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OPIEKA PALIATYWNA (wg WHO)  
jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami 
chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym 
okresie życia. Celem jej jest poprawienie jakości życia chorych i ich 
rodzin. 
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ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY OPIEKI PALIATYWNEJ  
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Opieka paliatywna  

Hospicja stacjonarne 
Hospicja domowe  

Poradnie medycyny 
paliatywnej  
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KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OPIEKI HOSPICJUM? 
 
 
Pacjenci cierpiący z powodu: 
 

 choroby nowotworowej 

 choroby ośrodkowego układu nerwowego 

 wirusa ludzkiego upośledzenia  

  odporności- HIV 

 owrzodzeń odleżynowych 

 niewydolności oddechowej 
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PEDIATRYCZNA OPIEKA PALIATYWNO-HOSPICYJNA 
 
Jest to specjalistyczna opieka świadczona na rzecz  
dzieci z poważnymi nieuleczalnymi chorobami: 
 

 genetycznymi 

 neurologicznymi 

 nowotworowymi 

 kardiologicznymi 
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HOSPICJUM PERINATALNE 
 

Opieką hospicjum perinatalnego mogą zostać objęte matki,  
u których w trakcie ciąży rozpoznano tzw. wadę letalną płodu, 

oraz ich rodziny. Takie rozpoznanie często powoduje obumarcie 
płodu lub śmierć dziecka w krótkim okresie po narodzinach. 
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  MIT 1:  

 
TO WSTYD „ODDAĆ” BLISKIEGO DO  HOSPICJUM 
 

 
 
 

Opieka hospicyjna to najlepsza możliwa opieka w ostatniej fazie 
życia chorego. Hospicjum to miejsce pełne spokoju, duchowości, 
przynoszące ulgę w cierpieniu.  
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https://www.healthdirect.gov.au/palliative-care
https://www.healthdirect.gov.au/palliative-care
https://www.healthdirect.gov.au/palliative-care
http://www.hospicja.pl/


 
  MIT 2:  

 
DO HOSPICJUM KIERUJE SIĘ CHORYCH PODCZAS ICH 
OSTATNICH DNI ŻYCIA 

 
Chorzy objęci opieką hospicjum i ich rodziny mogą skorzystać ze 
wsparcia w okresie sześciu miesięcy przed śmiercią chorego,  
a nawet dłuższym, jeśli jest taka potrzeba.  

Źródło: http://www.hospicja.pl/  
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  MIT 3:  

 
HOSPICJA SĄ TYLKO DLA CHORYCH NA RAKA 

 
Do hospicjów kierowani są głównie chorzy na nieuleczalne nowotwory. 
Jednak wielu chorych, szczególnie wśród pacjentów dziecięcych, cierpi  
z powodu innych schorzeń.  

Źródło: www.pomozim.org.pl http://www.hospicja.pl/  
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  MIT 4:  
 
HOSPICJUM JEST DLA 
STARYCH LUDZI 

 
Pod opieką hospicjum znajdują 
się głównie starsze osoby, lecz 
opieka hospicyjna jest 
dostępna dla osób w każdym 
wieku.  

Źródło: www.pomozim.org.pl, http://www.hospicja.pl/  
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  MIT 5: 
 

OPIEKA HOSPICYJNA KOŃCZY SIĘ W CHWILI ŚMIERCI 
CHOREGO 
 
Hospicjum otacza opieką nie tylko pacjenta, ale również jego 
bliskich. Rodzina i bliscy chorego mogą skorzystać z różnych form 
wsparcia psychologicznego. 
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  MIT 6: 
 
POBYT W HOSPICJUM SKRACA ŻYCIE 
 

Pobyt w hospicjum ani nie skraca, ani nie wydłuża życia. Celem 
opieki hospicyjnej jest poprawa jakości życia w taki sposób, by 
pacjent mógł się nim cieszyć do końca. 

Źródło: http://www.hospicja.pl/wolontariat  
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Zadania wolontariusza w hospicjum to: 

 towarzyszenie pacjentom hospicjum 

 pomoc choremu w spożywaniu posiłków i napojów 

 pomoc w utrzymaniu higieny chorym 

 organizowanie czasu wolnego choremu, np. czytanie, spacer, rozmowa 

 pomoc w organizacji wybranych imprez okolicznościowych typu: Dzień Chorego, 

Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc 
Źródło: http://hospicjumopatrznosci.org 
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Jeśli: 
 masz trochę wolnego czasu 
 chciałbyś pomagać ciężko chorym 
 chcesz zdobyć podstawy wiedzy paliatywno-hospicyjnej 

 
przyłącz się do grona osób lubiących pomagać: 
 
ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM W HOSPICJUM! 
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