarzenie, na które ludzie re-
agują bardzo różnie. Możesz odczuwać wstrząs i otępienie, jakbyś nie mógł 
uwierzyć, że to naprawdę się stało. Możesz przeżywać wiele różnych emocji, 
w tym ogromne rozżalenie i gniew. Wielu ludzi doświadcza również ulgi, że 
bliska osoba już nie cierpi.
W większości tradycji kulturowych i religijnych istnieją różne obrzędy i 
zwyczaje związane ze śmiercią. Należy zastosować się do tych, które wyda-
ją Ci się właściwe. Jest szereg spraw do załatwienia, co nie oznacza, że mu-
sisz natychmiast się do tego zabrać. Nie musisz czuć się pod presją. Możesz 
spędzić jakiś czas po prostu siedząc przy ciele zmarłej osoby. Wielu ludzi 
rozmawia ze zmarłym, trzyma go za rękę. Patrząc na ukochanego zmarłego, 
bliscy zazwyczaj  wyciszają się. Stopniowo ustaje napięcie, które im towa-
rzyszyło w ostatnich dniach. Niektórzy odczuwają ulgę, że ich bliski już wię-
cej nie cierpi. Dobrze jest w tym czasie mieć do pomocy kogoś z zewnątrz, 
kto mógłby okazać wsparcie w tych trudnych chwilach i podjąć się załatwia-
nia spraw związanych z pochówkiem. Osoba duchowna/kierownik duchowy 
może wesprzeć Cię duchowo oraz uzgodnić postępowanie związane z poże-
gnaniem zmarlego.
W tym rozdziale znajdziesz informację o tym:

● co zrobi lekarz;
● co zrobi zakład pogrzebowy;
● jak zaplanować pogrzeb/kremację;
● jak zarejestrować zgon;
● jaki wpływ może mieć na Ciebie żałoba.
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Lekarz 
Lekarza należy zawiadomić o śmierci pacjenta w przeciągu kilku godzin. Le-
karz POZ bądź pielęgniarka POZ przybędą, żeby stwierdzić zgon. Można też 
wezwać Pogotowie Ratunkowe. Zgodnie z prawem polskim, do wystawienia 
karty zgonu upoważniony jest lekarz, który w okresie 30 dni przed dniem 
zgonu udzielał zmarłemu świadczeń lekarskich.
W przypadku przybycia lekarza, który nie leczył zmarłego, uzyskuje się po-
twierdzenie zgonu, ale kartę zgonu będzie można odebrać u lekarza POZ w 
późniejszym terminie. Należy wykonać kilka kserokopii karty zgonu, gdyż 
będzie potrzebna przy załatwianiu formalności w różnych instytucjach.
Lekarz stwierdzający zgon ma obowiązek zawiadomić lekarza medycyny 
sądowej jeśli będzie uważał, że zachodzi potrzeba wykonania sekcji zwłok. 
Zazwyczaj nie jest to konieczne.
Przygotowania do sekcji, o ile okaże się konieczna, zwykle zajmują kilka 
dni. Po jej wykonaniu otrzymasz świadectwo zgonu z dokładną informacją 
na temat przyczyny zgonu.
Po otrzymaniu świadectwa zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilne-
go właściwego ze względu na miejsce zameldowania zmarłego. Zgon należy 
zgłosić w USC w ciągu 3 dni od dnia śmierci. Urząd wystawia akt zgonu, 
który umożliwia podjęcie dalszych czynności, takich jak kontakt z zakładem 
pogrzebowym, parafią i biurem cmentarza. 

Zakład pogrzebowy
Po uzyskaniu karty zgonu można skontaktować się z zakładem pogrzebo-
wym. Zakłady takie są czynne 24 godziny na dobę, a ich pracownicy doradzą 
Ci co należy zrobić. Często też pomagają w załatwieniu formalności urzędo-
wych. Dane kontaktowe zakładów pogrzebowych można znaleźć w książce 
telefonicznej, anonsach prasowych lub w internecie. Pracownicy zakładu po-
grzebowego przyjadą tak szybko, jak sobie życzysz.
Pracowników zakładu pogrzebowego należy poinformować czy chcesz, aby 
pomogli w opiece nad ciałem zmarłego w domu do czasu pogrzebu, czy wo-
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lisz aby zabrali ciało do zakładu pogrzebowego. Jeśli zechcesz, możesz udać 
się do kaplicy pożegnalnej w zakładzie pogrzebowym, żeby czuwać przy 
ciele bliskiej osoby.

Troska o ciało - tanatotoaleta
Zakład pogrzebowy zajmie się toaletą ciała zmarłej osoby. Sposób jej wyko-
nywania różni się w zależności od danego środowiska kulturowego czy reli-
gijnego, ale zazwyczaj obejmuje obmycie i osuszenie ciała, zamknięcie po-
wiek oraz ust, odgazowywanie, zakładanie blokad. Jeżeli zmarły w ostatnich 
godzinach korzystał z kroplówki, usuwa się wkłucia czy wenflony. Podob-
nie postępuje się również w przypadku ewentualnych cewników, czy innego 
rodzaju aparatury. Dba się też o odpowiednie uczesanie, niekiedy myje się 
włosy. Przedsiębiorca pogrzebowy zapyta Cię o to czy jest jakiś szczególny 
strój, w jakim bliska osoba ma zostać pochowana. Jeśli chcesz skorzystać z 
usług zakładu pogrzebowego w zakresie przygotowania ciała do pogrzebu, 
musisz odpowiednio wcześnie o tym poinformować, by pracownicy zdążyli 
wykonać niezbędne czynności.

Balsamacja ciała - tanatopraksja
Niektóre osoby życzą sobie, by ich ciało zostało po śmierci poddane zabie-
gowi balsamacji, czyli czasowej konserwacji hamującej proces rozkładu. 
Wówczas ciało poddaje się dezynfekcji oraz działaniu środków chemicz-
nych. Krew zostaje wypompowana z ciała, a następnie zastąpiona specjal-
nym płynem konserwującym. Balsamacja jest wykonywana w zakładzie po-
grzebowym.

PLANOWANIE POCHÓWKU – POGRZEB LUB KREMACJA
Pogrzeb jest dla rodziny i przyjaciół obrzędem pożegnania bliskiej osoby, 
swoistym przypieczętowaniem jego odejścia, jak również okazją do wyraże-
nia swego szacunku i przywiązania do zmarłego.
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Można samemu zatroszczyć się o wszystkie przygotowania do pogrzebu, 
większość ludzi preferuje jednak, by zajął się tym zakład pogrzebowy. Jeśli 
planujesz kremację, zawiadom o tym lekarza, ponieważ musi on dopełnić 
odpowiednich formalności.
Zanim rozpoczniesz przygotowania do pogrzebu, odpowiedz sobie na kilka 
podstawowych pytań:

● czego życzyła sobie zmarła osoba?
● czy te życzenia zostały zawarte w testamencie?
● jakie są Twoje życzenia?

Ludzie wierzący zazwyczaj mają dokładny obraz tego, jak ma wyglądać ich 
pogrzeb. Z kolei osoby niewierzące i obojętne na wymiar duchowy chcą 
pogrzebu świeckiego. Zakład pogrzebowy może udzielić porad w obu tych 
przypadkach. Tradycyjna ceremonia obejmuje czuwanie rodziny i przyjaciół 
przy trumnie z ciałem zmarłego, które zazwyczaj odbywa się dzień przed 
pogrzebem. Ceremonia pożegnalna, o charakterze religijnym lub świeckim, 
może odbyć się w domu zmarłego, w kaplicy domu pogrzebowym lub innym 
przystosowanym do tego miejscu.
Uroczystości pogrzebowe odbywają się w obecności ciała zmarłego złożo-
nego w tradycyjnej trumnie bądź jego prochów z uprzednio poddanego skre-
mowaniu ciała umieszczonych w urnie.
Kremacja odbywa się w krematorium. Ciało zmarłego składane jest do spe-
cjalnej trumny kremacyjnej pozbawionej farby, lakieru i uchwytów. Po kre-
macji rodzina otrzymuje urnę z prochami zmarłego. W przypadku pogrzebu 
wyznaniowego upewnij się, że kremacja jest dopuszczalna.
Pogrzeb ma miejsce na cmentarzu komunalnym bądź wyznaniowym. Należy 
zawczasu postarać się o wykupienie miejsca.
Polskie prawo nie dopuszcza pochówku na terenie własnej posiadłości (np. 
w ogrodzie). Nie ma również możliwości przechowywania w domu urny z 
prochami: do składania urn służy kolumbarium, a według prawa kolumbaria 
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i groby ziemne mogą znajdować się wyłącznie na cmentarzach. Także roz-
rzucanie prochów nie jest dopuszczalne.

Załatwianie formalności
Odejście bliskiej osoby zgłosić należy w Urzędzie Stanu Cywilnego, na pod-
stawie karty zgonu wystawionej przez lekarza, najpóźniej w ciągu 3 dni od 
śmierci osoby, której zgon zgłaszamy. Zgłaszając zgon należy dostarczyć 
kartę zgonu, dowód osobisty (oraz paszport jeśli jest) zmarłego, własny do-
wód osobisty i dowód osobisty żyjącego współmałżonka osoby zmarłej. Akt 
zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu.
Zgłoszenie zgonu i sporządzenie aktu zgonu nie podlega opłacie; bezpłatne 
są również 3 odpisy skrócone, wydane zaraz po sporządzeniu aktu zgonu.
Formalności związane z pogrzebem i wypłatą zasiłku pogrzebowego zazwy-
czaj załatwia zakład pogrzebowy (należy podpisać odpowiednie upoważnie-
nie). Formalności dotyczące pogrzebu obejmują data, miejsce pochówku, 
szczegóły nabożeństwa żałobnego, wybór trumny.

Zasiłek pogrzebowy
Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na 
pokrycie kosztów pogrzebu. Przysługuje zazwyczaj członkom rodziny zmar-
łego i jest wypłacany tej osobie, która faktycznie poniosła koszty pogrzebu. 
W celu otrzymania zasiłku należy złożyć wniosek wraz z innymi wymaga-
nymi dokumentami (odpis aktu zgonu, oryginały rachunków poniesionych 
kosztów, dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo) w 
jednostce ZUS właściwej według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej 
się o zasiłek. Na ubieganie się o zasiłek pogrzebowy członkowie rodziny 
mają 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.
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JAKI WPŁYW MOŻE MIEĆ NA CIEBIE UTRATA BLISKIEJ OSOBY
Skutki emocjonalne
Śmierć współmałżonka, krewnego lub bliskiego przyjaciela to bardzo ciężkie 
przeżycie, wywołujące silne reakcje emocjonalne. Naturalną reakcją na to 
wydarzenie jest żałoba – jesteś przygnębiony, odczuwasz tęsknotę i ogromną 
pustkę. Możesz mieć trudności z codzienną aktywnością, Twoje uporządko-
wane dotychczas życie ulega dezorganizacji. 
Bezpośrednio po śmierci bliskiej osoby i jeszcze przez jakiś czas później 
możesz doświadczać swego rodzaju odrętwienia połączonego z niemożno-
ścią uwierzenia w to, że kochana osoba odeszła na zawsze. Często ludziom, 
którzy utracili swoich bliskich, towarzyszy złość i rozżalenie. Buntują się i 
mają pretensję do losu, do siebie, do osoby zmarłej (jesteśmy źli, że zmarły 
nas opuścił), lub też do innych członków rodziny bądź lekarzy (dlatego że 
nie byli w stanie go uratować).
Poczucie straty może być przytłaczające. Wielu ludzi wciąż „widzi” lub „sły-
szy” zmarłego, ma silne poczucie jego obecności. Niektórzy mają wrażenie, 
że wchodząc do pokoju “widzą” zmarłego, jak siedzi w swoim ulubionym 
fotelu, inni z kolei często mają bardzo realistyczne sny, w których zmar-
ły żyje i ma się dobrze. Takie reakcje są całkowicie normalne, jakkolwiek 
wstrząsające i męczące. Nie musisz przechodzić przez okres żałoby samot-
nie. Jeśli potrzebujesz wsparcia psychicznego w tym trudnym okresie, mo-
żesz skontaktować się z grupą wsparcia w najbliższym Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej (takie ośrodki działają przy hospicjach, fundacjach, poradniach 
psychologicznych). Listę ośrodków można znaleźć np. na stronie http://rcb.
gov.pl/?cat=10&paged=34. 

Skutki fizyczne
Po śmierci bliskiej osoby przez jakiś czas u większości ludzi występują rów-
nież niekorzystne objawy somatyczne, takie jak ból i zawroty głowy, suchość 
w ustach, osłabienie, ucisk w gardle i klatce piersiowej, duszność i nudności. 
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Niekiedy są tak intensywne, że wywołują poważne zaniepokojenie i obawy 
o stan zdrowia osoby przeżywającej utratę kogoś bliskiego. Takie reakcje są 
jednak całkowicie normalne. Twoje objawy mogą też przypominać te same, 
które obserwowałeś u umierającego. Jeśli utrzymują się przez dłuższy czas, 
należy zawiadomić o tym lekarza POZ. 
Pomoc praktyczna
Bezpośrednio po śmierci bliskiej osoby, gdy jesteś otępiały(a) z bólu i nie po-
trafisz się otrząsnąć, będziesz potrzebował(a) pomocy w wielu praktycznych 
kwestiach, takich jak rejestracja zgonu, organizacja pogrzebu czy przyjmo-
wanie odwiedzających. Będziesz też potrzebował(a) samotności, żeby po-
zbierać myśli i spróbować jakoś się odnaleźć w nowej rzeczywistości. 

Po pogrzebie
Najtrudniejszy może się okazać okres po pogrzebie, gdy zmarłego już poże-
gnano, wszyscy wrócili do swoich zajęć, a od Ciebie się oczekuje, że ułożysz 
na nowo swoje życie, które się zupełnie zmieniło po śmierci bliskiej osoby. 
Postaraj się nie robić zbyt wielu rzeczy naraz. Potrzebujesz czasu, by dojść 
do siebie, pogodzić ze swoja stratą oraz zmianami, które się z tym wiążą. 
Musisz mieć czas na to, by zadbać o siebie i swoje potrzeby.
Nie bój się okazywania emocji w okresie żałoby – to naturalne, że płaczesz 
myśląc o zmarłym lub rozmawiając o nim. Płacz może sprawić, że poczujesz 
się lepiej. W różnych kulturach są różne praktyki, które mogą być pomocne 
w radzeniu sobie po śmierci bliskiej osoby.

Zakończenie
Dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej jakże niełatwej 
broszury. Nie chciałbym aby była ona kiedykolwiek przydatna, ale niestety 
logika życia jest nieubłagana - każdy z nas będzie żegnać i każdy z nas bę-
dzie żegnany.
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Deklaracja przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia1

DEKLARACJA

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia

Pomocy Chorym na GIST

Nazwisko i imię..........................................................................................

PESEL ..........................................................................................................

Adres zamieszkania

…..................................................................................................................

Telefony.........................................................................................................

Adres email..................................................................................................

Choruję na GIST Tak  Nie2

Placówka prowadząca leczenie ...............................................................
.......................................................................................................................

Podpis i data................................................................................................

1 Wypełnioną deklarację prosimy przesłać na podany na poprzedniej stronie 
adres Stowarzyszenia pocztą lub elektronicznie
2 Niepotrzebne skreślić
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Przydatne adresy:

Ośrodki onkologiczne w Polsce:
www.puo.pl/dla-pacjentow/osrodki-onkologiczne

Ministerstwo Zdrowia
www.mz.gov.pl

NFZ
www.nfz.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
www.bpp.gov.pl

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
www.pkopo.pl

Stowarzyszenie SARCOMA
http://www.sarcoma.pl

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST
www.gist.pl
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