OPIEKA
PALIATYWNA
DOTYCZY
WSZYSTKICH.

Porozmawiaj z lekarzem
rodzinnym, pielęgniarką lub
dowolną osobą z Twojego
zespołu opieki medycznej,
aby dowiedzieć się więcej.

Planuj zawczasu. Nie czekaj, aż
postęp choroby uniemożliwi
Ci omawianie istotnych dla
Ciebie spraw.

Więcej informacji znajdziesz na
stronach internetowych:

• ZBIERZ INFORMACJE
o różnych procedurach
medycznych, w czym mogą
one pomóc, a w czym nie.
• PRZEMYŚL co jest dla
Ciebie ważne.
• USTAL swojego decydenta
zastępczego, czyli kogoś, kto
zgodzi się i będzie mógł mówić
w Twoim imieniu, jeśli Ty nie
będziesz w stanie.

Mississauga Halton
Palliative Care Network
mhpcn.net
Central West Palliative Care Network
cwpcn.ca
Speak Up Ontario
speakupontario.ca

• OMÓW swoje życzenia z
decydentem zastępczym,
rodziną, przyjaciółmi i
zespołem opieki zdrowotnej.
• ZAPISZ swoje życzenia.

NIE JESTEŚ
SAM

Supporting palliative needs
every step of the way.

Czy Ty lub ktoś bliski cierpi
na poważną chorobę?

Czy Ty lub ktoś Ci bliski
cierpi na te choroby:
Rak
Zastoinowa niewydolność serca
POChP, rozedma, choroba płuc
Niewydolność nerek
Niewydolność wątroby
	
Choroby neurologiczne
(stwardnienie zanikowe boczne,
stwardnienie rozsiane, choroba
Parkinsona)
Demencja
Słabość
	
Objawy utrudniające robienie
tego, co chcesz

Czy potrzebujesz pomocy w
omówieniu spraw dla Ciebie
ważnych i wyjaśnieniu, czego
się spodziewać?
Jeśli odpowiedź na
którekolwiek z tych pytań
brzmi „tak”, może być
pomocna opieka paliatywna.

Czym jest opieka paliatywna?
Jest to rodzaj opieki, która pomaga poprawić
jakość życia lub żyć lepiej osobom cierpiącym
na poważne choroby. Może ona zwiększyć
komfort, zapewniając wsparcie pacjentowi
i jego rodzinie. NIE chodzi tylko o samo
umieranie.

Jakie są cele opieki paliatywnej?
Pomaga omówić życzenia pacjenta i podjąć
decyzje dotyczące zdrowia.
Pomaga łagodzić objawy choroby, takie jak ból,
duszność i inne.
Udostępnia Ci informacje i usługi, które mogą
być potrzebne teraz lub w przyszłości, takie jak
opieka domowa lub hospicjum.

Kiedy jest potrzebna opieka
paliatywna?
W każdej chwili – w dowolnym wieku i na
każdym etapie poważnej choroby. Może ona
towarzyszyć innym terapiom stosowanym w
celu złagodzenia Twojej choroby. Może też
pomóc Tobie i Twoim bliskim pod koniec
życia i po śmierci (żałoba).

Kto może zapewnić opiekę
paliatywną?
Każdy – lekarze rodzinni, pielęgniarki,
osoby sprawujące opiekę domową,
pracownicy socjalni, kapelani i wolontariusze.
Każdy, komu na Tobie zależy, może być
w Twoim zespole opieki paliatywnej.

Gdzie można uzyskać opiekę
paliatywną?
W dowolnym miejscu – na przykład we
własnym domu, klinice, szpitalu, domu
opieki długoterminowej, domu starców
lub hospicjum.

